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Hakkımızda

2012 yılından bugüne sektörde hizmet veren, 2016 yılında kurumsallaşarak
Naki Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi olan Firmamız,genç ve dinamik kadrosuyla
siz müşterilerinin isteklerine büyük bir hevesle cevap veriyor.
Şirketimiz yapı malzemeleri sektöründe Kaliteden ödün vermeyen bir anlayışla
Türkiye’nin en seçkin firmalarından biri olmayı hedef olarak benimsemiştir.Bu hedef doğrultusunda yılların verdiği deneyim ve tecrübesi ile isteklerinizi karşılayan
elit bir hizmet farkı sunmaktadır.

Vizyonumuz

Bizler için öncelik memnuniyetinizdir. Bu vizyonla çıktığımız yolda sizleri memnun
etmek için en iyi hizmeti en ideal şekilde sunarak,değişime ve sektördeki yeniliklere ayak uydurarak inşaat malzemeleri sektörünün lideri konumuna doğru ilerlemekteyiz.

Misyonumuz

Ticaretin ahlaki ve hukuki kuralları doğrultusunda, şirketimize bağlı tüm müşterilerimize etkinlik ve verimliliği sağlamak. Daha emin adımlarla ilerlemek için personele yönelik inceleme, araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmeti vererek yönetimi
sürekli değerlendirerek ve geliştirme faaliyetlerini devamlı kılarak, ticaretimizin
gelişimine katkı sağlamak.

Kalite Politikamız

Çalışanlar arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi anlayışı ve iletişim geliştirerek, korkuları ortadan kaldırıp huzurlu bir iş ortamı yaratacağımız.
Müşterilerimizin memnuniyetinin, çalışanlarımızın geleceğinin memnuniyeti olacağına inanarak daha iyi hizmet vereceğimiz.
Müşteri memnuniyetini, ihtiyaçlarını esas alarak sorularda en hızlı ve verimli şekilde takım ruhu ile disiplinli ve ilgili yaklaşacağımız.
Hizmette sınır tanımayan, güler yüzlü, planlı ve standartları en üst seviyede olan
kaliteli hizmeti vermeyi ilke edineceğimiz.
Sözlerimizin arkasında olacağımız, asgari hata ile görevlerimizi yerine getireceğimiz, yeniliklere ve yaratıcılığa açık olacağımız ve şirketimizde oluşturulan kalite
güvence sisteminin devamını sağlayacağımızdır.

Leadership of the Industry

Sıva Filesi
Isı yalıtım uygulamarında
yüzeydeki çimento esaslı sıva
hareketlerine karşı dayanım
göstererek çatlamaları engelleyen cam elyaf donatı filesidir.

Özellikler
75gr

Turuncu - Beyaz - Mavi

50m

145gr

Turuncu - Beyaz - Mavi

50m

160gr

Turuncu - Beyaz - Mavi

50m

Alçıpan
Derz Bandı
Alçı levhalarının birleşim
yerlerinde olası çatlamaları
engellemek amacıyla kullanılan
alkaliye dayanıklı ve kendinden
yapışkanlı cam elyaf bandı’dır.
Özellikler
50mmx25mm

100mmx45mm

50mmx45mm

100mmx90mm

50mmx90mm
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Fileli PVC
Köşe Profili
Dış cephe ısı yalıtım
uygulamalarında kolaylık
sağlayan ve düzgün köşe
elde etmek amacıyla
kullanılan kendinden fileli
PVC profildir.
Özellikler
90gr Kesik File 4x4

7.5mmx7.5mm

2.5m

120gr Kesik File 4x4

8.5mmx8.5mm

2.5m

Eco Siyah
Mantolama Dübeli
Isı yalıtım levhalarını
cepheye mekanik olarak
monte etmek için kullanılan plastik çivili dübeldir.
Özellikler
Geniş Başlık 10cm
Geniş Başlık 12cm
Geniş Başlık 14cm
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Euro Mekanik
Tırnaklı Dübel
Çelik çivisi sayesinde beton ve
delikli tuğla yüzeylerde güvenle
kullanılabilen dübeldir.

Özellikler

Dübel Boyu

Çivi

Koli (Adet)

Geniş Başlık

60x8x9.5cm

Çelik - Plastik

500

Geniş Başlık

60x8x11.5cm

Çelik - Plastik

500

Geniş Başlık

60x8x13.5cm

Çelik - Plastik

500

Geniş Başlık

60x8x15.5cm

Çelik - Plastik

500

Alçı Köşe
Profili
Alçı levha uygulamalarında
düzgün bir köşe elde etmek
ve darbelere dayanımını
arttırmak amacı ile kullanılan
galvaniz sac profilidir.

Özellikler
Galvaniz Alçı Köşebent
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9 Kg

2.7m

