


ACCADO, 2009 yılında Türkiye’deki PVC Pencere ve Kapı sektöründeki kuruluşların koşulsuz 
müşteri memnuniyetlerini ve beklentilerini karşılayabilmek üzere 8000 m² kapalı alanda Antalya’da 
kuruldu.

Teknoloji ve nitelikli insana yaptığı yatırımlarıyla gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı müşterilerine hizmet 
vermektedir. Ürün çeşit ve kalitesi, deneyimli ve köklü alt yapısı, zamanında teslim imkânları, 
gelişmiş lojistik ağları, teknik destek ve yardım imkânlarıyla sektördeki yerini günden güne daha da 
sağlamlaştırmaktadır.

Çift açılım projesi 2010 yılının 3. çeyreğinde gerçekleşmiş olup hizmete girmiştir. Alanını 15.000 m² ‘ 
ye personel sayısını da, 300’ e çıkartarak müşterilerine hizmeti en iyi şekilde sunmaktadır.



AR-GE çalışmaları ve otomasyon çalışmalarına ağırlık vermiş olup, bu bağlamda ihtiyaç duyulan 
personel konusunda insan kaynakları değerlendirmeleri ve eğitim faaliyetlerini ön planda tutmaktadır.

ACCADO, PVC Kapı ve Pencere sektöründe “öncü”  olma hedefi ile kurmuş olduğu tesisinde,  
Zamak ve Alüminyum Enjeksiyon Dökümü, Elektrostatik Toz Boyama Operasyonları, Preshane 20 
ton-300 ton kapasiteli (sac büküm ve kesim), Alkalin Çinko Kaplama Tesisi ve Plastik Enjeksiyon 
üretim departmanları ile üretimine devam etmektedir.

TSE ve RAL-GZ 607/03 belgeleri alınmış olan ürünlerin ISO 9001 ve ISO 9000 kalite yönetim sistemi 
üzerinde çalışmalar başlatılmıştır.
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• VİZYON

“Kaliteli Pencere-Kapı Aksesuarları” dendiği zaman, ilk akla gelen markalardan biri olmak.

Türkiye’nin adını, Dünya pazarlarında “kaliteli ürünler” olarak yerleştirmek için çıktığımız yolculukta, ACCADO 
markasını vazgeçilmez ve ölümsüz bir marka olmasını sağlamak.

• MİSYON

Tüketicisini yerli ve yabancı olmak üzere ayırt etmeksizin Pencere ve Kapı aksesuarları konusunda en kaliteli ürünleri 
ve hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda ACCADO, aksesuar dendiği zaman akla gelen en ileri teknoloji ile üretilen ürünü 
ve en nitelikli hizmeti global bir düşünce yapısı içerisinde tüm dünyaya sunmayı amaçlar.

• İHRACAT

ACCADO cok kısa bir sürede, ileri teknoloji ile ürettiği Pencere ve Kapı aksesuarlarını yine “ACCADO” markası ile 
dünyanın dört bir yanına, yaklaşık 26 ülkeye ihraç etmektedir.

Ayrıca yurtiçinde faaliyet gösteren birçok dış ticaret firmaları aracılığı ile ürünlerini göndererek hizmet vermektedir.

300 kişinin istihdam edildiği fabrikada PVC kapı pencere sektörüne yönelik ACCADO aksesuarları, büyük bir beğeniyle 
kullanılarak her gün müşteri ağımızı genişletmektedir.
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• KALİTE POLİTİKASI

PVC Kapı-Pencere Aksesuarları üretimi yapmakta olan ACCADO AKSESUAR SİSTEMLERİ kalite yönetim sisteminin 
benimsenmesi amacıyla bir politika belirlenmiş ve yürürlüğe koyulmuştur. Bu politikanın ilkeleri;

- Çalışanlarımızın ortak katılımı ile, 
-Müşterilerimiz ile işbirliği içerisinde, 
-Kaynaklarımızı verimli kullanarak, 
-Asgari ulusal ve uluslararası standart şartlarında üretim yaparak, ürün ve hizmet kalitemizden ödün vermeden, 
-Sürekli iyileştirme ve geliştirme anlayışı içerisinde, 
Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamaktır.

Entegre bir tesis olarak faaliyetlerini sürdüren firmamızda üretim gamında yer alan ürünlerimiz;

-Alüminyum kol grupları 
-Zamak bağlantı elemanları 
-Çift Açılım İspanyoletler 
-Tek Açılım ve Kilitli kapı ispanyoletleri 
-Sürme tekerler, Metal bağlantı elemanları ve Plastik enjeksiyon ürünler bulunmaktadır.

ACCADO, yurtiçi ve yurtdışı pazar ayırmadan en kaliteli ürünleri ve hizmeti sunarak “Dünyanın Kapı Pencere 
Aksesuarcısı” olma yolunda ilerlemektedir.



Çift Açılım Sistemleri
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Çift Açılım Ürün Uygulama Tablosu
KYO - Yandan Devirmeli Sistem
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Çift Açılım Ürün Uygulama Tablosu
KYO - SE (Güvenlikli) Alttan Devirmeli Sistem
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Çift Açılım Ürün Uygulama Tablosu
KYO - Mikroventilasyonlu Alttan Devirmeli Sistem
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Çift Açılım Ürün Uygulama Tablosu
KYS - Alttan Devirmeli Sistem



Çift Kanat Sistemleri
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Çift Kanat Ürün Uygulama Tablosu
KYO - Levye Kol ve Sürgülü Sistem
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Çift Kanat Ürün Uygulama Tablosu
Levyeli Fişek Sürgü



Tek Açılım Sistemleri
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Tek Açılım Ürün Uygulama Tablosu
Simetrik Menteşeli Uygulama
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Tek Açılım Ürün Uygulama Tablosu
Simetrik Menteşeli Uygulama



İspanyoletler
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Saç Göbek İspanyoletler
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7,5 Eksen İspanyoletler
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Sürme Saç Göbek İspanyoletler



Kilitli Kapı Sistemleri
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Kilitli Kapı İspanyoletleri
Koldan Kumandalı



Vasistas Grubu
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Vasistas Grubu Ürünleri
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Pencere Kolları

Pencere Kolları



Kapı Kolları



25

Kapı Kolları
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Kapı Kolları



Menteşeler
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3D Ayarlı Kapı Menteşesi
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Standart Menteşeler




