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Asansörde üst düzey güvenlik ve konfor avantajı

Avrupa Konutları Kale’de Mitsubishi Electric asansörler tercih edildi
Konut sektöründe markalaşmanın öncülerinden Artaş İnşaat; Avrupa Konutları
TEM, Avrupa Konutları Atakent 2, Avrupa Konutları Ispartakule 1, 2 ve 3
projelerinin yanı sıra iş ortaklarıyla birlikte hayata geçirdiği Tema İstanbul,
Vadistanbul Bulvar ve Vadistanbul Park’tan sonra Avrupa Konutları Kale’nin
asansör sistemlerinde de teknoloji devi Mitsubishi Electric’i tercih etti.
Asansörlerini yolcu güvenliği, hız, konfor, enerji tasarrufu ve ürün ömrü
konularında üst düzey niteliklerle donatan Mitsubishi Electric, bugüne kadar
Artaş İnşaat’ın 10’a yakın projesinde yaklaşık 700 asansöre ve yürüyen merdiven
sistemlerine imza attı.
Avrupa Konutları Kale’yi, İstanbul’un en eski yerleşim alanlarından Topkapı’nın
yenilenen siluetiyle uyumlu bir konseptte tasarlayan Artaş İnşaat, tarihi İstanbul ve deniz
manzarasına hakim bu özel projede, asansör ve yürüyen merdiven sistemlerindeki öncü
teknolojisiyle dünyanın pek çok ülkesinde ilklere imza atan Mitsubishi Electric’i tercih etti.
Asansörlerinde üst düzey yolcu güvenliği,
yüksek hız, maksimum konfor, uzun ömür,
yüksek enerji tasarrufu ve çevreye dost
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sektörünün öncü şirketlerinden Artaş İnşaat’ın
10’a yakın projesinde yaklaşık 700 asansöre ve
yürüyen merdiven sistemlerine imza attı.

Avrupa Konutları TEM, Avrupa Konutları Atakent 2, Avrupa Konutları Ispartakule 1, 2 ve
3 projelerinin yanı sıra iş ortaklarıyla birlikte hayata geçirdiği Tema İstanbul, Vadistanbul
Bulvar ve Vadistanbul Park’ta da tercihini Mitsubishi Electric’ten yana kullanan Artaş
İnşaat, bu sayede yüksek müşteri memnuniyeti ilkesini asansör ve yürüyen
merdivenlerle de destekliyor.
Projeye özel uygulama
Asansörlerindeki yüksek teknolojinin yanı sıra servis ve bakım kalitesiyle de farklılaşan
ve bugüne kadar Türkiye’de çok sayıda prestijli projeye imza atan Mitsubishi Electric,
Artaş İnşaat’ın Avrupa Konutları Kale projesine de üst düzey konfor, güvenlik ve enerji
tasarrufu sağlayarak değer katıyor. Projenin mimarı tasarımına uygun olarak Mitsubishi
Electric’in makine dairesiz asansörlerinin kullanıldığı Avrupa Konutları Kale’de 35
asansör yer alıyor. Hızları saniyede 1 metre ila 1,75 metre arasında değişen asansörlerin
kabin duvarlarında standardın dışına çıkılarak projeye özel ahşap görünümlü çelik
duvarlar tercih edildi.
Geleceğin teknolojisi
Müşterilerinin beklentilerine en iyi çözümü
üretmek için çalıştıklarını vurgulayan Artaş
İnşaat ve Avrupa Konutları Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Çetinsaya, Mitsubishi
Electric ile işbirlikleri konusunda şu bilgileri
aktardı; “Yarınları inşa ettiğimiz projelerimizde
yatırımcılara geleceğin teknolojisini sunuyoruz.
Böylelikle kalite ve güven tesis ettiğimiz
müşterilerimizin gönlünde özel bir yere sahibiz.
Bu doğrultuda, üstün ve öncü teknolojisiyle
dünyadaki önemli şirketlerinden biri olduğuna
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düşünüyoruz. Müşterilerinin beklentilerine en iyi
çözümü üretmek için çalıştıklarını vurgulayan
Artaş İnşaat ve Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya,
Mitsubishi Electric ile işbirlikleri konusunda şu bilgileri aktardı; “Yarınları inşa ettiğimiz
projelerimizde yatırımcılara geleceğin teknolojisini sunuyoruz. Böylelikle kalite ve güven
tesis ettiğimiz müşterilerimizin gönlünde özel bir yere sahibiz. Bu doğrultuda, üstün ve
öncü teknolojisiyle dünyadaki önemli şirketlerinden biri olduğuna inandığımız çözüm
ortağımız Mitsubishi Electric’in projelerimize değer kattığını düşünüyoruz.

10’a yakın Artaş projesinde Mitsubishi Electric imzası
Artaş İnşaat olarak yüksek standartlarda konforlu bir yaşam sunmayı hedeflediklerini
belirten Süleyman Çetinsaya, “Bugüne kadar 10’a yakın projemizde Mitsubishi Electric’in
yaklaşık 700 asansörünü ve yürüyen merdiven sistemlerini kullandık. Asansörlerin üst
düzey konfor sunması, sessiz çalışması, arızasız olması ve en önemlisi güvenli olması
tercih nedenlerimizden sadece birkaçını oluşturuyor. Mitsubishi Electric’in yüksek
kalitesinin ve fark yaratan ürünlerinin yanı sıra servis ve bakım konularında sorunsuz
hizmet alıyor olmamız da bizim için çok önemli. İhtiyacımız olan her an desteklerini
çözüm odaklı yaklaşımlarıyla en hızlı şekilde gösteriyorlar. Diğer çözüm ortaklarımızla
uyumlu çalışabilmeleri de avantaj sağlıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı Mitsubishi
Electric’ten aldığımız hizmetten gayet memnunuz. Ayrıca ürünleri birebir kullanan proje
sakinlerinden de memnuniyetlerine yönelik geri dönüşler alıyoruz. Yeni projelerimizde de
birlikteliğimizi koruyarak müşterilerimiz için memnuniyet seviyesi yüksek, optimum
çözümler üretmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında
Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın tecrübeye sahip ve
bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi
teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi,
pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric,
kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko
Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle
zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2016’da sona eren mali yılda 4,394.3 milyar Yen (38,8 milyar
USD*) konsolide grup satışı elde etti. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com
* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2016’da ilan ettiği 1 USD=113 Yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında
Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, CNC
mekatronik sistemler ve ileri robot teknolojilerinin satış ve satış sonrası hizmetlerinden oluşuyor. Şirket, bu
faaliyetlerinin yanı sıra uydular, asansör, görsel veri sistemleri, güç kaynakları ve ulaştırma bağlantılı altyapı
işlerine de destek veriyor. Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan
Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, uyduların yanı sıra Marmaray projesinde
kullanılan otomasyon teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Nisan 2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve
üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Ocak 2018’de Manisa fabrikasında üretim yapmaya hazırlanıyor.
Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com
Mitsubishi Electric Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri Hakkında
Mitsubishi Electric, ileri teknolojisi ile yüksek hızlı, konforlu, emniyetli ve yüksek enerji verimliliğine sahip
asansörler geliştiriyor. Dünyanın tek spiral yürüyen merdiven üreticisi olan Mitsubishi Electric, dikey
taşımacılık sektöründe de lider markalardan biri konumunda. Marka, standart ürünlerden spiral yürüyen
merdiven gibi özel ürünlere kadar farklı ürünler üretiyor. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde öncü teknolojisi
ile hizmet veren Mitsubishi Electric, Çin’deki 632 metre yüksekliğe sahip Shanghai Tower projesinde
dünyanın en hızlı (saniyede 20,5 metre) asansörlerine de imza attı.

