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Etiyopya’da giydirme d cephe yapan ilk "Türk Terzisi"

Aksoy Aluminyum

Aadaki kutudan
seçim yaparak önceki
baz saylarmz
görebilirsiniz...
bir seçim yapnz:

Ünal- Alüminyum
Alüminyum Dorama,
Giydirme Cephe Cam
Balkonda Süper
Kampanya
www.aluminyumcu.com

GÖRALSAN
Alüminyum
Alüminyum doramada
ve kompozit ilerinizde
kalite ve uygun fiyat
www.goralsanaluminyum.net

Etiyopya firmas "Midroc Construction Ethiopia" ile imzalad anlama sonucu
"Nan Project" irket merkez kulesinin d cephe alüminyum ve cam giydirme
çalmalarna balayan Aksoy Alüminyum, bu ülkede "giydirme d cephe" ii
yapan ilk Türk firmas oldu. 2004 ylnda hizmete açlmas planlanan 21 katl
bina, Etiyopya’nn en büyük ve en prestijli binas olacak…
Temsilciliini üstlendii markalar sayesinde, alüminyum ve cam giydirme
alannda son teknonolijiyi kullanan Aksoy Alüminyum, Etiyopya’da 11 ay
sürecek yeni bir projeye balad. 2004 yl sonlarnda tamamlanacak olan
Etiyopya’nn en prestijli yaps "Nan Project " irket merkez kulesinde, yine
çevreye uygun malzemeler tercih edilecek. Binada strüktürel silikon cephe
arlkl olmak üzere alüminyum kompoze levha, transparan cephe sistemleri
ve Aksoy Alüminyum’un Türkiye ve Orta Asya distürübütörü olduu Technal
Mimari Alüminyum sistemleri kullanlacak. Ayrca binann d asansör kafesi de
yeni teknolojik çözümleri gerektiren uygulamalarla yaplacak. Üretim ise
Aksoy’un zmit’teki ana fabrikasnda gerçekletirilecek…
Aksoy Alüminyum bu proje ile, Etiyopya pazarna hakim olan talyan, spanyol
ve Fransz firmalarndan sonra ön plana çkmay baaran ilk Türk firmas oldu.
Görüünü aldmz Aksoy Alüminyum’un Bakan Yardmcs Bülent Aksoy Orta
Dou, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Türkmenistan ve dier
Orta Asya ülkelerindeki çalmalarnn devam ettiini vurguladktan sonra,
özellikle Türk firmalar için önemli frsatlar sunan Afrika’ya dikkat çekti. Bülent
Aksoy konuyla ilgili olarak u açklamay yapt: "Bizi bu projeye çeken en
önemli nokta, geliimini hzla sürdüren Afrika’daki ekonomik ve teknolojik
atlmlardr. Ayrca Etiyopya pazarnda önemli bir yere sahip olan talyan,
spanyol ve Fransz kökenli firmalar arasndan syrlarak pazardan pay
almamz, uluslararas standartlarda yaptmz üretimin Avrupal firmalara
ramen kabul gördüünün anlaml bir kantdr"…
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