Endereço

Telefone

AYD GLASS
AYD GLASS INDUSTRY GROUP
KAYSERİ TURKEY
34000 KAYSERİ
0090 542 4755604

INTERNET

www.aydglass.com/

Empregados
Ano de fundação

200
1975

Taxa de exportação

%85

PESSOAS PARA CONTACTAR
Contact 1.

Señora Asya ORDU
Export Chief
Phone: 0090 530 948 56 04

PRODUTOS / MÁQUINAS
FLOAT GLASS
PATTERNED GLASS
MIRROR
LAMINATED GLASS
REFLECTIVE GLASS
SODA
GLASS PROCESSING
SOLAR GLASS
GREENHOUSE GLASS
Float glass in different qualities and sizes as per following specifications:
Thickness : 2.2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
Jumbo :3660*6000 / 3210*6000
Sizes :3660*2440 /2250 / 2100 / 2000 / 1900 / 1800
Sizes :3210*2440 / 2250 / 2100 / 2000 / 1900 / 1800
Split Sizes :2440*1605 / 1800 & 2250*1605/1800 & 2500*1605 / 1800

HISTÓRIA DE EMPRESA
AYD Glass Company has been placed at leading position in home market for about 30 years. Except of domestic
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market the company’s main work is to export Iranian float glass and patterned glass to countiries in Middle Asia,
Middle Europe, Russia, India, Africa. In current financial condition; the company is providing chance to catch the
business oppotunity to whole world with Iranian glass companies.
AYD Glass Company aims to;
* supply glass to our customers with most competitive prices,
* serve to every parts of world with safety and on time delivery

Company Profile of AYD GLASS
A service of glassglobal.com, an affiliate of glassglobal group.
O material impresso endereço que você é autor e pertence à empresa ou ao seu terceiro Marketing Agency, e todos os direitos
reservados. Qualquer usuário que acessa esse material poderá fazê-lo apenas para seu próprio uso pessoal, bem como a utilização
desse material é de risco exclusivo do Utilizador. A redistribuição ou exploração comercial de material, tais endereço é expressamente
proibida. Sempre que tal material endereço é fornecido por um terceiro, cada utilizador concorda em observar e estar vinculado aos termos
específicos de utilização aplicáveis a material notícia. Glass Global não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de qualquer
informação contida em qualquer endereço ou sites externos referidos no presente impresso. www.glassglobal.com - O Portal Internacional
para a Indústria do Vidro - Ogis GmbH
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