
TANITIM KATALOĞU



2012'den beri yapı ve yalıtım sektöründeki engin

tecrübesiyle faaliyet gösteren ASN İzolasyon,

alanında uzman ekibi ve müşteri odaklı

perspektifiyle hizmet vermeye devam etmektedir.

ASN İzolasyon; yeni nesil ısı yalıtım ürünleri olarak

öne çıkan Sprey Poliüretan ve Sprey Polyurea gibi

malzemelerle şantiye ve alan uygulamalarının

yanı sıra; dekoratif uygulama gibi hizmet

seçeneklerine de odaklanmaktadır. Bu noktada

işletmemizin, yalıtım ve yapı izolasyon işlevi ile

kullanılan köpükleri çeşitli endüstriyel ihtiyaçlara

yönelik opsiyonlarla da zenginleştirdiğini

söylemek yanlış olmaz. Endüstri genelindeki

inovasyon hareketlerini yakından takip eden ASN

İzolasyon, bu sayede birçok yenilikçi uygulamanın

Türkiye piyasasına adapte edilmesi sürecinde

aktif rol almaktadır.

Ayrıca organizasyonumuz; yapı, inşaat, otomobil

endüstrilerine yönelik uygulamalara ek olarak

ulusal boyutta savunma sanayi kuruluşları ile

birlikte yürütülen AR-GE çalışmalarında da aktif

rol almaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında, farklı

endüstrilere yönelik iş birliktelikleri sayesinde ASN

İzolasyon mevcut yalıtım ürünlerini; verimliliği

maksimize edebilecek yöntemlerle ve çeşitli

kullanım amaçlarına yönelik uygulamalarla

zenginleştirmektedir. Aynı şekilde ASN İzolasyon,

kendisini rakiplerinden ayıran sürdürülebilirlik

felsefesiyle iş ortaklarına uygun maliyetli ve uzun

vadeli çözümler sunmaya da öncelik vermektedir.
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MİSYONUMUZ

ASN İzolasyon, değişimin oldukça hızlı

gerçekleştiği izolasyon endüstrisinde engin

tecrübesi ve uzman kadrosuyla trend belirleyici

bir konuma gelmeyi hedeflemektedir. Yalıtım

endüstrisine yönelik içgörü odaklı perspektifiyle

firmamız; Polyurea ve Poliüretan uygulamaları için

rekabet üstünlüğü sağlayan bilgi birikimine

sahiptir. Bu bilgiler doğrultusunda temel

vizyonumuz dahilinde yalıtım ürünlerinin;

endüstriyel anlamda kullanım çeşitliliğini

zenginleştirmek, değer vadeden ürün özelliklerine

vurgu yapmak ve kalite standartlarını maksimum

seviyeye çıkarmak gibi hedefler sıralanabilir.

VİZYONUMUZ



Müşter� odaklılık felsefes� kapsamında ASN İzolasyon; müşter�ler�yle uzun
soluklu, salt t�car� kaygıları gözetmeyen �l�şk�ler kurmayı hedefler. Bu

noktada, müşter� �ht�yaçlarını daha �y� anlama olanağı elde eder ve onlara
yönel�k daha n�tel�kl� h�zmet çerçeves� gel�şt�r�r.
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