D&D ACİL MÜDAHALE EVLERİ A.Ş.

DND-ACİL MÜDAHALE EVLERİ A.Ş KİMDİR?
D&D-AME A.Ş., imalatı fabrikada bitirilen, modüler, hızla sevk edilen, mobil bina ve
barınma ünitelerini üreten ve sahip olduğu teknoloji ile

“15 DAKİKADA BİR EV, ,
BİR GÜNDE BİR KÖY"
Konseptini yaratan İstanbul’da yerleşik üretici bir firmadır.

“DND KONSEPTİ” NEDİR?
DND Konsepti, insanların deprem sel ve bunun gibi acil durumlarda huzur ve emniyet
içerisinde insanca yaşayacakları mobil binalarla , idari binalar, okul ve diğer olmazsa
olmaz yapıların inşasını en basite indirerek , olağanüstü şartlardaki toplum hayatını en
kısa sürede tüm kolaylık tesisleri ile normal hayata döndürmek için tasarlanmıştır.
Katlanabilir ve modüler yapısı, önceden depolanabilme özelliği ile oldukça ekonomik olan
D&D evleri, beklenmedik bir şekilde gelişen ya da planlanmış koşullarda ortaya çıkan;
doğal afetler, acil durumlar, çatışma ve karışıklıklar, askeri operasyonlar, yeniden
yapılanma, iskan ve geliştirme projelerinde hızla kurulabilen özellikleri ile etkin çözümler
sunar.
Konseptin en önemli özelliği ; Acil Durumlara Hazırlık “Emergency Prepradness” için ana
unsurlardan biri olan barınma ve tesis ihtiyaçlarını önceden ve çok ufak bir alanda
depolayıp kullanıma hazır tutabilmesi ve ihtiyaç halinde de inanılmaz bir hızla
kullanılabilmesidir.

DND KONSEPTİNİN İNSANİ YARDIM KURULUŞLARI SİLAHLI KUVVETLER VE
DİGER KULLANICILARA FAYDALARI ?
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Basite indirgenmiş, benzersiz dizaynı ile çok hızlı kurulur.
Çok az parçası vardır ve kurulumu için çimento ,vida, tornavida, conta ya da
herhangi başka bir özel malzeme ve alet gerektirmez.
Hiç ya da çok az arazi hazırlığına lüzum vardır.
Eğitimsiz ve mahalli insanlar küçük bir gözetim desteği ile evlerini kendilerini
kurabilirler
Modüler ve esnek bir dizayndır. Kolayca genişletilebilir ve ihtiyaca cevap verecek
şekilde yeniden şekillendirilebilir.
Lojistik ve ulaştırma hizmetlerini en üstün derecede ve en ekonomik şekilde
sağlar.

EVLERİN FAYDALARI VE ÖZELLİKLERİ
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Güçlü, emniyetli ve uzun ömürlüdür; az bakım gerektirir.
Yüksek mukavemet gösteren izolasyonu ile soğuk ve sıcak iklimlerde rahatlık
sağlar.
Elektirk ve kablo sistemleri inanılmaz kısa bir sürede ve kolaylıkla monte edilir
Isıtma sogutma ve havalandırma sistemleri takılmaya hazır durumda
bulunmaktadır.
Yaşam alanları, mutfak, tuvalet/duş aksesuarları istenirse monte edilebilir.
Çok maksatlıdır.
Üniteler hızla sökülebilir ve yeniden kullanımı için yeni bir bölgeye hızla sevkedilir.

DİZAYN
Ünitelerimiz askeri ve insani yardım operasyonlarında yılların tecrübesine ve bilgi
birikimine sahip ve bu sebeple sahada oluşabilecek koşulları iyi bilen personelimiz
tarafından tasarlanmıştır.
Bundan dolayı ünitelerimizin boyutları NATO Standart yükleme-boşaltma ve havadan
atma paletlerine göre dizayn edilmiştir. 12-16 ev 40 feet HC Konteyner’e
yüklenebilmektedir. Bütün ürünlerimiz EU Standartlarında imal edilmiştir ve ISO
9001-2000 Sertifikalıdır.

KONSEPT VE ÜRÜN NERELERDE KULLANILIR?
DND, her türlü kullanım amacına hizmet eden güvenli, fonksiyonel, emniyetli binalar
üretir.
AME leri, barınma üniteleri, operasyon merkezleri, idare binaları, iletişim merkezleri, ofis,
sağlık merkezleri, mobil klinik, malzeme ve tedariklerin güvenle stoklanabileceği depolar,
Özel görev istasyonları, mobil personel kampları

Anahtar teslim tam techizatlı okul kompleksleri olarak,

ve halka açık tuvalet ve banyo olarak da kullanılabilir.

DND-AME A. Ş. ayrıca tabi afetlere, çatışma bölgelerine, sivilllerin acil durum
ihtiyaçlarına, yeniden yapılanma ve rehabilitasyon projelerine ve genel olarak insan yer
değiştirmelerine, göçlere, ve güvenli yaşama zorunluluğu doğuran her türlü duruma karşı
en hızlı ve etkin çözüm olan "Anahtar Teslimi- Acil Müdahale Köyleri/Kampları” da
sağlamaktadır.
DND’nin uzun ömürlü ve çok maksatlı AME üniteleri dayanıklı, güvenilir, sağlam,
basit, yüksek teknoloji ürünü ve kaliteli olmaları sebebiyle tamamiyle itimat edilebilecek
ürünlerdir.
AMElerİ yeryüzündeki en zor arazi ve iklim şartları gözönünde tutularak tasarlanmış olup
sadece ikamet yeri olarak değil, hiçbir zaman beklemeye tahammülü olmayan beşer
aleminin vazgeçilmez hizmetleri olan eğitim ve sağlık alanın da en üstün seviyede hizmet
veririler.

KULLANILAN METARYELLER
Zemin, duvarlar ve çatı yüksek teknoloji ürünü olan yapısal izolasyonlu kompozit
panellerden mamüldür. (SIPS)
Bu yüksek mukavemetli, hafif elemanlar, kişisel emniyet, mahremiyet, uzun ömür ve az
bakım gerektiren özelliklerini de bir araya getirerek binaların çabuk kurulmasını sağlar.
SIPS, elektrostatik boyalı güçlendirilmiş çelik ve Dow Chemical tarafından imal edilen
yüksek performanslı Styrofoam® püskürtme izolasyon kullanılarak yapılır.
Diğer bütün yapı elemanları çeliktir ve güçlendirilmiş çelikten yapılmıştır.

NASIL ÇALIŞIRIZ ?
DND-Acil Müdahale Evleri A.Ş. müşterileri ile her zaman yakın temas ve koordinasyon
halindedir. Bu koordinasyon
İhtiyaç duyulan evlerin seçim ve tasarımından başlar, uygun taktik konseptin
oluşturulması, lojistik ve icra planlamasının yapılması, evlerin yerlerine zamanında
ulaştırılması ve tüm operasyonun bitirilmesine kadar uzanır.
Birlikte çalışma anlayışı satış sonrası hizmetlerinin ayrılmaz bir r parçasıdır
SON PROJELERİMİZ
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3 Acil Müdahale Köyü, IOM (İnternational Organization of Migration-BM) ile
birlikte, Tsunami’den etkilenen bölgelerinde kuruldu- NIAS adası Sumatra
575 ev, Afete Hazırlılık konsepti olarak, Deniz Feneri Derneği tarafından
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde stoklandı. Bir ay önce, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde gerçekleşen sel felaketinden hemen sonra 3 gün içine , 2 adet küçük
afet köyü, Deniz Feneri ile beraber kuruldu.-Türkiye
NGO (Sivil Toplum Kuruluşları) çalışma ofisleri kuruldu-Endonezya IOM .
Belediyeler için mobil çalışma ofisleri taksi durakları kuruldu-Türkiye.
2 adet okul kompleksi 9000 feet yüksekliğinde dağlarda- Pakistan, IOM ile.
Ev/Barınak kuruldu, Afrika ve Türkiye.
Barınma üniteleri, duş, tuvalet üniteleri teslim edildi-Türkiye

BU YENİ VE ÜSTÜN TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRMEMİZ VE ÜRÜNE KATKI VE
DESTEKLERİNDEN ÖTÜRÜ KONSEPT VE ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZA TEŞEKKÜR
EDERİZ.
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