monsarj asansör
KATALOG
Amada TECH monşarj asansör üretiminde ileri teknoloji ve üstün kalite
ile Türkiye’nin önde gelen lider asansör firmasıdır.
Tasarım, arge , mühendislik, üretim, satış , kurulum ve bakımı bir bütün
olarak entegre eden modern ve PROFESYONEL ASANSÖR üreticisidir.
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Hürriyet Mah. Vatansever Cad.

0 216 451 54 38 | +90 542 545 54 38
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No: 30 Yakacık / Kartal – Istanbul

Aşağıdaki gibi transfer için kullanılır:

içecekler ... şişeler ... bardaklar ... kitaplar ... fıçılar ...
kasalar ... dosyalar ... ayakkabılar ... yiyecek ... tıbbi
malzemeler ... beyaz eşyalar ... ağır çuvallar ... kutular

| 1 | servisasansoru.com

MODEL SEÇENEKLERi
• Standart Monşarj
Her katta aynı yönden
erişim sağlanır
• Çapraz Giriş
Zemin seviyesinde önden giriş. diğer katlarda
sağdan veya soldan.
• Karşılıklı Çift Giriş
Zemin katta ön taraftan
giriş, diğer katta tam
karşısından çıkış
• Opsiyonel özelikler
isteği bağlı çoklu raf
kabin kapısı ısıtıcı vvvf,
sesli uyarı sistemi.
dubleks monşarj asansör.

Teslimat gün sayısı
• Standart
Ölçüler

• Özel
Ölçüler

servisasansoru.com |

2|

yerleri
Uygulama

Özel Evler
Oteller
Restoran ve Kafeler
Ofisler ve Faktörler
Barlar ve eğlence tesisleri
Mağazalar ve Satış Noktaları

Doktor Klinikleri
Fast Food Satış Noktaları
Kulüpler
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bir servis asansörünün takılması için nedenler:
Manuel kullanım düzenlemelerini
karşılamanıza yardımcı olur
Sağlık ve güvenlik gereksinimlerini
karşılamanıza yardımcı olur
Daha mutlu, daha güvenli personel

Geliştirilmiş iş akışı ve üretkenlik

Müşterilere daha iyi hizmet, yani
mutlu müşteriler

Servis asansörü seçerken şunlardan emin olun:
• Monşarj asansör tedarikçinizi, seçerken , AmadaTECH gibi imalatçı
,stoklarında her zaman hazır ürün bulundrun, +50 ülkeye ihracat eden
Türk asansör sektörünün öncü ve köklü firmalarındandır.
• Güçlü referanslarımız arasında Türk sanayisinin en büyük kuruluşları ,
kamu kurumları , holding , banka , konsolosluk , okul , hastane , otel, avm
,fabrika gibi kuruluşlara hizmet veriyoruz . Cafe ve restaurant firmalarına
ve mimarlık firmalarının çözüm ortağıyız.
• Technical Support Çözüm Merkezi
Yurt içi mimari destek, proje desteği, yurt dışı projelerde 4 dilde teknik
destek ekibi.
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