İLGİLİ MAKAMA,
_________
Onlarca kurum ve kuruluşun tercih ettiği kalitemizin yanında, OTOMATİK BAYRAK VE
POSTER ASKI SİSTEMLERİ imalatı için zorunlu olan CE belgesine sahip olduğumuzu arz ederiz.
Otomatik bayrak sistemi yaptırmak istemenizin sebebi bilin ki, şirketimize ait sistemlerin
performansları ile referanslarımızda yarattığı, uzmanlık ve güvene dayanan olumlu kanaattir.
Türk Bayrağı Tüzüğü’nün 5. maddesinin “Bayrağın büyüklüğü, çekileceği binaların büyüklüğüyle
orantılı olacaktır.” hükmü doğrultusunda, büyük ebatlı otomatik Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri
sistemlerimizle sektör kurucusu ve lideri olduk.
Referanslarımızın -tedarikçi değiştirmeksizin- şirketimize tekrar tekrar otomatik bayrak/poster askı
sistemi yaptırması, işimizi ne denli doğru ve özenle yaptığımızın kanıtıdır. Referanslarımıza artık
GURURUMUZ diyoruz, garanti süresi sonrasında devam eden memnuniyetleri ise onurumuz.
Sistemlerimiz; ölümlü kazalara bile sebep olabilen bayrak asma ve indirmeyi çatıya personel
çıkmaksızın yaptığından, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu için tek çözümdür. Çatıdaki metal kolların,
halatların veya kutu kapaklarının koparak hasara sebep olmaması için de, yüksek sorumluluk sahibi
şirketimizi tercih etmenizi öneririz. Çünkü, bizimkilere benzer gibi görülen diğer yanlış tasarımlı
sistemler, özünde çok farklı olduklarından, 2-4 yıl sonrasında çözümsüz halat dolaşmalarıyla ciddi
arızalar ve kazalara sebep oluyorlar. En yakın takipçimize ait olan 7 sistem de dahil toplam 80’den fazla
sorunlu sistemi tamamen sökerek yenilerini yaptığımızı bilmenizi isteriz. Bunlardan başka, tamamen atıl
veya söktürülen ancak bütçesizlikten yeniden yaptırılamayan yine aynı firmalara ait birçok sistem de
mevcuttur. İŞİMİZ BASİT BİR MONTAJ İŞİ DEĞİLDİR, UZMANLIK İSTER. İmalathanesiz firma
büyük mağduriyetler yaşatır, teklif alırken imalat adresi istemeniz ve kontrolü, sizi ilk aşamada %50
koruyacaktır. Apartman dairesinde böyle bir imalatın yapılmayacağını bilirsiniz.
Şirketimiz, yüksek metal işleme kapasitesine sahip güçlü bir İMALATÇIDIR. Sahne yapımında
kazandığımız tecrübe ve özgün ikiyüzkırk kalıbımızda ürettiğimiz BENZERSİZ malzemelerimiz ile
yağmur ve rüzgâr dayanımı mükemmel montajlar yapmaktayız (diğer firmalara bir adet dahi kendi
kalıpları olup, olmadığını sorabilirsiniz). Montajlarımızı, bina cephenizi -çatı hariç- hiç kullanmadan
yapabiliyoruz. Tüm işlerimiz 15-25 yıllık personelimiz tarafından -taşeron kullanmaksızın- yapılmıştır.
Kullandığımız halatların görüntü kirliliği yaratmadığını da bilmenizi isteriz.
42 Yıldır sayısız işi sorunsuz ve zamanında teslim eden şirketimiz, kurucusu olduğu otomatik
bayrak sektöründe 20 yıldır en yetkin ve en tecrübeli, tasarımında ise benzersiz imalatçıdır. Şirketimizin
tüm sistemleri yıllardır, ciddi arıza çıkarmaksızın çalışmaktadır. Arıza oranımız %1’den düşük olduğu
için, bunca sisteme destek verebiliyor ve alnımız hep açık dolaşabiliyoruz.
Kurumsal kimliği en çok yücelten, düzgün asılmış büyük Türk Bayrağıdır. Ancak, özgün poster
değiştirme metodumuzun kolay olması, sistemlerimize değişik konulu posterler takılmasını da sağlar.
Konu ile ilgili soru ve isteklerinize cevap vermekten mutluluk duyacağız.
Sağlık ve başarı dileklerimizle, saygılarımızı arz ederiz.
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