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Haqqımızda Partnyorlarımız

Since 1995, the most advanced timber drying technologies
For more than 20 years, SECAL has been manufacturing timber 

drying equipment and technologies.
Thousands of installations throughout the world attest to SECAL’s 

ability to offer excellent solutions for drying any type of wood. The 

innovative technologies developed have made it one of the world’s 

leading manufacturers of timber dryers and number one when it 

comes to the Global Quality of its products.
The SECAL brand is today synonymous with QUALITY, a goal 

achieved through technological development and ongoing research 

applied to each component.
This quality is also found in the other production lines: heat 

treatment chambers for wood packaging and pallets in compliance 

with the ISPM 15 FAO regulation, steaming chambers, kilns for 

drying firewood, turnkey systems complete with biomass boilers and 

every accessory, special chambers for drying hygroscopic materials 

innovation
in LED lighting

     ADV Production – müxtəlif növ və ölçüdə olan kreativ metal və taxta məmulatlarının istehsalı, hazırlanması, quraşdırılması sahəsində 
fəaliyyət göstərən bir studiyadır. Şirkətimiz 2001-ci ildən açıq hava reklamı sahəsində  2014-cü ildən isə istehsal sahəsində fəaliyyət (www.adv.az)
göstərir. Fabrikamız 20 000 m2 sahəni əhatə edir. İstehsal sahəmizdə olan mütəxəssislərimiz  kreativ bağ və ev mebelləri, kreativ küçə mebelləri, 
ev, ofis və iç məkan üçün kreativ işıqlandırma məhsulları park və bağlar üçün işıqlandırma vasitələri, kiosk, müxtəlif pavilyonlar, inşaat və 
dekorativ konstruksiyaların istehsalı ilə məşğuldurlar. Şirkətimizin metal və taxta məmulatlarının istehsalı müəssisəsi Abşeron rayonu Masazır 
qəsəbəsi ərazisində yerləşir. İstehsalat və çatdırılma imkanlarımız əməkdaşlığımızın sərhədlərini genişləndirir və istehsal olunan məhsulların 
regionun hər bir yerinə  çatdırılmasını və quraşdırılmasını təmin edirik. 
      İstehsalat müəssisəmizin hər bir sahəsində mövcud olan yüksək peşəkarlığa malik mütəxəssislərimiz, müasir yüksək texnologiyalı 
avadanlıqlarımız və əməyimizin nəticəsinə olan məsuliyyətimiz mövcuddur.  Şirkətimiz dünyanın inkişaf etmiş LED modul, Lens və Led işıqlar üçün 
gərginlik tənzimləyiciləri istehsalçılarının (OSRAM, ELT, Niteko, PHİLİPS və s.) məhsullarından istifadə etməklə ev, ofis və iç məkan üçün kreativ 
işıqlandırma məhsulları və bağ, parklar üçün kreativ işıqlandırma qurğuları və bollardların istehsalını həyata keçirir. Həmin işıqlandırma 
qurğularının LED modullarına növündən asılı olaraq 2 ildən 10 ilə qədər zəmanət verilir. Bundan əlavə şirkətimiz Avropanın küçə və böyük 
əraziləri üçün nəzərdə tutulan LED işıqlandırma qurğularının dizaynı və istehsalı üzrə ixtisaslaşmış aparıcı şirkətlərindən biri olan Niteko 
(www.niteko.com) şirkətinin  Azərbaycanda rəsmi distribyutorudur. İstehsalat xətti tamamilə İtaliyada yerləşir. Niteko məhsullarının yüksək 
keyfiyyəti və etibarlılığı onun verdiyi ekskluziv zəmanət ilə təsdiq olunur (50.000 saat və ya 10 il).  Niteko işıqlanma vasitələri öz etibarlılığı ilə 
fərqlənir və stabil olmayan gərginlikdən qorunmaq üçün eksklüziv müdafiə texnologiyasına malik Advanced EOS Protection System və VOC FREE 
sistemini tətbiq etdiyi üçün qurğuların sıradan çıxmasına görə öz rəqibləri ilə müqayisədə ən aşağı faizə malikdir (ildə 0,2%-dən aşağı).
      Həmçinin, şirkətimiz bu gün taxta qurutma avadanlığı üzrə dünya  bazarında liderlərdən biri olan SECAL  şirkəti ilə  (www.secalsrl.com)
əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamış və fabrikamızın ərazisində yüksək standartlara cavab verən qurutma avadanlığı quraşdırılmışdır. Bu isə bazara 
yüksək keyfiyyət normalarına cavab verən, avropa standartlarına uyğun məhsul təqdim etməyə imkan verir.  SECAL müxtəlif tipli qurutma, 
buxarlama və fitosanitar emal kameraları  və s.  kimi  qurutma  avadanlığı istehsalında ixtisaslaşan İtaliya şirkətidir.
     Bizim müəssisəmizdə  ən son texnolgiyalarla çalışan və dünyanın aparıcı - lider şirkətlərindən olan İtaliyanın SCM Group və Casati 
Woodworking Machines, Almaniyanın Homag GmbH CNC makinası, Turkiyənin Durmazlar Makina firmalarının istehsalı olan müxtəlif profilli 
müasir avadanlıqlar  mövcuddur. Texniki imkanlarımız yalnız bizdə olan ən müasir metal və taxta emalı cihazlarının imkanları ilə məhdudlaşmır, 
həmçinin mütəxəssislərimizin yüksək peşəkarlığı da mühüm amillərdən hesab olunur.
      Fabrikamızda xüsusi qumlama kamerası və Hollandiyanın  firmasının istehsalı olan qumlama aparatı, Airblast Surface Treatment Solutions
həmçinin 7 metr uzunluğunda toz boya kamerası  və 200 (oC) dərəcəyədək istidə emal olunan statik toz boya vurulması texnologiyası mövcuddur 
ki, bu da müştərilərimizə yüksək keyfiyyətli, rütubətə və açıq hava şəraitinə dözümlü boyalı və keyfiyyətli məhsul təklif etmək imkanını yaradır. 
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