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Sizin Etibarlı Təchizatçınız
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ŞİRKƏTİMİZİN
 ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Bütövlük 
Bütün biznes qərarlarında bütovlüyü qoruyub 
saxlayırıq. Yüksək etik prinsiplərinə və peşəkar 
standartlara əməl edirik və biznes tərəfdaşlarının 
maraqlarına əsaslanaraq, doğru və düzgün formada 
bütün biznes işlərini idarə edirik.

Daimi inkişaf
Optimallaşdırma prosesinin təkmilləşdirilməsi 
imkanlarını davam etdirir, nəzarət edir və yerinə 
yetiririk. Və bu da dəyəri əlavə edir, itkini aradan 
qaldırır, məhsuldarlığı artırır və satınalma rahatlığını 
asanlaşdırır.

•  Məhsulların qorunması üçün rahat məkanda 
yerləşən anbar (açıq sahə, bağlı anbar) və aldığınız 
məhsula zəmanət verən ofis;

•  Aldığınız məhsulun avtomobil nəqliyyatı vasitəsi ilə 
ünvana çatdırılması;

•  Məhsulun istehsalçı zavoddan birbaşa 
gətirilməsinə təmin edirik və aldığımız məhsulu 
ünvana çatdırırıq;

Aztəchizat Şirkəti 2011-ci ildən yerli xidmət bazarında fəaliyyət göstərən çoxsahəli 
aparıcı müəssisələrdən biridir. 

Əməkdaşlıq
Pozitiv və müştərək olaraq, təchizatçı əlaqələrini 
inkişaf etdiririk və biznes müştərilərimiz üçün ən yaxşı 
dəyəri yaradırıq.

Dəyər
Müvafiq qayğı və verdiyi səlahiyyətdən istifadə 
edərək, müştərilərimizə individual yanaşıb dəyər 
veririk və onları etibarlılıq və başqa məsuliyyətləri ilə 
təmin edirik.

Peşəkarlıq
Təkmilləşdirilmiş bacarıqlar, yüksək bilik və biznesin 
idarəsi  rəqabəti göstərir və təchizatın idarəsinin etik 
davranış standartlarına və prinsiplərinə əsaslanırıq.

Şirkətimizin missiyası.
Biznesinizin inkişafında inşaat və digər sahələrdə keyfiyyətli məhsul və xidmət təqdim 
etməklə dəstək olmaq.

•  İndividual yanaşma;
•  Qiymətlərin sərfəli sistemi;
•  Yüksək professionallığı ilə seçilən kollektiv;
•  Etibarlı iş partnyorunun ticarət markası, uzunilli iş 

təcrübəsi.
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Təhlükəsizlik Xidmətlərinin Quraşdırılması.

Təmir - Tikinti Xidməti

XİDMƏTLƏRİMİZ
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Daşınma - Loqistika

Peşakar Təmizlik Xidməti
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TƏMİR - TİKINTİ 
XİDMƏTİ

Aztəchizat Şirkətlər qrupu tikinti sahəsində 
peşəkar xidmətlər təklif edir. Bizim şirkət Bakıda və 
Azərbaycanın bütün regionlarında fəaliyyət göstərir.
İşçilərin peşəkarlığı, müasir texnologiyalar və 
avadanlıqlar bizə kiçik obyektlərin tikintisindən 
tutmuş böyük yaşayış komplekslərinin tikintisi zamanı 
meydana çıxan bir sıra problemlərin həll edilməsinə 
və hər şeyə sıfırdan başlayaraq avadanlıqlarla təhciz 
etməyə qədər kompleks işlərin yerinə yetirilməsinə 
imkan verir.

Biz bir firma kimi dizayn mərhələsindən başlayaraq 
avadanlıqlarla təhciz olunmaya qədər işlərin hamısını 
yerinə yetirməyə haziriq. Ekspertlərimizin tikinti 
materiallarına dair bazar yeniliklərini müntəzəm 
surətdə öyrənməsı, uyğun olaraq müasir tikinti 
texnologiyalarından istifadə etməklə əvvəlki 
layihələrdən əldə edilən təcrübəni tətbiq etməsi yeni 
obyektlərin tez və keyfiyyətli və iqtisadi cəhətdən 
səmərəli tikilməsinə imkanlar yaradır.

Kiçik obyektlərin layihələndirilməsi başa çatdıqdan 
sonra arxitektor-məsləhətçi Sizinlə aşağıda qeyd 
olunan məsələləri müzakirə edəcəkdir:

•  Evin görünüşü və həcmi
•  Daxili interyer
•  Evin açıq və tutqun hissələrinin həcmi
•  Sizin seçdiyiniz ərazidə obyektin layihə üzrə inşa 

edilməsi
•  Və xeyli digər məsələlər

Bundan sonra Sizin layihənizlə məşğul olan ekspertlər 
sizin sifarişiniz əsasında kompüterdə obyektin 
üçölçülü modellərini işləyib hazırlayacaq və onu 
Sizə təqdim edəcəklər. Daha sonra obyektin tikinti 
çertyojları və onlara dair bütün lazımı hesablama 
məlumatları hazırlanacaqdır. Bu bizə bütün detallar 
üzərində ətraflı düşünmək və keyfiyyətli nəticələr əldə 
etmək imkanı verir.
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TƏHLÜKƏSİZLİK
XİDMƏTLƏRİNİN
QURAŞDIRILMASI.

Aztəchizat - daxili bazarda bir çox sahələrdə qabaqcıl 
yer tutumuş şirkətlərdən biridir. 

Öz fəaliyyətini elektron mühafizə və yanğın 
sistemlərinin quraşdırılması ilə başlayan Aztəchizat 
bu gün CCTV, Perimetral Nəzarət, Yanğınsöndürmə, 
Telemetriya (SCADA), Radiolokasiya (AVL), Nəqliyyat 
Parklarının İdarəedilməsi və Elektron Təhlükəsizlik 
Sistemlərinin quraşdırılması və istismarı ilə, həmçinin, 
kompüter şəbəkələrin Sistem Adminitratorunun 
xidmətlərinin həyata keçirilməsi ilə məşğuldur. 

Bizim Sifarişçilərimiz həm fərdi həm də hüquqi 
şəxslərdir. 

Məhsullarımız:
Mühafizə Siqnalizasiya Sistemləri
•  Nəzarət panelləri
•  İnfra-qırmızı passiv hərəkət detektorları
•  Şok sensorlar
•  İnfra-qırmızı aktiv hərəkət detektorları
•  Monitorinq stansiyaları
•  Yanğın detektorları
•  Sirenlər və s.

Perimetral Mühafizə Sistemləri
•  Dekorativ hasarlar təsir detektorları ilə birlikdə
•  Neft və qaz borularının mühafizəsi sistemləri
•  Mərkəzləşdirilmiş monitorinq stansiyaları
•  Sensor kabelləri və s.

Yanğın Siqnalizasiya və Yanğın Söndürmə Sistemləri
•  Yanğın rezervuarları
•  Su yanğınsöndürənləri
•  Köpük yanğınsöndürənləri
•  Tüstü detektorları
•  İstilik detektorları
•  Alov detektorları və s.

Video Müşahidə Sistemləri
•  Ağ/qara və rəngli kameralar
•  Ağ/qara və rəngli monitorlar
•  Videosvitçerlər
•  Videomultipleksorlar
•  Rəqəmsal video qeydedicilər və s.
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PEŞAKAR 
TƏMİZLİK XİDMƏTİ

Aztəchizat şirkəti Sizin rahatlığınızı, sağlamlığınızı, 
maddi və fiziki maraqlarınızı düşünür. İşimiz təmizlik 
və başqa növ xidmətlərdən ibarətdir. Xidmət 
göstərərkən təhlükəsizlik, yüksək keyfiyyət, zəmanət 
və "müştəri hər zaman haqlıdır" iş prinsiplərindən 
çıxış edirik. Texniki və fiziki imkanlarımız bizə müxtəlif 
istiqamətli və geniş əhatəli xidmət göstərmək iqtidarı 
verir. Yazdıqlarımızdan Sizi tam əmin etmək üçün 
işimizə nümunəvi baxış keçirməyi təklif edirik.
 
Bizim xidmətlərimiz:
Çöl təmizlik işləri: 
•  Hündür mərtəbəli binaların fasad hissələrinin 

alpinist xidməti ilə təmizliyi; 
•  Alkapon, daş, mərmər, qranit və şüşə örtüklərinin 

təmizlənməsi və cilalanması; 
•  Küçə və meydanların, bağ və parkların 

təmizlənməsi; 
•  Körpü, tunel və keçidlərin təmizlənməsi; 
•  Parklarda fontanların təmizlənməsi. 

Bina daxili təmizlik işləri: 
•  Mənzil, ofis və sair yerlərdə xadimə xidməti;
•  Bina daxili girişlərin (blok) təmizlənməsi. 

Mənzil, ofis və ya müxtəlif növ obyektlərdə təmizlik 
işləri:
•  Xalça və yer örtüklərinin (kovrolit) quru və yaş 

təmizlənməsi; 
•  Yumşaq mebel dəstlərinin (divan, kürsü, stul və s.) 

təmizlənməsi; 
•  Kafel, metlax, parket və bərk mebelin 

təmizlənməsi və cilalanması (polirovka); 
•  Sanitar qovşağının (hamam-tualet) təmizlənməsi 

və dezinfeksiyası; 
•  Təmirdən sonrakı ümumi təmizlik; 
•  İstifadədə olan mənzil və digər obyektlərdə ümumi 

təmizlik; 

Bağlarda və şəhər kənarı istirahət mərkəzlərində 
təmizlik işləri:
•  Həyətyanı sahədə abadlaşdırma və təmizlik işləri; 
•  Hovuzların təmizlənməsi, cilalanması və 

dezinfeksiyası; 
•  Tenis kortu və hər növ idman meydançalarının 

təmizlənməsi; 
•  Yaxta, kater salonlarının təmizlənməsi və 

dezinfeksiyası; 
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DAŞINMA -
LOQİSTİKA

Aztəchizat şirkəti Azərbaycan ərazisində yük və 
sərnişin daşınmalarını həyata keçirməklə uğurlu 
fəaliyyət göstərir. Bütün marşrutlara çox gözəl 
bələd olan yüksək ixtisaslı sürücülərimiz Sizi və Sizin 
yükünüzü müəyyən edilmiş məntəqəyə təhlükəsiz 
şəraitdə çatdıracaq. Həyata keçirilən xidmətlərin 
keyfiyyəti və etibarlılığı bizim fəaliyyətimizin başlıca 
ideyasıdır. 

Şirkətimiz Azərbaycanın yük və sərnişin daşınması 
bazarında özünə etibarlı və peşəkar partnyor adını 
qazanıb. 

Müştəri ilə daima ünsiyyətdə olub, qarşıda duran 
məsələlərin həllinin ən yaxşı yollarını birlikdə 
tapmaq şirkət fəaliyyətinin ana xəttidir. Şirkətimiz 
logistika prosesinin bütün səviyyələrində müştəri 
ilə qarşılıqlı əlaqədə olaraq, daima qarşısında 
duran hər bir məqsədə çatmağın optimal variantını 

tapmaqda maraqlıdır. Elə bu səbəbdəndir ki, 
dəfələrlə şirkətimizin göstərdiyi xidmətlərin yüksək 
dərəcəsindən əminlik əldə etmiş müştərilər davamlı 
şəkildə Aztəchizata müraciət edir və öz nəqliyyat-
logistika proseslərinin planlşdırılmasını məhz bizə 
tapşırırlar.

Müasir zəmanəmizin tendensiyası logistikanı 
inteqrasiya olunan proses səviyyəsinə 
qaldırmaqdadır. Bu prosesin tərkib hissələri məlumat 
mübadiləsi, ehtiyatların idarə edilməsi, anbar 
xidmətləri, hüquqi müşayiət və təbii ki, bilavasitə 
nəql edilmənin, daşınmanın özüdür. Şirkətimizin 
təklif etdiyi logistika xidmətlərinin geniş çeşidi hər 
bir müştərinin problemlərinə fərdi yanaşmanı həyata 
keçirməyə imkan verir. Bunun üçün konkret müştəri 
üçün proqram tərtib edilir və yükün çatdırılmasının 
təcililiyi və xidmətlərin qiyməti kimi parametrlərin 
optimal vəhdəti tapılır.
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MƏHSUL 
TƏCHİZATIMIZ

Ofis məhsulları

Aztəchizat Azərbaycanda "International 
Paper" şirkətinin rəsmi distribütorudur.

Bizim  brendlər
Faber Castell, Koh-i-Noor, Centropen, 
Economix, Optima, Uxl-Mash, Globus, 
Piano, Luxor, Korona, Dymo, Fellowes, 
ACCO Brand, Deli, Libra, Flamingo, Fis, 
Atlas, Alfa, Pentel, Kw-Trio, Staedtler, 
Penac, Flair, Maped, Esselte, PROFF, 

Boom, Protégé Paris, CTAMM, Ark, Tabac, Gipta, Tanex, 
Nigachi, Durable, Esselte, Zebra, Pilot, Waterman, 
Parker, Alba Rado, Formtec, Double A, Specta Colour, 
Sinar Line, Carnival, Pronoti, Esselte, Citizen, Casio, 
Omega, Maxi, Reynolds, Uhu, Fantastick, Fuji, Bi-
Office, Carl, Foldermate, Uni Ball, Cello, Trodat, Renz, 
Sony, Verbatim, Duracell, Varta, Xerox, HP, Canon kimi 
böyük marka sahiblərini göstərmək olar.

Aztəchizat şirkəti hazırda Azərbaycanda hər bir 
sahə üçün avadanlıq malları bazarında ən böyük 
şirkətlərdən  biridir. Şirkətimiz Türkiyə, Rusiya, BƏƏ, 
Avropa, Asiya və MDB dövlətlərinin aparıcı şirkətləri ilə 
əməkdaşlıq əlaqələri qurmuşdur.

Bizim məhsullar  və  xidmətlərimiz
Ofis üçün kağiz, dəftərxana ləvazimatları, 
kompyuterlər, printerlər və aksesuarlar, ofis mebelləri, 
seyflər və dəmir dolablar, təmizlik və gigiyenik 
məhsulları, təsərrüfat malları, elektrik malları 

(lampalar, uzadıcılar və s.), qida məhsulları (çay, kofe, 
şəkər, su və s.), poligrafiya və kartric dolumu.

Bütün mallara zamanət verilir. Biz 5000-dən çox  
çeşiddə mal rəqabətli qiymətlər təklif edirik ! 

Hazırda Aztəchizat şirkəti 500-dən çox dövlət və 
özəl müəssisələrinə, o cümlədən bank, tikinti, neft, 
sənaye, təhsil və səhiyyə sektorlarını məhsul və 
avadanlıq malları ilə təchiz edir.
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Tikinti məhsulları

Tibbi avadanlıq

Öz biznesimizi praktiki olaraq sıfırdan 
başlayaraq Biz ildən ilə tikinti 
materiaların satış həcmini artırmaqdayıq.
Bazardakı fəaliyyətimiz dövründə, 
şirkətimiz, böyük idxalçı şirkətlərlə 
qurduğumuz iş birliyi nəticəsində etibarlı 
partnyor reputasiyası qazanmışdır. 
Mallarımızın satışını  həm topdan həm 
pərakəndə həyata keçiririk.

Hazırda şirkətin fəaliyyəti hər növ tibbi 
avadanlıqlar və ləvazimatların satışı, 
tibbi avadanlıqların quraşdırılması, 
təmiri və sazlanmasından və səhiyyə 
obyektlərinin layihələndirilməsindən 
ibarətdir.

Aztəchizat şirkəti - Radiologiya, 
Fizioterapiya və Reabilitasiya, 
Funksional diaqnostika, 
Diaqnostik alətlər, Oftalmologiya, 

Tikinti sektorunda bizimlə çalışan şirkətlərin 
razı qalması şirkətimizin daxilindən irəli gələn 
əsas məqsəddir. Şirkətimizin inkişaf strategiyası 
müştərilərimizə göstərilən xidmətin keyfiyyətinə, 
həmçinin məhsulların və xidmətlərin artırılmasına 
yönləndirilmişdir. 

Otorinolarinqologiya, Mamalıq və Ginekologiya, 
Laboratoriya avadanlıqları, Anesteziologiya və 
Reanimasiya, Cərrahiyyə, Endoskopiya, Təcili yardım 
avadanlıqları, Sterilizasiya, Tibbi mebel, Tibbi qaz 
sistemləri, Xüsusi təyinatlı tibbi nəqliyyat vasitələrini 
və digər məhsulları təklif edir.

Aztəchizat şirkəti səhiyyə ocaqları ilə sıx əməkdaşlıq 
edərək Azərbaycan Respublikasının bir neçə 
xəstəxana və klnikalarını hər növ tibbi avadanlıqlar və 
ləvazimatlarla təchiz edir.
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ƏMƏKDAŞLAR
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(+99412) 464 1025 
(+99412) 464 1026

Bakı şəh., AZ1025, Xətai r-nu, 
Ə.Quliyev küç., məhəllə 1130,
blok A, 18-ci mərtəbə 

info@aztechizat.az
www.aztechizat.az


