Haber

Burak Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş.

‘A’dan Z’ye Hayatın Her Yerinde’
Burak Alüminyum’ un temelleri

VW ve Mercedes ile iş birliği içerindedir. Milli üretime destek vermek

1923 yılında büyük dedemiz Ha-

ve dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı kendisine amaç edinen kuru-

lil DEMİR’ in Trabzon’da kurduğu

muz 2015 yılından beri SAHA İstanbul (Savunma, Havacılık ve Uzay

atölye ile atıldı. 1990’lı yıllara ge-

Kümelenmesi Derneği) üyesidir.

lindiğinde İstanbul/Kıraç’ ta marka-

Kurumumuz yıllardır İSO Listesinde kendine yıllardır yer bulmakta ve

mız alüminyum profil üretimine başladı ve firmamız hızlı bir büyüme

istikrarlı yükselişini sürdürerek ülkemizin en büyük ve saygın kurum-

içerisine girdi. Sonraki yıllarda ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Küresel

larından biri olduğunu bu alanda da ispat etmektedir.

bir marka olmanın ilk adımı olarak Romanya Ploisti’ de ve Arnavut-

Bireysel ve kurumsal gelişimi her zaman destekleyen aynı zamanda

luk Tiran’ da ekstrüzyon hattı kuruldu. 2000 li yıllarda ise ALULİNE

çevreye doğal kaynakların korunmasına özen gösteren ve yeniliklere

mimari Sistemler markamız piyasaya sürüldü.2008 yılında Kırklare-

açık uzman kadrosuyla ülkemizi alüminyum sektöründe söz sahibi

li/ Lüleburgaz’ daki 65.000 m2’lik tesisi devreye girdi.2011 yılında

kılmak istemekteyiz. Türk ekstrüzyon sektöründe arzulanan noktada

Türkiye’nin ilk ekstrüzyon tesisi olan Aksan Alüminyum, şirketler

olmak ve peşinden gelenlere öncülük etmek amacımızdır. Ar-Ge pro-

grubumuza katıldı. 2014 yılında aldığımız sertifikalar şu şekildedir;

jelerinin gerçek yaşamda yer edinmesi, nihai hedefimizdir. Biz, Ar-ge

ISO/TS 16949(Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi), ISO/TS 14001(Çevre

çalışmalarımızı her zaman müşterilerimizin istekleri doğrultusunda

Yönetim Sistemi Standartlara Uygunluk), ISO/TS 18001 (İşçi Sağlığı &

şekillendiririz. Ar-ge faaliyetlerimiz, kurumumuzun stratejik palanları

İş Güvenliği Yönetim Sistemi), ISO/TS 9001(Kalite Yönetim Sistemi).

dahilinde ulaşacağı hedeflerin aynası olacaktır. Misyonumuz marka

2015 yılını teknolojik yatırım yılı olarak belirledik ve Avrupa menşe-

olarak alüminyum ekstrüzyon sanayiinde sektöre yön veren, gelece-

ili Presezzi marka (2.500 TON ve 2.000 TON) extrüzyon preslerimiz

ğin alüminyum üretimini şekillendiren, Ar-Ge çalışmaları, teknolojik

devreye girdi. Full otomasyonlu bu pres hatlarının devreye girmesiyle

donanım ve çalışanlarıyla müşterinin problemlerini kendi sorunları

daha hızlı, daha az süreli ayrıca ölü zaman değeri daha düşük kısa-

gibi sahiplenmek ve daima onlara en iyiyi sunmaya çalışmaktır. Geç-

cası daha verimli üretim yapma imkanına ulaşılmıştır. 2017 yılında

mişin verdiği tecrübesi günümüzün teknolojisi ve Ar-ge çalışmalarıyla

ISO/TS ISO 27001- (BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ) sertifikasına

büyüyen firmamız ekstrüzton, yüzey işlemler, mekanik işlemli profil-

sahip olduk ve boyahane üretim hattımızın verimliliği ve modernizas-

ler, profil dizayn, alüminyum profil faaliyetlerinde sektörünün öncü

yonu anlamında yeni fırın ve Gema Boya sistemi devreye alındı.

kuruluşları arasında yer almaktadır. Ülkemizde “TSE” Belgesi’ne sa-

Burak Alüminyum bir ekstrüzyon firmasıdır. Faaliyetlerimiz Alümin-

hip olmuş, Avrupa’da birçok uluslararası kalite belgesi ve sertifika

yum ekstrüzyon profil üretimi, mekanik işleme tabi tutulmuş alümin-

kazanmıştır. Burak Alüminyum günümüzde 5 kıta 46 ülkede faaliyet

yum profilden mamul ürünler, alüminyum profilden mamul doğrama

göstermeye, otomotivden, ısıtma soğutma sistemlerine, beyaz eşya-

ve cephe sistemleridir. Yüksek verimlilikle çalışarak rekabet gücümü-

dan, reklam sanayiine, bina giydirme cephelerinden, uçak parçaları-

zü, pazar payımızı, kararlılığımızı artırmayı amaçlayan kurumumuz

na, “A’dan Z’ye hayatın her yerinde” ihtiyaçlara cevap vermeye ve

bu amaçla yurt içinde Temsa, Uğur Soğutma; yurt dışında ise MAN,

alüminyumu kendi profili olarak görmeye devam etmektedir…
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