GHS TURN-KEY PLANTS

İnsanları yuva sahibi
yapıyoruz.
Hızlı. Güvenli. Kolay.

GH S T U RN-K E Y P LA NTS

Burada konut inşaatı
geleceği üretiliyor.
Hızlı. Güvenli. Kolay.
GHS üretim tesisleri GHS Permanent Housing-System kapsamındaki binaların
inşası için gerekli olan plastik profillerin özerk üretimini mümkün kılmaktadır.
Bu aşamada yerel düzeyde mevcut olan kaynakların verimli ve sürdürülebilir
kullanımı temel hedeflerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sistem çözümleri
mevcut ekonomik, coğrafi ve sosyal gereksinimler dikkate alınarak en iyi
düzeye getirilir ve uygulamaya konulur.

TURN-KEY PLANT
GUACARA, VENEZUELA

Anahtar Teslimi GHS
Fabrikası için dört adım.
— MÜHENDISLIK
Müşteriyle birlikte arzu edilen tüm gereksinimleri
dikkate alan bir taslak geliştiririz. Üretim kapasiteleri,
üretim yeri ve bina türü gibi önemli etmenler
değerlendirilir ve planlamaya dahil edilir.

— İMALAT
Planlamaya dayalı olarak makine ve aletlerin imalat
siparişini veririz. Bu konuda sertifikalı iş süreçleri ve
tedarikçilerimizin yılları aşan deneyimi en yüksek kalite
güvencesidir. Kalite ve işlerlik kontrollerini üzerimize
alarak pürüzsüz bir lojistik sağlıyoruz.

— NIHAI MONTAJ
Yerel teknisyenlerle birlikte üretim tesisini kurup
devreye alınmasını hazırlarız. Üretim tesislerinin
talimatlara uygun ve doğru bir şekilde kullanımını
güvenceye almak için çalışanlarınıza köklü bir
eğitim verilir.

— DEVREYE ALMA
Uzman kadrolarımız üretim tesislerinin devreye
alınmasında size eşlik edip yardımcı olacaktır. Hatasız
bir test çalıştırmasının ardından fabrika kendine
mahsus olan üretime başlar. Biz destek sağlar ya da arzu edilirse Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimini
üzerimize alırız.

Bizim
tesislerimizin
avantajları.

	YÜKSEK ÜRETIM KAPASITESI
	Ekonomik büyüme ve artan sosyal refah sosyal konut yapımına giderek
artan bir talebe yol açtı. Yenilikçi teknolojimiz yüksek üretim kapasitelerine
olanak tanıyarak uzun vadeli yüksek verim sağlar.
MÜKEMMEL DÜZEYDE DEĞER ARTIRIMI
	Biz üretim ve istihdam süreçlerine müdahil olmadan üretim araçları veuzmanlık sağlıyoruz. Bu, bölgenin yerel işgücü ve müteahhitleriyle yüksek bir
katma değer sağlamaktadır.
KAYNAK TASARRUFLU ÜRETIM
	Yüksek kaliteli tesisler enerji ve kaynak tasarruflu bir üretimi güvenceye alır.
Hurda ve ve üretim atıkları özel değirmenlerde öğütülerek geri dönüştürülmüş hammadde olarak tekrar üretim sürecine dahil edilir.
GHS - GÜVENILIR BIR ORTAK
	GHS ekstrüzyon tesislerine yapılan bir yatırım en yüksek üretim standartlarını garanti eder. Modern ve arıza güvenlikli teknoloji memnun müşteriler
ve mümkün olan en yüksek getiriyi sağlar.

Birçok soru,
mükemmel
bir çözüm.

	KURULUM NE KADAR SÜRER?
	Uygun altyapının mevcut olması durumunda tesisin ilk bölümlerini sözleşmenin imzalanması, teknik pürüzsüzlük ve kararlaştırılan ilk ödemeden
hemen birkaç ay sonra teslim ediyoruz.
SISTEM KENDINI NE ZAMAN AMORTIZE EDER?
	Yenilikçi teknolojiler sayesinde üretim tesisinin amortisman süresi son derece kısadır. Çok özel ve coğrafi parametreleri esas alarak kesin bir amortisman hesabı çıkarıyoruz.
KAÇ ÇALIŞANA IHTIYAÇ VARDIR?
	Tecrübeler yıllık 2.500 civarında konut birimi üretimi için yaklaşık 60 yerel
çalışana ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Ne zaman sosyal uyumluluk yenilikçi
teknolojiyle ve mükemmel getirilerle
birleşirse, o zaman bizim için projeler
akıllıca ve gelecek vaat edicidir.
A
 L E X A N D E R K H I N A S T,
M A N AG I N G D I R E C TO R
H A R A L D R AT H ,
M A N AG I N G PA RT N E R

BİZİ TEŞVİK EDEN
Sosyal konut ve altyapı inşaatında yeni yollarda ilerlemek.
Geliştirmeyle başlayıp etkin uygulamaya varıncaya kadar.
NEYIN TEMINATIYIZ
İnsanları yuva sahibi yapıyor ve böylece güvenlik,
artı değer ve sürdürülebilirlik temin ediyoruz.
NEYE İNANIYORUZ
Sınırlar aşan ortak başarı - dünyamızı daha
iyi bir yer yapmak için katkıda bulunuyoruz.

GHS Global Housing Solutions plastik-profil-ekstrüzyon,
takım ve tesis yapımı alanlarında küresel piyasa liderleriyle
işbirliği yapan bir ana müteahhittir. Etkin planlama, kapsamlı
destek ve güvenilir hizmet temel önceliklerimizdir.

AVUSTURYA / MERKEZ

ULUSLARARASI

GHS GmbH
Global Housing Solutions
Voitsdorferstraße 8
4551 Ried/Traunkreis, Austria

GHS Brasil Ltda.
Rua Ministro Calógeras, 1381
Quarto 02, Anita Garibaldi, Joinville
Santa Catarina, CEP 89202-005, Brasil
office-bra@ghs-housing.com

Tel
+43 (0) 7588/200 88-0
Faks +43 (0) 7588/200 88-1
office@ghs-housing.com

www.ghs-housing.com

GHS Mexico
Paseos del Bosque 201 CS 16
Col. Paseos del Bosque
C.P. 53297, Naucalpan
Estado de Mexico, Mexico
office-mex@ghs-housing.com

GHS – South Africa (PTY)LTD
300 Acacia Road, Darrenwood
Randburg 2194, South Africa
office-zaf@ghs-housing.com

