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Haber

1996 yılında Hidayet Erişti tarafından Ankara’da kurulmuş 
Rolax Kabin Makine, 24 yıldır Ankara merkezli olarak faali-
yetlerine devam ediyor. 

Rolax Kabin Makine ve Yüzey İşlem 
Teknolojileri Kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidayet Erişti, yaptığı 
açıklamada sektöre bilgi verdi. Erişti 
“Kuruluşundan günümüze, sektöre 
yön veren firmalardan biri olan Ro-
lax Kabin Makine Türkiye’de ve dün-
yada önemli projelere imza atmıştır, 
atmaktadır. Rolax Kabin Makine ola-

rak 24 yılda çok sayıda proje teslim ettik ve en önemlisi her 
projemiz ile ilgili süreçte, satış sonrası hizmetini, bakımını 
üstlendik, gerektiğinde yenilemesini yaptık. Sektörün ihti-
yacı olan “Kaliteli ürün ve kaliteli satış sonrası hizmet” fel-
sefesi ile 24 yılımızı doldurduk. Müşteri memnuniyetini ön 
olanda tutarak hareket edip, bu doğrultuda doğru ilişkiler 
geliştirerek kaliteli referanslar yarattık. Bu kaliteli referans 
listesi şirketimizin iş yoğunluğunu, kalite gücünü devamlı 
kılmaktadır.

Yönetim kurulumuza 2. kuşağının da katılımıyla, 2016 yı-
lında, Yağmur Erişti şirketimize dahil olmuştur. Bu değişik-
likle beraber Rolax, yüzey işlem yatırımlarına, inovasyon 
ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermiş, boya tesislerinde 
teknolojik gelişmeleri çok iyi adapte etmiştir. Böylelikle 
kendi içinde sürekli kendini geliştiren ve yenileyen bir sis-
tem kurmayı başarmıştır. Rolax Kabin ve Yüzey İşlem, sek-
törde yaptığı yenilikçi çalışmalar, projeler ve değer verdiği 
çalışma prensipleri ile sektöre yön veren bir firma olarak, 
günümüzde teknolojik gelişmeleri yakından takip ede-

rek, kendini sürekli yenileyen bir vizyon ile yoluna sağlam 
adımlar ile devam etmektedir. İhtiyaca en uygun projeler 
üreten, müşterileri için en önemli çözüm ortağı olarak ye-
rini korumayı başaran bir firma olan Rolax gelecekte de 
bu sektörde önemli firmalardan olmaya devam edecektir” 
dedi.  

Sektörün önde gelen firmalarıyla çok önemli çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini belirten Erişti, “Bu süreçte çalışmak-
tan gurur duyduğumuz, bizleri tercih eden değerli iş or-
taklarımızdan bazılarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu 
firmalar arasında ASELSAN A.Ş., CES İleri Kompozit ve Sa-
vunma Teknolojileri A.Ş., THY, TAI-TUSAŞ, ROKETSAN A.Ş, 
Nurol Makina, Eaton, TÜVASAŞ A.Ş., Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi, 1. Ana Jet Üst Komutanlığı, 2.Ana Bakım Merk. 
Komutanlığı, Doğuş Otomotiv, Koluman Motorlu Araçlar, 
Ermet Metal Kaplama, Tektem-Cleanvac, Ağaçlı Silo, AC 
ARGE yer almaktadır. Bu vesile ile desteklerini bizden esir-
gemeyen herkese de teşekkürü borç biliriz” diyerek sözle-
rini tamamladı. 
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