


Ve Isıya Form Verildi…
Tasarımcılarımız ilk Iguana dizaynı için ilhamlarını, bir 
çocuğun çizdiği parıldayan güneş resminden aldılar.
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JAGA, GELENEKSEL DÜŞÜNCE 
KALIPLARININ DIŞINA ÇIKIYOR.
1962’deki kuruluşundan bu yana yenilikçiliğe ve yaratıcılı-
ğa odaklanan Jaga, zamanla Avrupa’nın lider radyatör fab-
rikalarından biri haline geldi. Jaga’nın temsil ettiği daya-
nıklılık, özgürlük ve sosyal sorumluluğa dayanan kurumsal 
kültür, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla 
ilişkilerimiz için de geçerli.
Geleneksel düşünce kalıplarına sıkışmayı reddeden Jaga, 
sayısız yeni konsept ve ürünleriyle, onlarca yıldır ısıtma 
ürünleri piyasasını hem estetik hem de teknik açıdan 
şaşırtmayı sürdürüyor.

JAGA’YA, HER ÇALIŞANI TARAFINDAN EL ÜSTÜNDE 
TUTULAN VE ŞİRKETE BENZERSİZ İLERLEYİŞİNDE YOL 
GÖSTEREN 5 DEĞER REHBERLİK EDİYOR:
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Her zaman daha az enerji ve hammadde tüke-
ten radyatörler geliştirmek için yatırım yapın. 
Daima en ekolojik üretim yöntemini seçin.

30

Kyoto standartlarına giden yolda?
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Jaga Basketbol Takımı

Şu anki yaşam tarzımızdan ve doğal kay-
nakları müthiş bir hızla tüketişimizden memnun 
değilim. Dünyayı ciddi ölçüde zorluyoruz. Bu 
başlıktaki fikirlerin amacı, insan ve çevre arasın-
da sürdürülebilir bir denge sağlamak. Ayrıca da, 
yerküreye ve onu bizden miras alacak olanların 
geleceğine saygı göstermek.

Jaga Land Yacht Knockonwood Ayaklı Radyatör:

Geri dönüştürülmüş polietilenden yapılan 
Bronx konsepti radyatör gövdesi.

Jaga kanatlı boru elemanı
%100 paslanmaz malzemeden

%100 geri dönüşümlü
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“the Iguana Forest” Milano '06

Sadece daha iyi performans için değil, tasarımın ötesine 
giden bir yol bulabilmek için de, yenilikçi materyaller ve 
üretim teknikleri kullanın. Jaga ürünlerini bir tasarım nes-
nesinden, bir sanat nesnesine yükseltin…

Hasselt shows taste '04

Heatwave radyatör
Beton kabuktan fırlayan uçarı kıvrımlar

Jaga “Undercover firması” ile birlikte 
yeni radyatörler geliştirmektedir
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'Jaga Çikolata Deneyimi' Heatwave lansmanı Milano '07

Sanat bizi kendimizle yüzleştirir. Bilincimizi 
genişletecek ve hayata dair görüşümüzü 
yeni seviyelere yükseltecek bir güce sahiptir. 
Sanat kültürleri geliştirir, değiştirir ve evrim-
leştirir. Günlük hayatta da fark yaratır sanat: 
Ruh halimizi, eylemlerimizi ve dünyada geçir-
diğimiz zamanın şeklini etkileyebilir. Hatta 
bazılarına göre, sanat bu gezegeni bile kur-
tarabilir.

Kart konsepti
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DBE Kontrol paneli

DBE
Dynamic Boost Element

İleriye bakın ve geleceğe dair vizyonunuz için yenilikçi ürünler yaratın. 
Daha iyi ve daha temiz iklimlendirme ve konfor sistemleri için yeni tek-
nolojiler geliştirin.
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Moby “Living Tomorrow"da, geleceğin eviOxygen Master

Jaga Experience Lab

Briza melez radyatör konsepti;
Corian malzemeden Mini Canal DBE

Bin yıllar boyunca itici gücümüz olan ve bizi 
aya insan gönderecek mükemmeliyet seviyesi-
ne taşıyan parlak zihinlerimiz var ! Ama artık 
zekamızı geleceğe uzanan ekolojik yollar bul-
mak ve öz kaynaklarımızı duyarlı ve sürdürü-
lebilir şekilde değerlendirmek için kullanmak; 
hatta bugün bildiğimiz enerji kaynaklarının ve 
hammaddelerin olmadığı bir geleceği kafamız-
da canlandırmak zorundayız.

Briza melez radyatör konsepti;
Corian malzemeden
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Ürünlerle sadece ilişkilerimizi değil, tutkularımızı ve duygularımızı da payla-
şın. İsmimizi, aynı Jaga gibi, tutku, dinamizm ve deneyim içeren etkinlikler, 
sporlar ve faaliyetlerle bütünleştirin.

Jaga Experience Truck

YAKINDA DÜNYA TURU 2008 - 2009!

'Jaga Çikolata Deneyimi' Heatwave lansmanı Milano '07
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Jaga Basketbol Takımı

Dinamik Turbo Güç (DBE) Ürünlerini lanse edin

Jaga Deneyim Laboratuarı başlatın

VSK Exposition Utrecht '06

Paton Races, Isle of Man Interior Kortrijk '06

Hayat deneyimdir. Her etkinlik veya ser-
gide tutkuyu, duyguyu, atmosferi paylaşın. 
Ve ürünlerimizle de paylaştırın! En ben-
zersiz iklim laboratuarına; Jaga Experience 
Lab (Deneyim Laboratuarı)’e sahibiz. Ve en 
benzersiz marka tanıtım ortamına; ürünle-
rimizi ve tutkularımızı dünyaya taşıyan Jaga 
Experience Truck (Deneyim Tırı)’a sahibiz.
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Jaga Deneyim Laboratuarı, dünyanın en 
bezersiz iklim laboratuarlarından biri. Jaga 
bu alanda, çeşitli ısıtma sistemlerinin en 
aşırı durumlara nasıl tepki gösterdiklerini 
deneysel olarak inceliyor. Birbiriyle tama-
men aynı iki evde, tüm iklimlendirme sis-
temleri ve ısıtma çözümleri karşılaştırıla-
bilir. Hatta bu karşılaştırma izleyicilerin 
gözleri önünde canlı olarak yapılabilir.
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Burning Man '06

Bilginizi paylaşın, bir ağ kurun, başka açık-fikirli şirketler 
ve insanlar arayın. Daha iyi ürünler ve daha iyi bir dünya 
kurmak için güçlerinizi birleştirin.

Yeniliğin anahtarı, ekonomistlerin ve yaratı-
cı ruhların bir araya gelmesindedir. Veya başka 
bir deyişle, materyalizm ve spiritüalizm arasın-
da köprüler kurmaktadır… Dünyayı hesap maki-
nelerine bırakmayın! Gelecekteki hayatta kalma 
modellerimizi bulmak için farklı zihinlerle onlara 
katılın. Onlar birlikte benzersiz ve yaratıcı bir yeni 
dünya geliştirebilirler.

Burning Man '06

Burning Man '06
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Biz materyalizm ve spiritüalizm ara-
sında bir köprü kurmaya çalışıyoruz. 
Tutkularımızı: Ekolojiyi, sanatı, simü-
lasyonu ve deneyimi paylaşmak için… 
Geleceğe uzanan birçok yol yaratmak 
istiyoruz. Hedefimiz, yaratıcı zihinleri 
yeni bir yaratıcı ekonomide bir araya 
getirmek. Gelin yeniliklere açık olalım 
risk alalım. Hayalimizi www.uchroni-
ans.org ‘da paylaşalım.
Yarat & katıl

Moby, bir Uchronian projesiJan Kriekels
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