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JEAN MÜLLER

120 YILI AŞKIN TECRÜBE

1897 yılında Almanya’da kurulan Jean Müller, 122 yıllık tecrübe ve kalitesi ile 
başta elektrik dağıtım sektörü olmak üzere dünya genelinde birçok başarılı 
projeye imza atmıştır. Almanya’da yerleşik olan fabrikamızda bıçaklı 
sigortalar, sigortalı yük ayırıcıları, cam elyaf takviyeli elektrik dağıtım 
panoları IEC standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Türkiye’deki yatırımlarını 2015 yılı itibariyle kendi bünyesine alarak JEAN 
MÜLLER Türkiye ofisini kurmuştur. 2016 yılında JEAN MÜLLER Dikey Tip Sigortalı
Yük ayırıcı ürünlerinin Türkiye’de montajına başlanması ve 2017 yılında
Alçak Gerilim Pano üretim hattımızın kurulmasıyla faaliyet alanımızı büyüterek
siz değerli iş ortaklarımızla olan birlikteliğimizi başarılı projelerde JEAN MÜLLER
kalitesi ile sürdüreceğiz.

www.jeanmuller.com.tr

since 1897

“ We are a forward thinking family owned company 
with market expertise both at home and abroad. ”
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THE NAME
         for Safety

5İşimiz

Önce iş güvenliği...
Jean Müller ailesi olarak ilk hedefimiz güvenlik.

Ürünlerimizi tasarlarken ve üretirken amacımız başta kendi ekibimizin iş güvenliği olmak üzere,
ürünlerimizin kullanıldığı yerlerdeki kişilerin de güvenliğinin sağlanmış olmasıdır.

Ürünlerimizi bu bu bilinç ve amaçla üretip sektördeki 122 yıllık Jean Müller tecrübemize siz değerli 
müşterilerimize ulaştırmaktayız.



Vizyonumuz

Misyonumuz

Jean Müller kalite ve güvenlik anlayışı ve uluslararası kalite standartları üretimdeki 
ana referansımızdır.

Müşterilerimize mümkün olan en iyi çözümü geniş ürün yelpazemiz ve 
danışmanlık hizmetlerimizle en kısa sürede sunmaktır.



Anadolu Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 7300m2 kapalı alana sahip
fabriklamızda konusunda tecrübeli uzman teknik kadromuzla ulusal ve uluslararası 

standartlara uygun AG panoları üretimimiz ile siz değerli iş ortaklarımıza projelerinde 
de çözüm ortağı olmayı amaçlıyoruz.



JEAN MÜLLER. The way to distribute power.
Safely, always. All over the world.





Yenilebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün artması ülkemizde GES projelerine 
yapılan yatırımın artması sebep olmuştur.

Jean Müller Türkiye olarak güneş enerjisi santrallerinde kullanılan 
AC toplama panoları, DC combine box, SCADA RTU panoları ve Ana dağıtım panoları üretimi konu-

sunda hizmet vermekteyiz.
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Uzman teklif ve proje ekibimiz sayesinde projeleriniz için ihtiyaçlarınız doğrultusunda hızlı ve
güvenilir tekliflendirme ve projelendirme hizmeti sunmaktayız.
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29 Ekim Cad. No:1A Anadolu OSB Malıköy Sincan/Ankara
T: +90 312 473 97 00  F: +90 312 473 97 17
info@jeanmuller.com.tr www.jeanmuller.com.tr
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