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Etiyopya’da giydirme d�� cephe yapan ilk "Türk Terzisi" 
Aksoy Aluminyum 

 

 

Etiyopya firmas� "Midroc Construction Ethiopia" ile imzalad��� anla�ma sonucu 
"Nan� Project" �irket merkez kulesinin d�� cephe alüminyum ve cam giydirme 
çal��malar�na ba�layan Aksoy Alüminyum, bu ülkede "giydirme d�� cephe" i�i 
yapan ilk Türk firmas� oldu. 2004 y�l�nda hizmete aç�lmas� planlanan 21 katl� 
bina, Etiyopya’n�n en büyük ve en prestijli binas� olacak… 

Temsilcili�ini üstlendi�i markalar sayesinde, alüminyum ve cam giydirme 
alan�nda son teknonolijiyi kullanan Aksoy Alüminyum, Etiyopya’da 11 ay 
sürecek yeni bir projeye ba�lad�. 2004 y�l� sonlar�nda tamamlanacak olan 
Etiyopya’n�n en prestijli yap�s� "Nan� Project " �irket merkez kulesinde, yine 
çevreye uygun malzemeler tercih edilecek. Binada strüktürel silikon cephe 
a��rl�kl� olmak üzere alüminyum kompoze levha, transparan cephe sistemleri 
ve Aksoy Alüminyum’un Türkiye ve Orta Asya distürübütörü oldu�u Technal 
Mimari Alüminyum sistemleri kullan�lacak. Ayr�ca binan�n d�� asansör kafesi de 
yeni teknolojik çözümleri gerektiren uygulamalarla yap�lacak. Üretim ise 
Aksoy’un �zmit’teki ana fabrikas�nda gerçekle�tirilecek… 
 
Aksoy Alüminyum bu proje ile, Etiyopya pazar�na hakim olan �talyan, �spanyol 
ve Frans�z firmalar�ndan sonra ön plana ç�kmay� ba�aran ilk Türk firmas� oldu. 
Görü�ünü ald���m�z Aksoy Alüminyum’un Ba�kan Yard�mc�s� Bülent Aksoy Orta 
Do�u, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Türkmenistan ve di�er 
Orta Asya ülkelerindeki çal��malar�n�n devam etti�ini vurgulad�ktan sonra, 
özellikle Türk firmalar� için önemli f�rsatlar sunan Afrika’ya dikkat çekti. Bülent 
Aksoy konuyla ilgili olarak �u aç�klamay� yapt�: "Bizi bu projeye çeken en 
önemli nokta, geli�imini h�zla sürdüren Afrika’daki ekonomik ve teknolojik 
at�l�mlard�r. Ayr�ca Etiyopya pazar�nda önemli bir yere sahip olan �talyan, 
�spanyol ve Frans�z kökenli firmalar aras�ndan s�yr�larak pazardan pay 
almam�z, uluslararas� standartlarda yapt���m�z üretimin Avrupal� firmalara 
ra�men kabul gördü�ünün anlaml� bir kan�t�d�r"… 
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Ünal-�� Alüminyum
Alüminyum Do�rama, 
Giydirme Cephe Cam 
Balkonda Süper 
Kampanya  
www.aluminyumcu.com

GÖRALSAN 
Alüminyum
Alüminyum do�ramada 
ve kompozit i�lerinizde 
kalite ve uygun fiyat  
www.goralsanaluminyum.net

Yap� Katalo�u (e-
Katalog)
Yap� Sektörüne ili�kin 
binlerce ürün, hizmet ve 
doküman bir arada  
www.yapikatalogu.com

kurdoglu in� rehau 
panjur
pencere k��bahçesi 
kepenk sineklik cepe 
kaplama bariyer 0212 
289 13 31  
www.kurdogluinsaat.net

Global Yap� - �st / Ank
Alüminyum 
Kompozit,GEZE, 
APR�MAT�C Fotoselli 
Kap�, POLYGAL 
Polikarbon  
www.globalyapi.com.tr

Her Bina ve Cephe 
�çin
Yal� Bask� Fibercement 
Siding Hekimboard ve 
Turksiding  
www.HekimYapi.com

kurdoglu in� rehau 
panjur
pencere k��bahçesi 
kepenk sineklik cepe 
kaplama bariyer 0212 
289 13 31  
www.kurdogluinsaat.net

American siding-
uygulama
uygulay�c-ANA BAY��-
siding-Do�alta� çat�-
mantolama-pvc- 0212 
699 42 57  
www.mastersiding.com

Artista Cephe 
Kaplama
Cephe Kaplamada 
Kesin Çözüm! (216) 
593 31 14  
www.Artista.com.tr/Cephe_Kaplam

Özdemir Yap� 
Malzemeleri
Creaton Terra-Cotta, 
Eternit Fiber Cement, 
Reynobond Yetkili 
Mümessili  
www.OzdemirYapi.com.tr
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