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FAALÝYETLERÝMÝZ

Firmamýz Endüstriyel yapýlarýn Çatý ve Cephe kaplamalarý olmak üzere mimari tasarým, çelik konstrüksiyon ve dekorasyon
uygulamalarýnýn taahhüdünü gerçekleþtirmektedir. Statik hesaplarýyap?larak anahtar teslim proje ve çalýþmalarýný yapmakta

Özellikle sinüs formlu ürünlerin uygulamalarýný kendi montaj ekiplerimizle yapmaktayýz. Bu konuda ki alt taþýyýcý alt konstrüks
teknik bilgi , detay çözümlerimizle ve uygun malzeme seçimi ile birlikte modern yapýlarý hizmetinize sunuyoruz.

Tecrübeli ustalar ve kalifiye çalýþanlarýmýzla yapýlarýnýzda alt yüklenici olarak KALIP- BETON &ndash;DEMÝR iþlerini
yapmaktayýz. Teklif almak için iletiþim bilgilerimizden ve adresimizden ulaþabilirsiniz.

Kaba yapý içinde yer alan faaliyet konularýmýz; toprak iþleri, temel kazýsý, beton iþleri, konvansiyonel sistem betonarme yapý
inþaat iþleri, istinat duvarlarý, alt yapý betonarme yapýlar, her türlü betonarme sanat yapý inþaatlarý, prefabrik alt-üst yapý
uygulamalarý, gölet inþaatý, sulama inþaatý, proje hazýrlama ve uygulama iþleri, konut ve fabrika inþaatý, çelik yapýlar vb. iþler
faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Deneyimli elemanlarýmýzla taahhüt ettiðimiz iþlerimizi zamanýnda teslim ederek müþterilerimizi " Proje + Üretim + Montaj "
koordinasyonu ile nitelikli çözümler yaratarak , daha sonraki aþamalarda ortaya çýkabilecek bir çok sorun iþ öncesi çalýþmalarý
çözülmektedir.
Üretici Firmalara ve Sanayicilere Özel Makine Tasarýmlarý yapmaktayýz. Modernizasyonlarý , Otomasyonu ekonomik ve
fonksiyonel olarak kullanýma sunarak teknik destek saðlýyoruz.
Danýþmanlýk hizmetleri; Makinalar için yeni model geliþtirme gibi konularda danýþmanlýk yapýyoruz.
ÖZEL AMAÇLI AR-GE ÇALIÞMASI
Tasarým ve Ürün Geliþtirme çalýþmasý ile birlikte, ileri teknolojilerin sunduðu olanaklarý kullanarak, ihtiyaçlarýnýzý en uygun
karþýlayacak yaratýcý çözümler geliþtiriyoruz.
Demir Çelik Endüstrisinde genel mühendislik, özel makinalarýn dizayný, özel profiller, rollform sistemler kreynler, malzeme
hareket ekipmanlarý, çimento sanayi ve genel makina konularýnda kendi bilgi birikimi ile çaðdaþ teknolojiye uygun proje ve
mühendislik hizmetlerini AUTOCAD 2006- 2007- 2008 ve Autocad Mechanical 2006 -2007-2008 Mühendislik yazýlýmý ile
yapmaktadýr.
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