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Firmamýz Mimarlýk , inþaat Mühendisliði, Makine Mühendisliði, Endüstriyel makinalarýn tasarýmý, geliþtirme, uygulama ve ür
konusunda hizmet vermektedir.

Firmamýz; mühendis çalýþanlarýyla ve çözüm ortaklarýyla, müþteri memnuniyetini önde tutan felsefesi ve hizmeti ile kalite v
bir simgesi haline gelmiþtir. Geliþmiþ bilgisayar teknolojilerinin ve programlarýnýn kullanýmý ile birlikte; kiþiye ve projeye özel
tasarým ve detay çözümleri, kaliteli malzeme kullanýmý, Ar-Ge çalýþmalarý, yeni makinalar ve uygulanan baþarýlý projelerin so
müþteri profili her yýl daha da artmaktadýr.

Ayrýca; Yaptýðýmýz tasarýmlarla ve geliþtirmelerle (modernizasyonlarla) müþterilerimiz ürettiði ve sattýðý ürün miktarýný ka
son teknolojileri kullanarak tasarladýðýmýz ve geliþtirdiðimiz ve de ürettiðimiz makinelerin teknik desteði yapýlmaktadýr. Demir
Endüstrisinde genel mühendislik, özel makinalarýn dizayný,rulo sac iþleme hatlarý, özel profiller, rollform sistemler, sandviç pan
hatlarý, alüminyum kompozit panel hatlarý, poliüretan uygulamalarý, kreynler, malzeme hareket ekipmanlarý, çimento sanayi ve
genel makina konularýnda kendi bilgi birikimi ile çaðdaþ teknolojiye uygun proje ve mühendislik hizmetlerini yapmaktadýr.
Müþteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak temel hedefimizdir.
Teknolojinin ilerlediði çaðýmýzda; güvenilir, müþterisinin ihtiyaçlarýný dinleyen, doðru zamanda doðru projeyi hazýrlayan ve
sorulara profesyonelce cevap verebilen ve hedefe odaklanan firmalar daha basarili olacaklardýr. Tasarým ve üretim bir
kültürdür.Bilgi, sosyal etkileþim, genel kültür, yetenek gibi birikimlerin bir amaca yönelik olarak yansýmasýdýr.

Firmamýz ve çözüm ortaklarýmýz; Modern ve çaðdaþ yapýlarý ve makinalarý sizlerle birlikte ülkemiz sanayisine katký saðlam
deðer yaratmaya hazýrdýr. &bull;Gýda Fabrikalarý ve Üretim Tesisleri inþaat Taahhüdü &bull;Gýda Depolama Alanlarý Proje
Uygulama ve Danýþmanlýðý &bull;Soðutma Üniteleri ve Sistem Proje, Taahhüt ve Uygulamasý &bull;soðuk Depo Paneli Proje
Uygulamasý ve Taahhüdü &bull;soðuk Depo Kapý Satýþý ve Uygulamasý &bull;Poliüretan izolasyonlu Sandwich Çatý ve Cep
Paneli Satýþý, Uygulamasý ve Montajý &bull;taþyünü izolasyonlu Sandwich Çatý ve Cephe Paneli Satýþý, Uygulamasý ve Mon
&bull;Yerinde Sandwich Sistem Çatý ve Cephe kaplamalarý, &bull;Metal Kenet Sistem Çatý kaplama yapýlmasý &bull;Çelik
Konstrüksiyon Yapýlar, Projesi, Uygulamasý ve Taahhüdü &bull;Prefabrik, Konvansiyonel ve Betonarme Sistem Sanayi
Yapýlarý Projesi ve Taahhüdü &bull;Lojistik Depo inþaatlarý &bull;inþaat Mühendisliði ve Mimarlýk Hizmeti &bull;Trapez Ça
Cephe Panel Satýþý, Uygulamasý ve Montajý &bull;Sinus Panel Satýþý, Uygulamasý ve Montajý &bull;Endüstriyel Üretim Te
inþaatý &bull;Çatý, Cephe ve soðuk Depo Yenileme ve Modernizasyon iþleri &bull;soðuk Depo Zemin izolasyonu Yapýlmasý
(Floormate XPS, Poliüretan Köpük) &bull;Yangýna karþý koruyucu Termal ve Gýda normlarýna uygun özellikte Bortek / Firetek
Endüstriyel Boya Satýþý ve Uygulamasý

Ayýrdýðýnýz zaman için çok teþekkür eder, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz.
Saygýlarýmýzla.

http://www.sinuspanel.com

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 27 January, 2020, 13:54

