


Amass PVC və alüminium profilləri üzrə ixtisaslaşaraq Türkpen, Türkplast və Aura 
markaları adı altında istehsal, ticarət və xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən 
şirkətidir.

Avropa, Türkiyə, Rusiya və digər dövlətlərin aparıcı şirkətlərinin yüksək keyfiyyətli PVC 
və alüminium profilləri, köməkçi profil və aksesuarların, panellərin satışını həyata 
keçirməklə fəaliyyətə başlayan Amass qısa zamanda bazar mövqelərinin 
möhkəmləndirilməsinə nail olmuşdur.

Keçən dövr ərzində şirkətin ticari fəaliyyəti əhali və korporativə yönəlik xidmətə keçid 
almış, çoxsaylı uğurlu layihələr icra olunmuşdur. 2009-cu ildən etibarən Amass yerli 
istehsalı qurmaqla müştərilərinə birbaşa mənbədən alış imkanı təmin etmişdir.

Fəaliyyət sferaları

• PVC qapı-pəncərə profillərinin istehsalı
• Qapı-pəncərə sistemlərinin layihələndirilməsi və emalı
• Alüminium fasad, alüminium-kompozit panel və dam örtüyü sistemləri
• Fasad-izolyasiya sistemləri
• Şüşə balkon (Cam-balkon) sistemləri
• Ağac–alüminium (Aluwood) sistemləri
• Şüşə, alüminium və plastik arakəsmə sistemləri
• Avtomat (fotoselli) qapılar
• PVC və alüminium qapı-pəncərə profillərinin və aksesuarlarının satışı
• Texniki dəstək
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PVC QAPI-PƏNCƏRƏ 
PROFİLLƏRİNİN 
İSTEHSALI

Alman texnologiyası ilə istehsal edilmiş 
Türkpen, Türkplast və Aura markalarımız 
Bakının küləyinə və regionlarımızın 
iqliminə uyğunlaşdırılmışdır.



QAPI-PƏNCƏRƏ SİSTEMLƏRİNİN 
LAYİLƏNDİRİLMƏSİ VƏ EMALI

Öz istehsalımız olan və eyni zamanda distribüteri olduğumuz Avropa, Türkiyə, 
Rusiyanın aparıcı şirkətlərindən idxal etdiyimiz yüksək keyfiyyət standartlarına malik 
profil və aksesuarlarla fərdi yaşayış evlərinin, villaların, iş mərkəzləri və 
hündürmərtəbəli yaşayış binalarının qapı-pəncərə sistemlərinin layihələndirilməsi və 
quraşdırılmasını təmin edirik.



ALÜMİNİUM FASAD, ALÜMİNİUM-KOMPOZİT 
PANEL VƏ DAM ÖRTÜYÜ SİSTEMLƏRİ

Fasadların və dam örtüklərinin montajı, müasir memarlıq üslubu və estetik baxımdan 
əvəzsiz inşaaat elementidir.

• Silikon Cəbhə
   - Kasetli
   - Kasetsiz
• Qapalı Cəbhə
• Transparant Cəbhə (Spider)
• Panel Cəbhə



ŞÜŞƏ BALKON (CAM-BALKON) SİSTEMLƏRİ

Cam Balkon artıq inşaat sektorunda xüsusi gözəllik simvoluna çevrilmişdir.
• Qatlanan cam-balkon sistemləri
• Siyirmə cam-balkon sistemləri
• Giyotin cam-balkon sistemləri



FASAD-İZOLYASİYA 
SİSTEMLƏRİ

Termoizolyasiya funksiyası otaqlarda 
temperaturu sabit saxlayır. 

• İzo sistem qapı-pəncərə
• Siyirmə (Hebeşebe) qapı sistemləri
• Qatlanan qapı sistemləri

SABİT 
TEMPERATUR



AĞAC–ALÜMİNİUM
(ALUWOOD) SİSTEMLƏRİ

Ağac-Alüminium sistemləri müasir dövrün trendi olmaqla yanaşı həm də
keyfiyyətinə görə qapı-pəncərə sektorunun lideri hesab olunur.



ŞÜŞƏ, ALÜMİNİUM VƏ PLASTİK ARAKƏSMƏ 
SİSTEMLƏRİ

Əsasən ofis və inzibati binalarda istifadəsi geniş yayılmış şüşə arakəsmə sistemləri 
interyerin struktural formasına uyğun sifarişçi istəyinə görə həyata keçirilir.



AVTOMAT (FOTOSELLİ) QAPILAR

Tanınmış Türkiyə, İtaliya, İspaniya şirkətlərinin istehsalı olan bu müasir avtomatik qapı 
sistemləri şirkətimizin peşəkar mühəndis heyəti tərəfindən yüksək keyfiyyətlə montaj 
edilir.
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PVC, ALÜMİNİUM QAPI-PƏNCƏRƏ 
PROFİLLƏRİNİN VƏ AKSESUARLARININ 
SATIŞI

Öz istehsalımız olan və re-trade etdiyimiz məhsulların partnyor şirkətlərə və özəl 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan manufaktura tipli müəssisələrə satışının həyata 
keçirilməsi fəaliyyət istiqamətlərindən biri olmaqla alıcılarımıza ən müasir, yüksək 

TEXNİKİ
DƏSTƏK

Bütün görülən işlərə şirkət tərəfindən 
zəmanət verilir, eyni zamanda 
satışsonrası servis və dəstək qrupumuz 
müştəri məmnuniyyəti üçün çalışır.




