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 Şirkətimiz inşaat sektorunda fəaliyyətə başladığı 
ilk illərdən etibarən texnoloji yeniliklərlə uzlaşaraq 
maddi-texniki bazasını inkişaf etdirmişdir. 

 2009-cu ildən inşaat sektorunda fəaliyətlərinə 
başlayan Fenix Construction MMC şirkəti bu 
günə qədər istər xidmət keyfiyyəti, istərsə də 
müştəri məmnuniyyətinə verdiyi önəmlə, bu gün 
sektorun əsas  qurumlarından birinə çevrilmişdir.
 Şirkətimizin başlıca fəaliyyət sahələri: Beton 
deşmə və beton kəsmə, demontaj, kimyəvi 
ankerləmə, gücləndirmə işləri, beton tökülməsi 
və helikopterlə hamarlanması, epoksid və 
poliüretan əsaslı qoruyucu döşəmə beton örtük 
sistemlərinin tətbiqi, beton qaşıma, silmə və 
parıldatma, hidroizolyasiya işləri, pvc membran 
ilə hidroizolyasiya, poliüretan injeksiya ilə 
hidroizolyasiya və digər müasir hidroizolyasiya 
sistemləri, istilik izolyasiyası və s. - dir.

 Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həm yerli həm 
də xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq edən şirkətimiz, 
miqdarından və həcmindən asılı olmayaraq 
yerinə yetirməyə başladığı işləri ən qısa zamanda 
və ən etibarlı şəkildə, müştəri məmnuniyyətini 
əsas tutaraq uğurla tamamlamışdır.

HAQQIMIZDA

Core drilling and concrete cutting, demounting, 
chemical anchoring, reinforcement of damaged 
constructions, concrete leveling, screeding and 
helicopter processing of concrete slabs,  
application of epoxy and polyurethane coating 
systems, concrete grinding and polishing, 
isolation, waterproofing with pvc membrane, 
polyurethane injection of cracks and other 
modern hydroisolation systems, thermo isolation 
etc.  
 Starting with first years of operation, our 
company was priorit izing automation by 
increasing equipment assets of the company.

 The Fenix Construction was established in 2009. 
Focused on quality of operations and customer 
satisfaction it became one of the key entities 
today in the market.
 Our company is specialized on providing the 
following construction solutions:

 By cooperating both local and international 
companies, Fenix Construction has been working 
closely with contractor in order to provide the best 
services within the time limits and in accordance 
with requirements of the client.
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Su izolyasiya işləri

Hovuz tikintisi

Beton kəsmə və deşmə 
texnologiyaları

Dekorativ və sənaye tipli beton
 döşəmə işləri

Xidmətlərimiz                                         Services

Epoksid Döşəmə
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PVC Membran ilə izolyasiya
ECB Membran ilə İzolyasiya
EPDM Membran ilə İzolyasiya 
Poliüretan ilə izolyasiya
Poliüretan Bitum əsaslı izolyasiya
Poliurea əsaslı izolyasiya
Genişləmə və soyuq dərzlərin izolyasiyası  
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Üzmə hovuzu
Proffesional idman hovuzu
Ekonom tipli hovuzlar
Su rezervuarları
Süni göllər
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Epoksid döşəməli parkinqlər
İdman sahələri
Sənaye və qeyri yaşayış sahələri
Terras qatları
İstehsalat və xüsusi təyinat sahələr
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Beton kəsmə və deşmə işləri
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Məhsullarımız

2020-ci ilin əvvəlindən Showroom ilə xidmətinizdəyik.
Bizi ziyarət edərək yerində məhsul və xidmətlərimizlə 
tanış ola bilərsiniz. Peşəkar təlimçilərimiz tərəfindən 

təqdim edilən mal və məhsulların isitifadəq qaydası ilə əlaqədar
müvafiq təlimlərdən keçərək. Sertifikatlaşmış tərəfdaş

ola bilərsiniz. Sizinlə əməkdaşlıq etməyə şad olarıq

2020-ci ilin əvvəlindən Showroom ilə xidmətinizdəyik.
Bizi ziyarət edərək yerində məhsul və xidmətlərimizlə 
tanış ola bilərsiniz. Peşəkar təlimçilərimiz tərəfindən 

təqdim edilən mal və məhsulların isitifadə qaydası ilə əlaqədar
müvafiq təlimlərdən keçərək, sertifikatlaşmış tərəfdaş

ola bilərsiniz. Sizinlə əməkdaşlıq etməyə şad olarıq.



İZOLİYASİYADA İNQİLAB
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SYSTEM

Su izoliyasiya sistemləri

Su izoliyasiya sistemi



Uzun ömürlü

Şaxtaya dözümlü

Yanğına dözümlü

Bio dözümlü

Ekoloji təhlükəsiz

Günəş şüalarına 
dözümlü

Membran və termo izoliyasiya sistemləri

э ф ф е к т и в н а я   т е п л о и з о л я ц и я

- Aşağı Su Əmicilik 

- Ekoloji təhlükəsiz

- Uzun ömürlü

- Yüksək dözümlü

- Termo dözümlü



Yüksəldilmiş döşəmə sistemləri

SUPPORT



Hovuz membran sistemləri



Köməkçi elementlər



İştirak etdiyimiz lahiyələr və referanslarımız

Partnyor şirkətlər
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