
DESIGNED TO  
FIT YOUR NEEDS.
 WHERE ExTRA  
EFFORT COMES  
AS STANDARD.

GIPRO – 
DÖKÜM REÇİNESİ
UZMANINIZ.
WWW.GIPRO.COM

The
PeRFecT 
FIT



02

03

04

05

01

06

İhtiyaç tespiti

Maliyet teklifi

Çözüm tasarımı

Başvuru

Eniyileştirme ve kalite 
yükseltme önlemleri 
alarak kesintisiz üretir

Gerçekleştirme (yapı, üretim ve 
örnek kalıp dökümü)

GIPRO, döküm reçinesi alanında çeşitli, oldukça 
zor geliştirme işlemlerini ve de ihtiyacınız ge-
reğince izolasyon uygulamalarını zamanında, 
profesyonel ve ekonomik olarak gerçekleştiren 
yetkin ve uzman ortağınızdır.

İşlemlerimizi, daima sizin tasarım fikirlerinizi göz önünde bulundurarak 
yürütmekteyiz: Daha analiz aşamasında sizinle birlikte detaylı bir şekilde 
teknik koşulları gözden geçirir ve ihtiyacınıza ekonomik açıdan en uygun 
çözümü sunarız. Son derece deneyimli muhatabınız sizinle bütün geliştir-
me aşaması boyunca ve sonrasında yoğun bir şekilde ilgilenir.

Edevat üretme alanındaki yetkin ortaklarımız sayesinde talep ettiğiniz 
döküm kalıplarını size kolay, çabuk ve hesaplı bir şekilde sunabiliriz.
Üretim işleminin sonucunda, tüm taleplerinize tam karşılık veren ve en 
uygun üretim yöntemine sahip bir ürün elde edilir. 

Ayrıca ürünü devreye alma, lojistik ve başka birçok konudaki özel istek ve 
talepleriniz dikkate alınır.

GIPRO-izolasyon-çözümleri en kısa sürede malzemeye uygun ve hesaplı 
bir şekilde üretilir.

BİR DÖKÜMDEN 
İZOLASYON  
ÇÖZÜMLERİ



GELİŞTİRMEDEN TESLİMATA KADAR 
HER İŞLEMİN
ODAK NOKTASI KALİTEDİR
GIPRO, ürün ve diğer şirket hizmetlerinin kalitesini daima yüksek 
düzeyde tutmak için üstün çaba göstermektedir. Henüz ürün geliş-
tirme aşamasında bile hiçbir şey şansa bırakılmaz.

ÜRÜN GELİŞTİRME
İstediğiniz ürünün yapımında size 
başından sonuna kadar destek olur. Talep 
edilen ürün için uygun reçine seçiminde 
yardımcı olur, ürünün imalatını optimize 
eder ve yapım sürecini ihtiyacınızın 
olduğu miktara göre ayarlar.

Tüm bu hizmetlere ilaveten, işlemlerimizi 
sürekli teknolojinin ulaştığı son düzeyi 
dikkate alarak yönlendirmekteyiz. Bu 
konuda en çok desteği, özel ve kamu 
sektöründe bilim ve teknik araştırmalarla 
ilgilenen iş ortaklarımızdan almaktayız.

ÜRETİM
Şirketimizde her özel talebe uygun mekanik 
donanım mevcuttur: Makina yelpazemiz, 
1200mm x 1200mmlik kenetleme alanlı 
standart makinalar ve kendi geliştirdiğimiz 
birçok farklı özel döküm makinası içer-
mektedir. Ayrıca vakumda ve açık kanalda 
kalıplama tesislerimiz kapsamlı mekanik 
donanımımızı tamamlamaktadır.

Modern tesisler ve sertifikalı hammadde-
lerle, üretimde kullanılacak malzemenin 
daima yüksek bir kalite standardında olması 
güvence altına alınmaktadır.

KALİTE
Şirketimiz sorunsuz bir teslimatı, 
imalatların tabi tutulduğu testleri 
belgelendirmeyi ve ürünlerin uzun 
süreli dayanıklılığını sağlama almayı, işin 
doğal gerekleri olarak algılamaktadır. 
Müşterilerimizin talep ettikleri kali-
tede ürünler elde edebilmeleri için, 
geniş kapsamlı bir inceleme tesisi 
kullanmaktayız: 

kısmi elektrik boşaltım deneyi, röntgen inc-
elemesi, detaylı boyut ölçümü, sızdırmazlık 
incelemesi, sıcaklık değişimleri kontrolü 
için klimatik test odası ve DSC analizi 
(örneğin camlaşmaya geçiş sıcaklığını 
belirlemek için)



DEMİRYOLU TEKNİĞİ 
Demiryolu tekniğinde kullanılan mesnet izolatörler kısmen 
şiddetli mekanik ve dinamik zorluklara, aynı zamanda çeşitli 
çevresel etkilere ve sıcaklık değişimlerine maruz kalmaktadır. 
GIPRO uzun mesafe nakliyat lokomotifleri ve şehirler içi tram-
vay ve metro gibi kısa mesafe araçları için izolasyon ürünleri 
imal etmektedir. Tanınmış birçok tren ve akım kollektörü 
üreticileri ve demiryolu işletmeleri GIPRO’nun müşterileri 
arasında yer almaktadır.

GIPRO– 
İZOLATÖRLER 
DÜNYASI

KABLO BAĞLAMA TEKNİĞİ 
Yer altına döşenen temin hatlarının çoğalmasıyla birlikte kablo 
yardımcı donanımları piyasası dünyaca büyüyen bir pazar 
haline gelmiştir. GIPRO deneyimli bir  kablo ucu bağlantıları ve 
birleştiricileri imalatçısıdır. Yenilikçi üretim metodlarımız  saye-
sinde uluslararası çapta kıyaslanabilir fiyatlara üstün kalitede 
ürünler sunabilmekteyiz.

ORTA GERİLİM
Şirketimiz, standart ürünlerin dışında, devre kesici, sigorta 
kutusu, sınırlandırıcı, topraklama şalterleri, gaz ve yağ izoleli 
şalter tesisleri, kondensatör ve transformatörler için de 
müşteriye özel çözümler sunmakta uzmanlaşmıştır. GIPRO, 
açık alan şalterleri için çesitli mesnet, sigorta boruları ve 
buşingler sunmaktadır.

YÜKSEK GERİLİM 
GIPRO çeşitli transformatör tesislerinde gerekli olan primer 
ve sekonder akım hatları üretiminde tanınan yetkin bir 
şirkettir. Şirketimiz ayrıca, bugüne kadar müşteriye özel 
izolasyon ürünlerinin yapımında edindiği deneyimle, yüksek 
gerilim tesislerinde kullanılan buşinglerin kalite, kullanım 
süresi ve verimliliği gibi bütün gereksinimlerini rahatlıkla 
karşılayabilmektedir.



GIPRO – burada üstün gayret bir 
standarttır 

GIPRO, çeşitli elektrik dağıtım tesislerinde (kapalı veya 
açık alan tesisleri, transformatörler vs.) ve de demiryolu 
tekniğide kullanılan epoksi veya silikon reçineden izolatör-
ler üreten güvenilir ve saygın bir şirkettir. 

Müşterilerimiz ürünlerin uzun vadeli ve güvenilir kalitesi-
ne, siparişlerin zamanlı ve sorunsuz teminine ve reçineden 
ya da silikondan izolatörlerin tasarımında olağan üstü 
çözüm becerisinin sunulmasına çok önem verirler. Ayrıca 
şirketin müşteri danışmanları ile birlikte yakın ve yektin 
işbirliğini ve de başvurulara daima en kısa sürede yanıt 
vermemizi takdir ederler. Dolayısıyla birçok büyük holding 
şirketimizi imtiyazlı tedarikçi olarak nitelendirmektedir. 

Çalışanlarımıza, değer, saygı ve objektifliğin şekillendirdiği 
bir şirket ortamında en iyi çalışma koşullarını ve güvenli bir 
işyeri sunmaktayız.

BİZ, EN UYGUN 
ÇÖZÜMLERİ SUNARIZ



İLETİŞİM

GIPRO GmbH
Wilhelm-Jentsch-Strasse 2
8120 Peggau, Avusturya
T +43 3127 20940
F +43 3127 20940 900
E info@gipro.com
W www.gipro.com

GIPRO üretim süreci, bütün adımlarının 
ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 
normlarına göre sertifikalı olduğu 
kesintisiz bir kalite zinciridir. 

Olağanüstü başarısı ile 2009 yılında 
„Austria’s Leading Company“ müsaba-
kasında üçüncülüğü elde edebilmiştir. 
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