
     Atek İklimlendirme 2010 yılında Isıtma 
ve Soğutma sistemlerinin yerinde 
servis,bakım ve onarım hizmetini vermek 
üzere Maltepe'de kurulmuştur. Gelişen 
teknoloji ve sistemler hakkında sürekli 
personellerini eğiterek müşterilerine en iyi 
hizmeti vermek için çalışmaktadır.

      Her geçen gün ilerleme kaydederek bu 
gün tüm Türkiye geneli bayi satış kanalı 
bulunan, Ulusal firmaların tercih ettiği 
firma haline gelmiştir. Bu ilerlemenin 
desteklenmesi adına kurulan Pendik 
merkez ofis, Çayırova üretim tesisi ve gezici 
servis araç ağı büyük önem arz etmiştir.

(216) 370 36 32
(216) 442 27 02

Kavakpınar Mh. Duyarlı Sk No:2
 Atek Plaza Pendik/İST
info@atekservis.com

HAKKIMIZDA

Sizde projenize iklimlendirme 
kalitesini buluşturmak için mekanik 
projenizi iletin fiyatlandıralım.

info@atekservis.com
proje@atekservis.com

ISITMA 
SOĞUTMA

HAVALANDIRMA

ATEK İKLİMLENİRME

w w w . a t e k s e r v i s . c o m 



VRF SYSTEM 
Kapalı ortam iklimlendirme 
ihtiyaçlarının en sağlıklı çözüm 
üreticisi kuşkusuz vrf sistemleridir.

Sistemin değişken çalışma aralığı 
sayesinde ihtiyaca göre enerji 
harcamasını sağlamakta ve tasarruf 
edilmesini sağlamaktadır.

İç ünite çeşitliliği sayesinde tüm 
alanlara uygun sistem kurulması 
mümkün haline gelir.

 

PROJELENDİRME

Mimari projelerinizin mekanik 
proje çizimleri firma 
mühendislerimiz tarafından 
yapılmaktadır. 

Uygulama ve projelendirme 
işlemlerini üstlendiğimiz 
mekanlarınızın profesyonel 
ekiplerimizce kontrol edilmesi ve 
sizlere raporlanması işlerinizi 
sandığınızdan çok daha kolay hale 
getirecektir.

Projeniz de kullanacağınız 
ürünlerin çeşitliliği kafanızı 
karıştırıyor olabilir. Saha satış 
temsilcimiz adresiniz de sizi ziyaret 
ederek kullanılması gereken doğru 
sistemi size sunacaktır. 

Bin bir emekler ile imalatını 
yaptırdığınız mekanların konforunu 
kuracağımız doğru kapasiteye sahip 
cihazlar ile sağlamaktayız.

Hakkımızda 
daha fazla 
bilgi için......

                                                     

                                                      60 * 60 DÖRT YÖN 
                                                     KASET TİP İÇ ÜNİTE

                                                     
60 * 60 Ölçüleri ile Karolaj tavan uygulanan 
projelerde ek tadilat a gerek kalmadan 
cihaz ların montajları yapılmaktadır. Dört 
yön üfleme yapan bu cihazlar mekanıın 
havasının homojen dağılımını 
sağlamaktadır.

SLİM KASA 
KANAL TİP İÇ ÜNİTE

                                                     
26 cm den başlayan iç ünite yükseklik ölçüsü 
sayesinde tavan ölçünüzü gereksiz 
düşürmeden iklimlendirme sistemi 
kurmanıza olanak sağlar. Mekanik sistem 
genellikle tavan arasında uygulanır. Bu sebep 
ile odanın h yüksekliği düşürülür. Slim kasa 
kanallı tip iç ünitemiz sayesinde tavan arası 
ölçülerinizi minimumda tutabilir ferah 
ortamlara kavuşabilirsiniz.

Çözüm Ortaklarımız


