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Biz Madoors’uz 
Dünya Bizim Güvende 

Madoors, Türkiye’de ve yurt dışında ürün çeşitlemesiyle her 
geçen gün referans sayısını artıran bir kuruluş olarak hizmet 
vermektedir. Yılların tecrübesini ürünlerine yansıtan kuruluşumuz, 
profesyonel kadrosu ile her geçen gün kendini geliştirmeye de devam 
etmektedir. 

Firmamız ticaret hayatına 1986 yılında Elektrosan adı ile 
başlamış, yetenekli ve yenilikçi mühendisleri sayesinde Fotoselli 
Kapı, Kollu Bariyer, Road Blocker (Yol Blok Bariyeri) ve Mantar 
Bariyer sistemlerinin Türkiye'deki ilk üreticisi olmayı başarmıştır. 
Bununla birlikte Mantar Bariyer ve Road Blocker (Yol Blok 
Bariyeri) ürünlerinin marka isim hakları da Madoors'a aittir. Yıllar 
içinde daha da gelişen ve büyüyen Madoors, 1994 yılında ASM 
Elektrik ve Elektronik adı altında Limited Şirkete dönüşmüş, 
2005 yılında ise tüm dünyaya açılarak Madoors ismini almıştır. 

Güvenlik alanında ileri teknoloji içeren ürünlerin, özel ve kamu 
kuruluşlarında kullanımını sağlamak amacıyla hareket eden 
kurumumuz, etkin çözüm üretme noktasında ve hizmet bitiminin 
akabinde satış sonrası verdiği garantilerle de alanında öncü 
kuruluşlardan biri olarak çalışmaktadır. 

Kısaca teknolojik sistemler konusunda hem oluşturduğu 
istihdamla hem de ekonomiye sağladığı katkı ile insan güvenliğini ön 
planda tutan Madoors Sistem, örnek bir kurum olarak dün olduğu gibi 
bundan sonra da hizmetlerine devam edecektir. 
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İhracat Gerçekleştirdiğimiz Ülkeler 
Ürünlerimiz tüm Dünyada beğeniyle kullanılmakta olup, şu ana 

kadar ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerden birkaçı şu şekildedir: 

Ukrayna, Azerbaycan, Türkmenistan, Karadağ, Moğolistan, Suriye, 
Suudi Arabistan, Irak, Libya, Mısır, Cezayir, Somali, Burkina Faso, Katar, 
Afganistan. 

Referanslarımız 
Savunma Sanayi alanında hizmet vermekte olan firmamız 

güvenilirliği ve gizliliğe verdiği önem ile Türkiye’nin en kritik kurumları 
tarafından tercih edilmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığımız 
ve Genel Kurmay Başkanlığımız’da da ürünlerimiz tercih edilmiştir. 
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Sel Bariyeri 

Sel Nedir? 
Bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su 

altında bırakan; ani ve büyük su akıntılarına sel denir. Bir akarsu veya 
deniz, göl gibi büyük su kitleleri kimi zaman fazlasıyla suyla yüklenir. 
Bunun sonucunda taşarak yatağından çıkar ve sel adı verilen bir doğal 
felakete neden olur. Sürekli yağan yağmurdan veya eriyen kardan 
oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su olarak da tanımlanır. 

Sel ve Su Taşkını Bariyeri Nedir? 
Sel ve su taşkını bariyeri bina ve yerleşkeleri yukarıda belirtilen 

söz konusu sel ve su taşkınlarından korumak maksadıyla firmamız 
Madoors tarafından geliştirilen gelişmiş bariyer sistemleridir. 

Sel gibi doğal felaketlerinin günü ve saati belli olmayacağı için 
setlerimiz otomatik çalışacak şekilde geliştirildi. İçinde bulunan 
sensörler herhangi bir sel veya taşkın tespit ettiğinde otomatik olarak 
bariyerin açılmasını sağlamaktadır. Bu bariyer seli bloke ederek suyun 
güvenli bölgeye sızmasını engeller. 
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Genel Özellikleri 
• Sel bariyerlerimiz kısa zamanda montaj edilir. Kurulumu oldukça 

basittir. 
• %100 yerli imalattır 
• Komple lazer kesim mono-blok gövdedir. 
• Gövde komple çelik ve sıcak daldırma galvaniz kaplıdır. Kesinlikle 

paslanma yapmaz.İstek üzerine galvaniz üzeri boya yapılabilir. 
• Hidrolik ve Pnömatik havalı imal edilebilir. 
• Üzerinden ağır taşıt geçişine göre mekanik aksam tasarlanmıştır. 
• Özel tasarlanmış sensörler sayesinde gece sel baskınını tespit edip 

otomatik kapanır. Su baskınını bloke eder. Güvenliğiniz ve maddi 
kayıplarınızı engeller. 

• Su taşkını bariyer sistemimiz sızdırmaz contalar üzerine kapanır. Suyu 
alt kanala tahliye eder buradanda su dalgıç pompalar ile başka 
uygun bir noktaya tahliye edilir. 

• Sel nedeniyle elektrik kesilse bile kendi bünyesinde bulunan akü 
kitleri ile kesintisiz güvenlik sunar. 

• Sel baskını bölgesine göre istenilen yükseklik ve uzunlukta imal 
edilebilir.  

• 10 metreye kadar tek parça imal edilir. 
• Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. 
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Kullanım Alanları 
Çok sağlam bir gövdeye sahip olan sel bariyerlerimiz ihtiyaç 

bulunan her yerde kullanılabildiği gibi genellikle sel ve taşkınlara 
maruz kalmış; 

1. Kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerine, 
2. Teknik ve oto servislerin girişlerine, 
3. Otel ve AVM girişlerine, 
4. Konum olarak normal seviyenin altında bulunan işletmelerin 
girişlerinde kullanılmaktadır. 
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Diğer Ürünlerimiz 
Madoors kurulduğu yıldan günümüze kadar yenilikçi bir firma 

olarak hizmet vermiştir. Bu nedenle ürün çeşitliliği müşterilerimizin 
isteğine göre şekillenmiş ve Türkiye’deki en geniş ürün yelpazesine 
sahip mühendislik firması haline gelmiştir. 
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