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Hayatın renklerini
Ender’le
yaşamak
Ender Çelik Yapı Mühendislik, oluşturduğu kalite ile müşteri memnuniyetini zirveye
taşıdı. Gelişen teknoloji, bilimsel bir yaklaşımla Ender Çelik Yapı’da kucaklaştı...

‘Farkında mısınız?’
mısınız? ilkesiyle, müşteri
memnuniyetini referansa dönüştürdük

Ender Çelik Yapı
H Uzun ömürlü ve kalıcı ürünler iç in, gelişen
teknolojiyi en iyi şekilde kulla nıyoruz...
H Bilgi, birikim ve deneyime sahibiz.
Güvenli, kaliteli ve ekonomik çözümler
sunuyoruz...
H Geliştirdiğimiz sistemle tüm ürünlerimizi
yangın, derem ve doğal afetlere karşı
dayanıklı hale getirdik...
H Konusunda uzman teknik kadromuzla,
kalıcı, şı k ve ekonomik yapıları , ileri tekno
loji imkanları ile hayata geçiriyoruz...

Ender Çelik Yapı’da yapılar,
prefabrik konutlar, Amerikan
tarzı konutlar,
dubleks konutlar, tek katlı konutlar şeklinde
müşteri diyalogu
ve istekleri doğrultusunda
hazırlanıyor.

Hedef ‘fark’ı ve ‘kalite’yi referansa dönüştürmek
Müşterilerin istekleri
doğrultusunda uzman
kadromuzla 10 yıldır prefabrik
konut yapımına titizlikle
attığımız imzayı, müşteri
memnuniyetiyle “fark
yaratarak” referansa
dönüştürmesinin haklı
gururuyla geleceğe taşıyoruz.
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NDER Çelik Yapı Mühendislik’te, müşteri memnuniyetindeki doğru kurgulanmış iş modelleri ve buna uyan iş
politikaları, gerçekleştirdiği faaliyetlerinin önceliğidir. Firmamız, oluşturduğu kalite, hız ve ekonomik model yaklaşımındaki, uzun ömürlü ve kalıcı ürünler için, gelişen ürün teknolojilerinin ülkemiz şartlarına
adaptasyon çalışmasını, bilimsel bir yaklaşımla
sürdürüyor...
Ender Çelik Yapı Mühendislik olarak, galvaniz çelik karkaslı prefabrik konutlar üretiyoruz.
Sektörle ilgili bilgi birikim ve deneyime sahip
olan firmamız, bünyesindeki uzman kadrosuyla
güvenli, kaliteli, estetik ve ekonomik olarak ülke genelinde özellikle galvaniz çelik karkaslı
kaynaksız sistem prefabrik üretimine getirdiği
çağdaş standartla, müşterilerinin beğenisini ve
güvenini kazanmış bir firma olmanın farklılığını
yaşıyor.
Geliştirdiğimiz ürünlerimizde yapısal sağlamlık, yangın, deprem, sel vb. doğal afetlere karşı
güvenli ve emniyetli modellerimizle güvenli,
kaliteli, estetik ve ekonomik olarak müşterilerin istekleri doğrultusunda uzman kadromuzla
10 yıldır prefabrik konut yapımına titizlikle attığımız imzayı, müşteri memnuniyetiyle “fark yaratarak” referansa dönüştürmesinin haklı gururuyla geleceğe taşıyoruz.

Kalite tesadüf değildir
Konusunda uzman deneyimli teknik kadromuzla; kalıcı, modern, şık dizaynlı ekonomik
yapıları, ileri teknoloji imkanları ve hızlı üretim
sistemimiz ile hayata geçiriyoruz.

Kişiye özel proje sistemimizle, size özel projeleri sizinle birlikte tasarlayıp oluşturan proje
ekibimiz ile “farkımız, tarzımız” ilkesiyle hayalleri gerçekleştiriyoruz.
Ender Çelik Yapı olarak, profesyonel ekipekipmanlarıyla çelik konstrüksiyon yapıların çeşitli alanlarında, imalat ve montaj aşamalarını,
teknik uygunluğu ile sağlamaktadır.
Ender Çelik Yapı’da yapılar, prefabrik konutlar, Amerikan tarzı konutlar, dubleks konutlar,
tek katlı konutlar şeklinde müşteri diyalogu ve
istekleri doğrultusunda hazırlanıyor. Prefabrik
ofisler, cumbalı ofisler, şantiyeler, yemekhane,
yatakhane, yaşam konteynerleri gibi hafif çelik
yapılar, ayrıca, endüstriyel yapılar, hangarlar gibi ağır çelik konstrüksiyon yapılarda gücünü ve
başarısını kanıtlayan firmamız ile müşterilerimizin memnuniyetinden doğan gücümüzden kaynaklanan güven ve referans ile daha ve
modern ve çağdaş estetik yapılar sunuyoruz.
Global dünyanın hızına yetişebilmek iin her
koşul ve amaca uygun model seçiminde ve
kurulmasında, sizleri en üstün teknolojiyi inşaat
bilgi birikimi ile amaç edinerek sunuyoruz.
Tüm teknik ve teknolojik donanımlara sahip
altyapımız ve insan odaklı, kaliteye değer veren
yönetim anlayışımız ve çeliğin önemi, avantajları ile yüksek standartlarda hayatın kalitesini
artırarak güven dolu yarınlar sunuyoruz.

