
GRANİT / GRANITE
DOĞAL TAŞ / NATUREL STONE
MERMER / MARBLE



DÜNYA ÇAPINDA SATIŞ AĞI

AES Group olarak bir dünya markası olmanın bilinciyle üretimde en üst kaliteyi hedef-
liyor, yenilikçi ve rekabet gücü yüksek ürünlerimiz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına en 
uygun çözümleri üretiyoruz. Belçika/Puurs ve ABD/Chicago’da bulunan 3.000m²’nin 
üzerinde showroom ve şubelerimiz ile ise dünya çapında talebe cevap veriyoruz. 

WORLDWIDE SALES NETWORK

As AES Group target the highest quality with the consciousness of being a world 
brand and giving the most appropriate solutions to our customers needs by producing 
innovative and competitive products. We have been covering the demands came from 
our worldwide customers with our 3.000m² showrooms/branches that are located in 
Puurs/Belgium and Chicago/USA. 

SATIŞ SONRASI SERVİS

AES Group olarak alanında uzman ve tecrübeli bir kadro ile faaliyet gösteriyoruz. 
Dünyanın her ülkesini kapsayan küresel satış ağımız ve uzman personelimizin sağla-
dığı satış sonrası servis hizmetlerimiz ile dünya çapında müşteri ihtiyaçlarını hızla ve 
eksiksiz karşılanmasını garanti ediyoruz. 
• Kurulum ve Eğitim Hizmetleri
• Bakım ve Onarım Hizmetleri
• Yedek Parça Desteği

AFTER SALES SERVICES

As AES Group we are in service with our professional and experienced team in the 
market. Our global sales network which covers every country in the world, provides 
services by our expert team to global customer’s needs and guarantees to answer 
rapidly and completely. 
• Installation and Training Services
• Maintanance and Repair Services
• Spare Parts Services

GELİŞMİŞ ÜRETİM YAPISI

Gelişmiş altyapısı ve çağdaş kalite - kontrol süreçleri ile uluslararası standartlarda 
üretim yapan firmamız, istikrarlı bir şekilde artan AR-GE yatırımlarımız sayesinde üre-
timde son teknolojiden faydalanıyor. Piyasa ihtiyaçlarını gözeten ürünler geliştiriyoruz.

DEVELOPED PRODUCTION INFRASTRUCTURE

AES Group has been producing products with developed production infrastructure and 
modern quality control processes conforming to international standarts and impro-
ving products which meet the demands of the market by means of increasing R&D 
investments.
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