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“AZƏRGLASS” şirkəti 1997-ci ildə qurulmuşdur və qurulduğu ilk gündən Azərbaycanın şüşə
bazarında öz layiqli yerini tutmuşdur. Hazırda bu bazarın ən böyük payçılarından biri olaraq
“AZƏRGLASS” şirkəti daim öz innovativliyi ilə seçilmiş və bir çox ilklərə öz imzasını atmağın fəxrini
yaşayır. Şirkət Amerikanın (“Guardian”), Rusiyanın (“Salavatsteklo”, Saratovstroysteklo”),
İngiltərənin (“Pilkington”), Belçikanın (“AGC”), İranın (“Kavehglass”, “ İran float glass”), Türkiyənin
(“Şişecam”), Çinin (“Rider Glass Company Limited”) və.s ölkələrin aparıcı şüşə istehsalçı şirkətləri
ilə uzun müddət və uğurla sıx əməkdaşlıq edərək fəaliyyət sahəsini genişləndirməyə davam edir.

“AZERGLASS” company has been established in 1997 and since first day it got its well-deserved
place among the whole Azerbaijani glass market. At the moment, as one of the largest ultimate
controlling shareholder of Azerbaijan glass market, “AZERGLASS” company has always been 
unique due to its innovative approach to the market and is proud of putting its signature by bringing 
new innovations to this sector. Company is doing long-term and successfully strong co-operations 
with one of the leading glass producing companies of many countries worldwide such as America
(“Guardian”), Russia ( “Salavatsteklo”, Saratovstroysteklo”), Great Britain (“Pilkington”), Belgium
(“AGC”), Iran (“Kavehglass”, “ İran float glass”), Turkey (“Şişecam”), China (“Rider Glass Company
Limited”) and continue to extend its activities.
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Avtomatik şüşə kəsmə və yuma
Automatic glass cutting and washing
Memari şüşələrin emalı və şüşə paketlərin hazırlanması
Manufacturing of architectural glass and production of insulated glass
Şüşələrin əyilməsi və temperlənməsi
Bended and tempered glasses
Laminat və gülləkeçirtməyən şüşələr
Laminated and Bulletproof glasses
Şüşə qapılar və arakəsmələr
Glass Doors and partitions
Avtomatik Fotosel Qapılar
Automatic Doors
Vitraj Suseler
Stained - glass
Rəngli və rənglənmiş şüşələr
Tinted and coated glasses
Rənglənmiş şüşələr, emaye boya
Coated glass, enamel paint
Qumlama
Sandblasting
Şüşənin rodaj və faset olunması
Edging and bevelling
Şüşə üzərində dəliklərin və kanalların açılması
Engraving and drilling of the glass
Şüşə pilləkən və məhəccərlər
Glass stairs and balustrade
Şüşə masalar və TV altlıqları
Glass tables and TV stands
Mətbəx üçün üzlüklər
Glass approns for kitchen
Duş Kabinlər
Glass Shower Cabins
Sauna və Hamam üçün taxta çərçivəli şüşə qapılar
Wooden framed glass doors for sauna and bath
Dekorativ şüşələr
Decorative glasses
Güzgü modelləri
Mirrors
Aluminium və Plastik Qapı Pəncərələr
Aluminium and Plastic door and window system
Avtomobil şüşələri
Glass for automobiles
Layiheler
Projects
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Memari şüşələrin emalı və şüşə paketlərin hazırlanması
Manufacturing of architectural glass and production of insulated glass
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Şüşələrin əyilməsi və temperlənməsi
Bended and tempered glasses



Laminat və gülləkeçirtməyən şüşələr
Laminated and Bulletproof glasses
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Şüşə qapılar və arakəsmələr
Glass Doors and partitions
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Avtomatik Fotosel Qapılar
Automatic Doors
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Vitraj Suseler
Stained - glass
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Vitraj Suseler
Stained - glass
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Rəngli və rənglənmiş şüşələr
Tinted and coated glasses
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Rənglənmiş şüşələr, emaye boya
Coated glass, enamel paint
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Qumlama
Sandblasting
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Qumlama
Sandblasting
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Şüşənin rodaj və faset olunması
Edging and bevelling
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Şüşə üzərində dəliklərin və kanalların açılması
Engraving and drilling of the glass
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Şüşə pilləkən və məhəccərlər
Glass stairs and balustrade
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Şüşə masalar və TV altlıqları
Glass tables and TV stands
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Mətbəx üçün üzlüklər
Glass approns for kitchen
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Duş Kabinlər
Glass Shower Cabins
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Sauna və Hamam üçün taxta çərçivəli şüşə qapılar
Wooden framed glass doors for sauna and bath
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Dekorativ şüşələr
Decorative glasses
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Dekorativ şüşələr
Decorative glasses



23

Güzgü modelləri
Mirrors



24

Güzgü modelləri
Mirrors
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Aluminium və Plastik Qapı Pəncərələr
Aluminium and Plastic door and window system
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Avtomobil şüşələri
Glass for automobiles



27

Layiheler
Projects
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