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Doğal Akar Su Armatürleri (DASAŞ) ülkemiz akarsu dispanserleri sektöründe 1975 yılından beri üretici firma olarak hizmet vermektedir.

Günümüzde yılların verdiği tecrübe ve müşterilerinin duyduğu güven ile armatür sektörünün öncü ve lider kuruluşları arasındaki
haklı yerini almıştır.

DASAŞ, müşteri odaklı yönetim sistemi benimsemiştir. Doğal akarsu armatürleri, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek,
müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunmak için tüm imkânlarını seferber etmeyi ilke edinmiştir.

DASAŞ kurmuş olduğu AR-GE bölümü sayesinde müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine olabilecek en iyi şekilde karşılık verebilmektedir.
Türkiye ve Dünyadaki müşterilerinin Akarsu Dispanserleriyle ilgili olan standartlarını, uygunluk ve yönetmeliklerini takip eder ve 
müşterilerine sürekli olarak bilgi akışı sağlar.

Bunun yanında ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve uygun değerde ürün maliyeti belirlemek için üretim proseslerinde 
"bir defada kaliteli üretim" anlayışı ile hareket edilir.

Su insan hayatının en önemli yaşam kaynaklarından biridir olgusunun bilincinde olan firmamız bunu 
"kalitenin adresi biziz" felsefesiyle tüm çalışanlarının ürün ve hizmet kalitesi elde etmekteki ortak amaç ve hedef haline getirmiştir.

DASAŞ® has been serving since 1975 in our country in the field of tap and armature industry.

Nowadays with the experience of years and reliance of its customers, DASAŞ® was equal to a position between the pioneer 
and leader firms of the armatures industry. Dasaş adopted in principle the customer focused managerial system.
Dasaş® made up principle to mobilize all resources for serving customers with quality product and service by following up the current 
improvements in the field of technology. For keeping under control all of the production processes, natural water armatures 
whole processes are made at Dasaş®'s own plants. The objective in this issue is to gain in product's quality systematic, planned and 
necessity of quality circumstances by keeping customer satisfaction at top level. Here in Dasaş® are made research and development 
activities for getting a quality beyond customer's needs. The customer's needs, demands and expectations are the main concerns 
of Dasaş®'s activities.





















































ADRES / ADRESSES

Şerifali Mah. Türker Cd. No: 8 PK. 34775 
Yukarı Dudulu / Ümraniye / İSTANBUL

Tel     : 0216 - 634 48 20
Faks  : 0216 - 634 48 19
Mail  : info@dasas.com.tr

www.kosgeb.gov.tr
B.T: 04.07.2012
Favori Basım Yayın ve Reklamcılık San. Tic. Ltd. Şti.
Ünalan Mahallesi ,  Ayazma Caddesi , Anzer Sokak,
No:12, Üsküdar / İSTANBUL
 Tel.: (0216) 326  94  86
www.favoribasim.com.tr


