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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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Motorlu Bayrak Mekanizması 

Milli bayramlarda ve bazı özel günlerde kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait binalara bayrak asılmaktadır. Yüksek binalara büyük çaplı bayrakların 
asılması oldukça riskli bir iştir. Personel için tehlikeli olmakla birlikte söz 
konusu sitemler işin uzmanı kişiler tarafından kurulmadığı takdirde telafisi 
mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. İşte bu zaafiyeti gidermek için 
Madoors olarak 20 yılı aşkın mühendislik tecrübesi ile uzaktan kontrollü ve 
tamamen otomatik motorlu bayrak mekanizması (bayrak askı sistemi) 
üretmekteyiz. Şu ana kadar sayısız devlet kurumunda kurulumu yapılmış olan 
sistemlerimiz arıza yapmaksızın ve sorunsuz bir şekilde hizmet vermektedir. 

Madoors olarak proje bazlı çalıştığımız otomatik bayrak askı 
mekanizmalarımız bina mimarisine göre; 

• Çekici çelik halatlı vinç motorları altta zemine montajlı, 
• Motorlar üstte çatıda montajlı, 
• Bayrak komple kapalı muhafaza kutusu içinde veya sökülebilen tip olmak 

üzere birkaç farklı şekilde imal edilebilmektedir 
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Genel Özellikleri 
• Motorlu bayrak askı sistemimiz uzaktan kumandalıdır. 

• Çift motorlu olarak imal edilmektedir. 

• Her motor ayrı ayrı veya aynı anda kumanda edilebilmektedir. 

• Sistem kesinlikle bayrağa zarar vermeyecek üretilmekte olup, bayrak kasıntı 
yapmaz ve yırtılmaz. 

• Opsiyonel olarak rüzgar ve yağmur sensörü takılabilir. 

• Bina mimarisine göre özel proje hazırlanabilir. 

• Tüm sistemlerde bayrak muhafaza kutusu bulunur. 

• Sistemde komple paslanmaya karşı korumalı malzeme kullanılır. 

• Bayrak olarak yırtılmayan delikli polivinil bayrak kullanılır. 

• Motorların arkasında elektro manyetik frenler mevcuttur. Bu frenler ağır 
bayrakların çekildikten sonra tekrar aşağı kaymasının engeller. Bayrak 
bıraktığınız yerde askıda kalır. 

• Halatlarımız 10 mm çelik kendirlidir. 

• Sistemde italyan tip redüktör kullanılır. 

• Acil durumlarda kopmalara karşı yedek halat sistemimiz mevcuttur. 

• Bayrak yanlarında özel lastikli bayrak ipi ile yanda sabit bulunan 10 mm. çelik 
halata gergi ipleri ile bağlıdır. 

• Bayrak çekildiğinde gergin ve estetik bir biçimde kalır. 

• Otomatik bayrak asma sistemimiz 2 yıl garantilidir. 
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Kullanım Alanları 
Otomatik bayrak sistemlerimiz ihtiyaç bulunan tüm binalarda kullanılabildiği gibi 
aşağıdaki alanlarda özellikle tercih edilmektedir; 
• Yüksek katlı kamu kurum ve kuruluşlarının binalarında, 
• Özel kurumsal şirket binalarında, 
• Boğaziçi köprüsü gibi köprülerde, 
• Alışveriş merkezlerinde, 
• Askeri kurumlarda, 
• Tören düzenlenen alanlar ile yönetmelik veya yönergelerde belirlenen tören 

alanları, 
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
• Siyasi parti merkez, il ve ilçe teşkilatları, 
• Fabrikalar, 
• İşletmeler… 
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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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