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Sapfir 

ISPFIRE firmasının bayileri aracılığıyla Türkiye'de satışa 
sunduğu SAPFIR markalı MPH nano teknolojik, oto-
nom, uzun kullanım ömürlü, tozlu yangın söndürme 
sistemleri, birçok mühendislik disiplinini bünyesinde 

barındırıyor. Dünyada yangına ilk müdahaleye  ayrı bir 
olgu ve yapılandırma getiren ISPFIRE firmasının sattığı 
SAPFIR ürün gurubu olarak  Dr. İng. Scerbak, PhD’nin 
başkanlığında, ürün bugünkü haline getirildi. Yıllarca 
verilen emeğin karşılı olarak şu anda kullanıldığı yerlerde 
birçok maddi, manevi, can kaybını önledi ve önlemeye 
devam ediyor. Uzun hazır bekleme süresi, işletim maliye-
tinin olmaması,  borulama ve benzeri işlemlere gerek duy-
maması,  hem alansal hem hacimsel söndürme yapması,  
açık ve kapalı alanlarda kullanılması için özel bir tertibata 
ihtiyaç duymaması gibi birçok üründe bulunmayan özel-
liklere sahip. 

TAKLIT FIRMA VE ÜRÜNLERE DIKKAT!
Bu kadar güzel gelişmeler sonrası yangına ilk müda-

halede evrim oluştu ve birçok ürün SAPFIR ürünlerini 
çalışma prensiplerine göre uygulamalar geliştirdiler. Ancak 
bu özverili ve interdisiplin içinde olan 
çalışmaları kurum ve marka ile hiçbir 
bağlantısı olmayan art niyetli  kişiler 
ve şirketler son zamanlarda ürünleri-
mizin ve şirketimizin isim ve logolarını 
benzeterek kullanmaktadır. Bunlardan 
en önemli kayda alınanı Azerbeycan 

firması ISP SAPFIR AZ’dır.  ISP bizim gurup firmamızın 
kısa ismidir markayı tek kullanamadığından ürün mar-
kamız olan SAPFIR koyarak, hem ürün markasını hem 
de kısaltılmış şirket logosunu kullanmaktadır. Tüketicileri 
yanıltma ve kandırma yoluna gitmektedirler. Bu firmaya 
kesinlikle ürün satışımız yoktur.  Bu tür firmalar başka 
yerlerde üretilmiş ürün ve markaları;  kendileri üretmiş 
gibi alınan sertifikalarla, taklit malları Türkiye’ye getirip 
satmaktadırlar. Merdiven altı denilen yeterli üretim tek-
niklerine haiz olmayan yerlerde üretim yaparak ürün satışı 
gerçekleşiyor, mal ve can kaybına sebep olacak durumlar 
oluşturuyorlar.

Tüketicilerin resmi Web sayfamız  www.ispfire.com’da 
yazılı ve kayıtlı bayi ve firmaları dikkate almaları ve bu 
bayi ve firmalar ile kurmaları tüketiciler için önemlidir. 
Bayi ve tüm satıcılarımız, projeci ve  montaj personelleri 
kurumumuz tarafından eğitilip uluslararası sertifikalandı-
rılmaktadır. Gerektiğinde web sayfamızda belirtilen şekilde 
bizimle irtibata geçebilirsiniz. Tüm ürünlerimiz açık ve 
gizli barkod uygulamaları ile işaretlidir. Tüm  ürünler 
tek bir ürün dahi olsa projesi, montaj teslim tutanağı ile 
uygulama yapılmaktadır. 

Bu vesile ile D tipi metal yangınları için ürün geliş-
tirmemiz tamamlanmış magnezyum, aluminyum gibi 
metal yangınlarını söndürmede kullanılacak 18 kg’lık ürün 
geliştirmesi tamamlanmış ve sertifikalandırma işlemleri 
devam etmektedir. ISPFIRE  & SAPFIR ürünlerinin İtfaiye 
araçlarının merdivenlerinde kullanımı ve depo ve orman 
yangınları için iki ürünü geliştirmek için Ar-Ge çalışmaları 
devam etmektedir. 

Bu ürünler kendi alanlarında örnek olacak ve önemli 
bir boşluğu dolduracaktır. İşlerinizin taklitlerden uzak 
olması dileği ile hayırlı işler dileriz. 
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