
  

 

Şirketimiz 1997 yılından, bugüne kadar Türkiye Yangın Güvenlik Pazarına hizmet vermektedir. 

Kurucularımız, uzun yıllar, yurtdışında çok önemli projelerde, hizmet verdikten sonra, Türkiye'ye dönüp, 

tecrübe ve bilgi birikimlerini Türkiye'deki faaliyetleri ile sektöre sunmaya karar vermişlerdir.  

Konusunda uzman olan kadromuz 1997 yılından itibaren gelişerek ve istikrarla müşterilerimize hizmet 

vermiştir. Yıllar sonra ilk emekli personelimizi görmek, bizim en önemli kilometre taşımız oldu. Kalıcılık, 

Sürdürülebilirlik ve İstikrar, bizim sektördeki en önemli katkımızdır.  

Milletimizin, daha iyiye layık olduğu bilinci ile, bilgi birikimimizi, her dönem ve bedelsiz olarak, kamunun 

istifadesine sunduk. Ülkemizin ekonomisine, milli güvenliğine, bilimsel çalışmalarına, bedelsiz katkı 

sağladık. Bu bizim, önceliğimiz oldu. Ticaret daha sonra gelmiştir.  

Üyesi olduğumuz STK'lar vasıtası ile, Milletimizin ve Devletimizin güçlenmesi ve gelişmesi için, üzerimize 

düşen görevleri, yaptık, yapıyoruz, yapacağız... 

 Firmamız, pasif yangın koruma pazarına, global markaların EMEA Kuzey Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu 

bölgelerinde olmak üzere, Tek Yetkili Temsilci ve Satıcısı Konumundadır. 15 yılı aşan çalışmalarımız 

neticesinde, ülkemizde ve bölgemizde çok stratejik sektörlerde, pasif yangın korunumu konusunda 

yaptığımız önemli katkılarla, bir çok ilk'in altına imza attık... 

Arkamızda bıraktığımız çözümlerimiz, hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmadığıdır.  

Ülkemizi, çok farklı ve geleceğimizi inşaa edeceğimiz, bizim stratejik alternatif pazarlarımız olan 

coğrafyalarda temsil ettik. Referanslarımız, çok farklı coğrafyalarda, Türkiye'nin  artık, koşmaya 

başladığının ilk işaretleridir. Bu bizim çok haklı gururumuzdur. Çok kısa süre önce Türklerin olmadığı ve 

olamayacağı iddia edilen konularda, mühendislik ve uygulama hizmeti veriyor olmak, global rakiplere 

sahip olmak, bizi gelişme yolunda teşvik etmektedir.  

 Hizmet verdiğimiz, kurumsal müşterilerimizle, kalıcı ve sürdürülen ilişkiler kurmuş olmamız, bizi de 

kurumsallaştırdı.  



Sektörümüzün, ilklerini gerçekleştiren bir kurum olarak, pazarın gelişmesine ve potansiyeline katkı 

sağladık. Bizi örnek alıp, geçte olsa Türk pazarına girme kararı alan markalar ile sektörümüzün ürün 

çeşitliliğine sebep olduğumuz bilinci ile, daha da sorumlu davranıp, hizmet istikrarı, sürdürülebilirlik, 

kalite güvencesi, fiyat istikrarının sağlanması, mühendislik kurallarından ödün vermeden, yangın 

güvenliğini karlılık için feda etmeden çözüm geliştirmek ilkemizdir.  

Rekabette, asla yapmayacaklarımız;  

Maliyeti güvenlikle birlikte düşürmek,  

Test edilmiş detayların dışında, çözüm ve yorum, 

Haksız rekabete sebep olacak, her türlü yorum, 

Mühendislik ilkelerini geri plana itmek, 

Rakiplerin, etik dışı, teknik şartları esnetme girişimlerine uyum sağlamak, 

Pazar payını arttırmak için, rakipleri etik dışı olarak yermek, 

Doğru olmayan beyanda bulunmak; 

Sektörümüzün gelişmesine katkılarımız, artık pazar geliştirmesi ve teknik katkılardan öte, ithal 

kaynakların kısıtlanması ve yerli ürün geliştirilmesi, ürünlerin yerlileştirilmesi, artık dünya pazarına, YERLİ 

ÜRÜNLER ile hizmet vermek olarak devam edecektir.  

Yakın zamanda, bir önemli kilometre taşını daha geçeceğimizi, duyurur. Rakiplerimizi de, artık 

Türkiye'nin pazar olmadığı, Türkiye'nin kendi pazarları, olduğu gerçeği doğrultusunda, yatırıma davet 

ediyoruz. Biz yaptık oldu. Sizinle de neden olmasın diyoruz. 
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