
 '' kılcı asarım rtak orumluluk  '' a t o s
sektörün seçkin adresi…

Intelligent design, mutual accountability

          2006 yılında kurmuş olduğumuz ATOS KİLİT'i bugünlere sizin desteğinizle getirmiş olmanın gurur ve mutluluğunu 

paylaşmaktan  onur  ve mutluluk duymaktayız.

Geçen zamanda gerek ürün yelpazemizde, gerekse teknolojik gelişmeler doğrultusunda hem kalite anlamında 

hem de teknolojik açıdan ilerlemeleri sizinle paylaşabilmek adına bir hayli yol kat ettiğimizi düşünmekteyiz.

 

          Bu anlamda 1.600m² 'lik İkitelli Esot Sanayi Sitesinde bulunan işletmemiz ile sizlere hizmet vermekteyiz.

ISO kalite sistemi ile RoHS ve ASTM B117 standartlarına uygun olarak üretim yapan firmamız, 

yurtiçinde 700 büyük firma ile ticari ilişkisini sürdürürken, diğer yandan 30 dan ülkeye İHRACAT gerçekleştirmektedir. 

Firmamız, sektörümüzle ilgili yurtiçi ve yurt dışı fuarlara katılımını sürdürmekte, ürünlerini tüm dünyaya tanıtmaktadır

 

          Şirketimizin temel ilkesi, Akılcı Tasarım Ortak Sorumluk ( tos)'tur. Bu ilkeden ödün vermeden;a

*Elektrik Panoları,

*Makine Kapakları,

*Bilgisayar Kabinleri,

*Jeneratör ve Kompresör Kabinleri,

*Yangın Dolaplarında 

kullanılan Kilit, Menteşe ve Aksesuar üretiminde “güvenilir bir Türk Markası” olarak yolumuza devam ediyoruz. 

 

          Atos Kilit ailesi, kendisine güvenenleri mahcup etmeyecek, tüm çalışanları ve müşterileriyle birlikte 

daha büyük başarılara imza atacaktır. Tecrübemize, saygın ilişkilerimize ve “tasarım” gücümüze her zaman 

güveniyoruz.

 

Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.

          We feel honored and privileged to share with you that ATOS LOCKS,  which we started in 2006, has successfully come to 

where it stands today with your full support. Since inception, we have focused and advanced on three areas; 

(i) diversifying our products, (ii) utilizing the best technology available and (iii) maintaining the highest quality standards.

 

          We operate out of our 1,600 square meters production facility located in İkitelli Esot Industrial Zone, Istanbul. 

Our production quality meets the internationally recognized ISO, RoHS and ASTM B117 standards. While we continuously 

work with 700 companies domestically, we also export to more than 30 countries. Our company sees a great value in presenting our products 

both domestically and internationally. 

Therefore we never cease to participate in trade fairs organized in either Turkey or abroad.

 

The main principles of our company are ‘Intelligent Design’ and ‘Shared Responsibility’. Following these principles, 

we continue our journey as a credible Turkish brand in production of locks, hinges and accessories for;

     * Electrical Cabinets,

     * Machinery Covers,

     * Server Cabinets,

     * Generator and Compressor Cabinets and

     * Fire Cabinets.

 

We aim to achieve even greater successes with the support of our customers and employees. 

We have full trust in our experience, respectful business relations and design capabilities.

 

What we have achieved so far is the evidence of what we will achieve in the future.
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