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AUFZUGEN ELEVATOR 

HAKKIMIZDA

Asansör işine 1978 yılında başlayan kurucumuz, başarılı geçmişi ve tecrübesiyle, sektöründe 

lider olma vizyonunu benimsemiştir.

1994 Yılında Mustafa ÇOLAK tarafından kurulan firmamız, asansör bakım, arıza, yenileme, 

montaj hizmetinde bulunmuştur. 2015 yılında GENTAŞ-AS ASANSÖR A.Ş adını alan firma 

37 yıllık  tecrübe ve deneyimle hizmetinde kaliteden ödün vermeyen, ulusal ve uluslararası 

standartlara uygun, müşteri beklentilerini karşılayan ürünler üretmeyi, kullanıcın can ve mal 

güvenliğini ön planda tutarak kalite sorumluluk ve süreklilik ister bilincini ilke edinmiştir.

Kalite  hedeflerini  yüksek tutan firmamız, bu doğrultuda kalite yönetim sistemi standardizasyonunu arttırmak için ISO 

9001:2000 belgesini almış ve firma kalite sistemimiz yeni uygulamalarla hedefine ulaşmıştır.

Firmamız Avrupa kalite standartlarına ulaştığını tasdikleyen CE (tam kalite güvence) belgesini alarak belgeden de 

açıkça anlaşılacağı gibi GENTAŞ tasarım, yapı, montaj, tesisat, son muayene ve testler için 95/16/AT direktifi, EK XIII, 

modül H , ilgili EN 81-1, 81-2 ve EN 81-20 EN 81-50 normlarının gereksinimlerini karşılayan bir kalite güvence sistemi 

uygulamaktadır.

Her tip ve ebatta insan yük, hasta, servis, araç, panoramik asansör yapan, aynı zamanda malzeme satışı bulunan 

firmamız; yöneticileri, mühendisleri, işçileri ve tüm diğer çalışmalarıyla sektördeki titiz faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sizlerin desteği ve tercihi ile geldiğimiz bu yerde Türkiye‘nin hemen hemen tüm şehirlerine yaptığımız asansör sayısı  

her geçen gün artmaktadır.

Hedefimiz gittikçe kentleşen bir ortamda insanların binalar içinde sorunsuz, güvenli, rahat ve bekleme olmaksızın 

hareket etmelerini mümkün kılan çözümler geliştirmek ve sağlamaktır. 

Kurumsallık kapsamında Gentaş-As Asansör 2015 yılında Aufzugen Elevator adıyla yoluna devam etme kararı almıştır.

24 Saat ücretsiz arıza hizmeti istiyorsanız, randımanlı bakım servis 

hizmeti bekliyorsanız, can güvenliğinize önem veriyorsanız; kalite, 

güven ve teknolojiyi hepsi bir arada istiyorsanız, markamıza güvenin.

MUSTAFA ÇOLAK
KURUCU, AUFZUGEN
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AUFZUGEN ELEVATOR 

Asansör montajı, bakımı ve arıza hizmetlerini 

yürüten şirketimizde; ulusal ve uluslararası 

standartlara uygun, müşteri beklentilerini 

karşılayan ürünler üretmek temel amacımızdır.

Çalışmalarımızda; insan sağlığı ve iş güvenliğini 

temel prensip edinerek, tek seferde tam 

zamanında ve her zaman doğru iş yapmak 

ve müşteri memnuniyetini sağlamak temel 

felsefemizdir.

Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek 

sektörün lider kuruluşu olmak hedefimizdir.

VİZYONUMUZ

Tüm fiziki koşulları en üst seviyede tutmak için 

inşaat, asansör ve yürüyen merdiven teknolojilerini 

yakından takip edip, müşterilerimizin beklentilerini 

karşılayacak en iyi hizmet ve paket sistem çözümler 

sunuyoruz.

Biz her zaman arkamızda güler yüzlü insanlar 

bırakmayı amaçladık ve bunu başardığımıza 

inanıyoruz.

MİSYONUMUZ
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AUFZUGEN ELEVATOR 

ASANSÖR KABİNLERİ
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AUFZUGEN ELEVATOR 

Asansör kabinlerimiz birinci sınıf malzemeler kullanılarak kalite ve güvenden ödün vermeden üretilmiştir.  

Aufzugen Elevator; hammadde kabulünden itibaren asansör kabinlerini hassas üretim aşamalarından geçirmektedir.
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AUFZUGEN ELEVATOR 

MAKİNE MOTOR GRUPLARI
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AUFZUGEN ELEVATOR 

Güvenliğiniz için daima teknolojiyi takip ediyor ve uyguluyoruz. Tüm makine motor gruplarımız yüksek kalite ve son 

teknoloji ile üretilmektedir. Siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için her gün kendimizi geliştirmekteyiz. 
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AUFZUGEN ELEVATOR 

ASANSÖR KAPILARI
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AUFZUGEN ELEVATOR 

Asansör kapılarımız kullanım alanına uygun estetiğe sahip tasarım, kalite ve işcilikle üretilmektedir. Tüm ürünlerimiz 

sizlere konfor, güven ve model çeşitliliği gibi bir çok özelliği bir arada sunmaktadır.
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AUFZUGEN ELEVATOR 

KUMANDA PANOLARI
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AUFZUGEN ELEVATOR 

Önceliğimiz güvenliğiniz ve konforunuz. 

Tüm ekipmanlarımızı siz değerli müşterilerimizin güvenli 

şekilde taşınması için özenle tasarlıyoruz. 

Asansörler için en önemli elektronik ekipmanlardan olan 

asansör kumanda panoları, EN81 - 1 + A3 ve  

EN 81-20 EN 81-50 standartlarına uyumludur. 

Proje özelliklerinize göre imalat, montaj ve kurulumu 

yapılmaktadır.

Asansör Kontrol Panoları

• Kuyu Tanımalı Kumanda Sistemleri, 

• Kademesiz Redüktörlü Kumanda Panosu, 

• Tek Hızlı ve Çift Hızlı Panolar, 

• Revizyon Kutuları, 

• Harici Kurtaranlar, 

• Gearless Panolar, 

• Dişlisiz Panoları
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AUFZUGEN ELEVATOR 

BUTONLAR
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AUFZUGEN ELEVATOR 
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AUFZUGEN ELEVATOR 

YEDEK PARÇA
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AUFZUGEN ELEVATOR 

SERTİFİKALAR
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Adres : Konya Yolu 11 km. Gökkuşağı Caddesi No:67/A Balgat/ANKARA

T: 0850 205 38 31  |  0312 476 55 26     F: 0312 476 55 38

www.aufzugen.com

ISO 9001:2008


