




                                                        HAKKIMIZDA
     

     BAL-AY-KA Mühend�sl�k 2003 yılında Balıkes�r’de kurulmuş olup mekan�k tes�sat ve endüstr�yel-konut
doğlgaz tes�satı faal�yetler�ne 15 yıllık tecrübes�yle h�zmet vermeye devam etmekted�r.
     BAL-AY-KA Mühend�sl�k olarak Bal�kes�r’de çıkmış olduğumuz bu yolda açmış olduğumuz Bursa
şubem�zle de h�zmet vermeye devam ed�yoruz.
     Endüstr�yel tes�sler �ç�n buhar s�stemler�, doğalgaz dönüşüm s�stemler�, ısıtma-soğutma �kl�mlend�rme
s�stemler�, paslanmaz çel�k boru tes�satları, yangın söndürme tes�satları g�b� mekan�k tes�satın pek çok
kolunda mühend�sl�k çalışmaları ve uygulamakonusunda uzman kadrosu �le h�zmet vermektey�z. F�rmamız
aynı zamanda EPDK yetk�l�s�d�r.
     Ayrıca doğalgaz yüksek basınç hatları, basınçlı altyapı su tes�satları, HDPE doğalgaz ve su hatları
g�b� altyapı projeler�nde de gen�ş ek�p ve donanım gücümüz �le çalışmalarımızı devam ett�rmektey�z.
     Balıkes�r’de kurmuş olduğumuz atölyem�zde havalandırma kanalı �malatımız da bulunmaktadır.
     F�rmamız Marmara ve Ege bölges� başta olmak üzere tüm Türk�ye’de başarılı projelere �mza atmıştır.
     Genç ve akt�f kadro yapısı �le kal�teden ödün vermeden, hızlı, ekonom�k ve yaratıcı çözümler üretmek
öncel�kl� hedefim�zd�r.

                                                     VİZYONUMUZ

     Müşter�ler�m�z�n �ht�yaçlarını t�t�zl�kle anal�z ed�p kal�tel�, ekonom�k ve teknoloj�k olarak yen�l�kç�
çözümler ve h�zmetler sunmak.
     Yen�l�kç�l�ğ� desteklemek ve teknoloj�k gel�şmelere yatırım yapmak.
     Müşter�ler�m�z�n memnun�yet�n� sağlamanın b�l�nc� �le hareket etmek.
     Rekabet avantajlarına ve yüksek kal�te standartlarına sah�p, sektörünün önde gelen kuruluşlarından
b�r� olmak.
     Müşter�ler�m�ze en �y�y� sunmak amacıyla, yüksek standartlarında çalışmak.

                                                     MİSYONUMUZ

     Topluma ve çevreye saygılı, ver�ml�, etk�n ve yüksek sorumluluk b�l�nc� �çer�s�nde çalışarak firmamızın
büyümes�n� sağlamak.
     Kend�n� sürekl� gel�şt�ren d�nam�k �nsan kaynağımızla profesyonel b�r ek�p çalışması �çer�s�nde,
güven�l�r, yüksek kal�tel� h�zmetler sunarak maks�mum müşter� memnun�yet�ne ulaşmak.
                                                  



























BALAYKA MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA YANGIN
SİSTEMLERİ PLAN PROJE TAAHHÜT

Merkez: Akıncılar Mah. Gaz� Bulvarı No:33/A Kares� / BALIKESİR
Tel: 0 266 244 23 60

Ma�l: �nfo@balaykamuhend�sl�k.com

Şube: Alaadd�n Bey Mah. 647. Sk. Mesut Koyuncu Plaza No:5/9 N�lt�m N�lüfer / BURSA
Tel: 0 224 441 41 19

Ma�l: mustafa@balaykamuhend�sl�k.com - �smet@balaykamuhend�sl�k.com 

Web: www.balaykamuhend�sl�k.com
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