
 

 

 

 

 

 

 
 
 
LOCAL NA REDE INTERNET: www.pitsan.com 
 
PERFIL DA COMPANHIA: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUTOS: 
 
Ventiladores radiais industriais, HVAC - ventiladores centrífugos de entrada dupla, ventiladores, 
ventiladores de extração de fumaça, ventiladores axiais, ventiladores à prova de explosão, unidades 
de ventilação, unidades de tratamento de ar, aquecedores de unidades elétricas, ventiladores de 
resfriamento de transformadores, ventiladores de teto 
 
SETORES: 

• Indústria de vidro 

• Siderurgia 

• Indústria de Móveis e Madeira, Papel, Cimento, Conexões, Alumínio, Gás / Química / 
Fertilizantes,  pneus / borracha,  Metalúrgica,  têxtil,  Couro 

• Hotéis, Setor de construção, Estaleiros 

• Hospitais e centros de saúde 

• Escritórios e edifícios governamentais 

• Turismo 

• Centros Comerciais - Restaurantes 

A Pitsan é uma das empresas líderes no mercado turco de HVAC desde 1979. Sendo a ventilação 
industrial o principal campo de operação, nossa empresa atende a indústria turca com sua equipe 
técnica profissional e engenheiros há mais de 40 anos. Pitsan está localizada em Istambul. Hoje, 
com a ajuda da experiência, qualidade e competitividade, Pitsan também é uma marca 
amplamente conhecida e preferida no mercado global. Em 2019, a taxa de exportação da empresa 
chegou a 40%. As várias parcerias com empresas europeias de referência apoiam a transferência 
de tecnologia e saber-fazer entre as empresas. O objetivo da companhia Pitsan sempre foi fornecer 
uma produção flexível e de alta qualidade com base nas necessidades do cliente e também ser 
uma empresa inovadora com tecnologia em desenvolvimento e consciência ambiental. A 
satisfação e a confiança do cliente são as principais motivações das atividades operacionais. Até 
agora, nossos principais locais de exportação são Europa, Oriente Médio, Norte da África, Ásia e 
América do Sul. Tendo recebido o prêmio por ser a 3ª maior empresa exportadora de ventiladores 
da Turquia no setor de HVAC, estamos ansiosos para expandir os países de exportação. Podemos 
fornecer extratores de fumaça, extratores de cozinha, ventiladores industriais, comerciais e 
domésticos. 
 


