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ÜRÜNLERİMİZ

Aşı - Serum Kit - İlaç Dolapları

Kan Saklama Dolapları

İki Bölmeli Derin Donduruculu Aşı - İlaç Saklama Dolapları

Sıvı Serum Isıtma Kabinleri

Trombosit Ajitatörleri

Trombosit İnkübatörleri

Derin Dondurucular -5 / -30 °C

Plazma Saklama Dolabı -40 °C

Plazma Tav Cihazı

Araç Tipi Soğutucu Dolap

Üretmenin ,satış ve dağıtımın önemini biliyor ; asıl görevimizin satış sonrasında başladığının farkındalığı ile 
yolumuza devam ediyoruz.

Satış sonrası hizmet gerektiren ürün satarken ; partnerlerimizin yaşayabilecekleri problemleri öngörüp ; ürünlerimizde 
oluşabilecek kullanıcı hatalarını teknolojimiz ile minimuma indirip ; ürünlerimizin yerinde onarımına imkan sunan parça 
değişim eğitimlerini de partnerlerimizle paylaşıyoruz 

Her yıl ürün grubuna yeni ürünler ekleyerek ürün gamımızı , üretim parkurumuzu ve eş zamanlı olarak satış ve 
ihracat pazarlarımızı büyütüyoruz.

2006  yılında elektrik enerjisine verdiğimiz hizmet alanının yanı sıra medikal alanda da sahip olduğumuz tec-
rübeyi aktararak laboratuvar ve hastane ekipmanları üretmeye başladık.

Ürünlerimizi kullananların düşüncelerine öncelik veren bir anlayışla üretiyoruz. Üretimde verimliliğe odaklı, uzun süreli 
ve sorunsuz kullanılan ürünler oluşturmak için son teknolojiyi ve en uygun malzemeyi kullanıyoruz.

Enerji üretimindeki 45 yıllık deneyimimizle üretim aşamasında ve ürünlerimizin kullanımında enerji tüketimini mini-
mumda tutarak  dünyaya ve  çevreye, insanlığa, faaliyet alanı olan insan sağlığına, gelecek nesillere ve kendisine saygı 
duyan bir firma olmayı amaçlıyoruz

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından izlemekte ve gelişmelere hızla adapte olmaktayız.

Yenilikçi ve bilimsel çalışan uzmanlarımız, tasarımcılarımız ve mühendislerimizle gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ile 
yüksek kalite standartlarında ürünler oluşturarak, satın alma, kullanma ve servis aşamalarında tam müşteri memnuniyetini 
amaçlamaktayız.
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Dürüst ve güvenilir bir ortaklık kurmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz.

Size doğru çözümlerle gelecek, sizin için en iyisini düşünecek bir partner olacağımızı 
da biliyoruz. 

Sürdürülebilir ve uzun soluklu bir proje, disiplin ve sıkı çalışma gerektirir.

Kendimize güveniyoruz, bu nedenle pişman olmayacağınıza eminiz. 

EMSAŞ birçok değerli markanın OEM üreticisidir.

Eğer siz de güveninizi boşa çıkarmayacak bir OEM üreticisi arıyorsanız bizimle irtibata 
geçebilirsiniz.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz..


