CEO
Asansör

Başarı Kolay Değildir, Beraberlik Gerektirir...

Fark Yaratmak
Bizim İşimiz.

Creating the difference is our job.
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Services

Lift Types

Products

Stair Lift

2008 yılında kurulan firmamız,
sektördeki 10 yıllık tecrübesi ile siz değerli
müşterilerimize hizmet vermektedir.
Asansör sektörünün her alanında
yer almakta olan firmamız; geniş bir ürün
yelpazesi olması nedeniyle de; siz değerli
müşterilerimize, pek çok alternatif
sunabilme imkanına sahiptir.
Çözüme çabuk ulaşmanız için, bilgi ve
deneyimlerimiz sayesinde, projenize ve
işinize en uygun ürünü seçmek amacıyla
oluşturmuş olduğumuz, işinde ehil ve  başarılı bir kadroyla hizmete
devam etmekteyiz.
Firmamız vermiş olduğu hizmeti, hem yurtiçi hem yurtdışı
olmak üzere; asansör, yürüyen merdiven, engelli asansörü gibi
ürünlerin tedariği ve satışı, bu ürünlerin montajı, bakım ve
modernizasyonu, asansör kabini ve aksamlarının imalatı gibi pek
çok alanda yer alması nedeni ile de asansör sektörüne
fark katmıştır.  

Certificates

Export Countries

Contact Information

"ABOUT US"
CEO was founded in 2008 and with ten year experience,
it’s started to serve in this sector.
With wide range of products, our company provides you
different alternatives. We collabrate with professional and
creative team in order to reach the best solution which will satisfy
our customers.
Our firm works with not only national companies but also
with foreign ones it deals with every section of lifts; or lift
components, escalators, lift for disabled people, supplying and
selling the all goods, needed for lifts manufacturing cabins and
care or modernizing the lift.
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Herşeye rağmen çözüme ulaşırız.
We find a solution whatever it takes.

Müşteri Memnuniyeti = Kalite Politikası
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•

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek ve en uygun çözümü sunmak.

•

Risk analizi yaparak güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamak.

•

Çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle, yenilikleri ürün ve çalışmalarımıza yansıtmak.

•

Ürün sonrası hizmette hızlı ve çözüm odaklı olmak.

"VİZYON"

"VISION"

Teknolojiyi takip ederek; kendisini
geliştiren ve yenilikçi bir yol izleyen, girişimci
yönü ile fark yaratan bir firma olmak.

Beside technological developments,
following the path which is innovative and
venturous.

"MİSYON"

"MISSION"

Çözüm ortağı olmayı öncelik bilen,
iş disiplini ve iş ahlakından taviz vermeyen,
çalışanlarımız ve hizmetimizle müşterilerimize
güven telkin eden ve bu doğrultuda
müşterilerimiz için değer yaratan bir şirket
olmak.

Customer satisfaction is highly
important for our firm, we desire to be the
part of the solution with aim disciplined and
moral work.

Customer Satisfaction = Quality Policy
•

Recognizing the needs of the customer rightly and supplying the best and possible solution.

•

Analyzing all the probable risks so providing reliable atmosphere.

•

With the educative programs, we reflect the innovation both our products and team players.

•

After the delivery of the products we’ve fast and solution oriented service.
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Asansörün Her Alanında
Biz Varız.
We are at every aspect of elevator business.

6

"ÜRETİM İMALAT"
Asansör aksamlarından olan kabin ve kablo imalatı gerçekleştirmekteyiz. Kabin imalatında özel istek ve taleplere de
yer vermekte olup, asansör kablosunda kullanılan flexible, nya, nyaf, digital kablolarında standartlara uygun olarak imalatını
yapmaktayız.

"MANUFACTURING"
Lift components, cabin and cable needed for lifts are manufactured by our firm. While the process of manufacturing we
take care of your need and special offers. The cable, used for lifts (flexible, nya, nyaf and digital) is also manufactured with high
standards by our company.

"MONTAJ ve MODERNİZASYON"
Asansör çeşitleri olan; makine daireli, makine dairesiz, hidrolik gibi sistemleri uygulamakla beraber ki; bunlar kendi
aralarında kullanım alanlarına göre değişkenlik göstermektedir, yürüyen merdiven, engelli taşıma üniteleri gibi montajlarımızda yer
almaktadır. Eski asansörlerin komple ya da kısmi modernizasyonlarını da gerçekleştirmekteyiz.

"MONTAGE AND MODERNIZATION"
We do montage different kinds of lifts, as lifts with or without machine room, hydraulic lifts and all of them have different  
types, depends on their application area. Also we completely or partly modernize your lifts.

"ASANSÖR MALZEME SATIŞI"
Asansör malzemelerinin; perakende veya paket asansör olarak, talebinizi en uygun olan, çabuk teslim ve fiyat avantajı
yaratan ürünlerin imalat ve tedariğini gerçekleştirmekteyiz.

"SELLING THE GOODS FOR LIFTS"
We sell the goods in retail or do the whole sale. Time is an important issue for our firm, the goods wont cost you so
expensive, the delivery or the prize of the goods are really advantageous for our customers.

"TEKNİK SERVİS"
Yapmış olduğumuz tüm hizmetlerin başarıya ulaşması için; gerek sattığımız ürünler, gerekse montajını gerçekletirdiğimiz
ürünlerle beraber, daha önceden yapılmış olan asansörlerde de çıkabilecek olan her türlü sıkıntıları gidermek ve bir daha
gerçekleşme ihtimalini minimize etmek için; eğitimli personelimizle hizmet vermekteyiz.

"TECHNICAL SERVICE"
In order to reach the high standards, our educated team players try to minimize and get rid of all the possible problems
about our products.
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Anahtar Elimizde.
We Have the Keys.
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Sektörde elde ettiğimiz 10 yıllık tecrübemizin
üstüne; yeniliklere olan takibimiz ve teknolojinin
getirdiği tüm imkanları da birleştirerek,
personelimize belirli periyotlarda sunduğumuz
eğitimlerle yapılan bilgi aktarımları, asansörün
her kısmında ihtiyaç olacak bir bilgi dağarcığı
haline dönüşmektedir.
İşte bu nedenle anahtar elimizde,
çözemeyeceğimiz bir problem yoktur diyoruz.

We try to keep up with the all the innovations and
developments in our sector and with the help of ten-year
experience, it’s not so difficult for us to find possible solutions.
We have the key for the right door.
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Bilgiye Kolay
Ulaşın.
Easily reach the knowledge.
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"ASANSÖR
TİPLERİ"
• Makine Daireli Asansörler
• Makine Dairesiz Asansörler
• Hidrolik Asansörler
• Servis (Yemek) Asansörü
• Yürüyen Merdiven ve Bantlar
• Engelli Asansörleri
• Şahıs Asansörleri
• Yük Asansörleri
• Sedye Asansörleri
• Panoramik Asansörler

"LIFT
TYPES"
• Elevators with Machine Room
• Machine Room-Less Elevators
• Hydraulic Elevators
• Service (Catering) Elevator
• Escalator and Conveyor Belt
• Elevators for Disabled Persons
• Passenger Elevators
• Freight Elevators
• Bed Elevators
• Panoramic Elevators

11

12

Farkı Bizimle Yaşayın,
Eksiğinizi Tamamlayın.
Experience the difference with us,
let us make your elevator systems complete.

Engelli Asansörü
Disabled Lift

Özel Tasarım Kabinler
Special Cabin

Yürüyen Merdivenler
Escalators

Panaromik Asansörler
Panoramic Elevators
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Asansörünüz
Güvenli mi ?
Is your elevator secure?
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Asansörde kullanılan ürünlerin seçimi çok önemlilik arz etmektedir.
Amaca yönelik seçilmeyen ürünler size cevap vermeyecek, birkaç yıl içinde
değişikliklere yöneltecektir.  Biz, denenmiş ve riski en minimum düzeyde olan
ürünler ile, son kontrol sistemi kullanılarak tüm asansörlerin gerekli denetimlerini
gerçekleştirdikten sonra kullanımını gerçekleştirmekteyiz.

The selection of the products used on elevators is highly important. Those products
which might be selected ignoring the goal will lead you to make changes within couple of
years. We use products which have lowest level of risk and get the elevators for use after
conducting latest final control systems and inspection techniques.
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Kabinler / Cabins

Kapılar / Doors
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Kablolar / Cables

Butonlar / Buttons

Motorlar / Motors

Halatlar / Ropes
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Sınırsız
Yaşamlar!
Unlimited Lives!
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GTL 30

Farklı yatay açı ve eğimdeki
kıvrımlı yerler için özel
tasarlanmış merdiven
asansörü.

Standart:
Platform ile birlikte otomatik
hareket eden güvenlik kolları
ve buna istinaden hiçbir yardım
gerektirmez.
Standartd:

Escalators specially designed for
varios horizantal angles and curves.

Security handles automatically moves
with the platform which requires no
help/assistance
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SİSTEM
ÇALIŞIYOR.

"SERTİFİKALAR"
"CERTIFICATES"

Teknoloji ile birlikte
üretim verimliliğimizi
ve rekabet gücümüzü
arttırıyoruz.
ISO 9001

Kalite Güvence
Quality Assurance

SYSTEM RUNS.
We increase your production
efficiency and compatitiveness
using the latest technology.

EN 13015

Russia
Romania Ukraine
Serbia

Kazakhstan

Georgia
Bulgaria

Azerbaijan

Armenia
Libya

Iran

Egypt
Iraq

İhracat Yaptığımız
Ülkeler
Export Countries
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Açılan Bütün Kapılar
CEO ile...
Opened All The Doors
With CEO...
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Her Yerden
Bize Ulaşın.
Get in Touch With Us.

CEO Asansör Mühendislik Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.
Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Sakarya Sok. No : 25/A
Maltepe İstanbul Türkiye
T : + 90 (216) 352 01 59 / + 90 (216) 352 07 72
F : + 90 (216) 352 04 88
info@ceoasansor.com
www.ceoasansor.com

