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ASAŞ has Participated at İstanbul Construction Fair
ASAŞ which is among ISO 500 in Turkey with their stable increasing 
trend till 1992 when they were founded, having more than 2000 
employees and 5 production facilities at Akyazı, Sakarya region being 
equipped with the latest Technologies while being one of the leading 
producers in Europe has taken part at Istanbul Construction Fair. During 
the exhibition that was organised between the dates of 10-14 May 
2016, ASAŞ has introduced their product ranges of door and window 
systems, composite panels, shutters, smart shading automation 
systems, and flag and illumination poles.

Türkiye’de İSO 500’de ve Avrupa’da lider üreticiler arasında yer 
alan ASAŞ, 10-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen 
İstanbul Yapı Fuarı’na katıldı. Yan cephe duvarlarında kendi 
üretimi ve bu yılın trend renkleri olan antrasit & ahşap desen-
li alüminyum kompozit panellere ve stant içinde yeni küpeşte 
sistemine yer vererek bu yıl standın yapımında kendi ürünlerine 
ağırlık veren ASAŞ, ziyaretçilerden stant tasarımı konusunda 
da tam not aldı.

Son teknolojiyle donatılmış üretim tesisleriyle üretici kimliğini bir 
avantaja dönüştüren ASAŞ, sektöre sunduğu yenilikçi ürünlerin 
üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirerek hem kaliteyi hem 
de maliyetleri kontrol altında tutuyor. 2014 yılında devreye aldığı 
alüminyum hadde tesisiyle panjur lamelleri, kutuları ve kom-
pozit panellerin alt ve üst levhalarının üretimini de bünyesinde 
gerçekleştirerek sektörde fark yaratan ASAŞ; fuarda Rescara 
Mimari Sistemleri, Naturalbond Alüminyum Kompozit Panelle-
ri, Aludes Bayrak ve Aydınlatma Direklerini, Asaşpen PVC Kapı 
ve Pencere Sistemlerini, Naturoll Panjur ve Panjur Smart Oto-
masyon Sistemlerini tanıttı.

Yapı fuarında kullanıcılara tanıtılan, özel olarak geliştirilmiş apli-
kasyonu sayesinde akıllı telefonlardan da kumanda edilebilen, 
panjur smart otomasyon sistemine bağlı olarak çalışan pan-
jurlar fuarın ilgili odağı oldu. Ziyaretçiler özel hazırlanmış butik 

oda konsepti içinde yer alan ürünleri akıllı telefondan kumanda 
ederek sistemin çalışma kolaylığını deneyimleme fırsatı buldu.

İnşaat, enerji, otomotiv ve ambalaj başta olmak üzere birçok 
sektöre hizmet vermenin yanı sıra; yenilikçi ürünleri, teknolojisi, 
sektöründe ilk ve tek olan Ar-Ge Merkezi ve sunduğu hizmetle 
ASAŞ, bulunduğu her sektöre çözüm ve değer katmaya de-
vam ediyor. Müşteri sadakati, teknik uzmanlık ve çalışan moti-
vasyonunun birleşimini temel alan bir yönetim ve bakış açısına 
sahip olan ve 80 ülkeye ihracat gerçekleştiren ASAŞ, önümüz-
deki yıllarda da nitelikli ürünlerle sektörün nabzını tutan fuarlar-
da yerini almaya devam edecek. 

Akyazı, Sakarya bölgesinde yer alan son teknolojiyle donatılmış 5 üretim tesisi ve 2.000’den fazla çalışanı, 
kurulduğu 1992 yılından beri istikrarlı büyüme trendi ile Türkiye’de İSO 500’de yer alan, aynı zamanda 
Avrupa’daki lider üreticilerden biri olan ASAŞ, İstanbul Yapı Fuarı’na katıldı. 10-14 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen fuarda ASAŞ; alüminyum ve PVC kapı ve pencere sistemleri,  kompozit panel, 

panjur, panjur smart otomasyon sistemi, bayrak ve aydınlatma direkleri ürün gruplarını tanıttı.

ASAŞ İstanbul Yapı Fuarı’nda Yerini Aldı
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