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Bringing quality and technology together in its products for 

a better life, Boytek has the most various range of 

polyester resin products in Turkey.

Having persistently continued the search for quality, research 

and development since 1978, Boytek is the leading brand 

of composite sector.

Operating in two di�erent production facilities, Boytek 

boasts with the most extensive polyester resin 

production capacity of the Balkans and the Middle 

East.

Currently exporting to more than 35 countries, Boytek 

produces SMC-BMC materials via license partnership with 

Menzolit and meets the demand for high quality products of 

composite sector.

Boytek provides Quality and Technology, 

for a better future...

High Quality Products 
Delivered On Time

Sustainable Performance

Our business partners:

Renowned for investments enriching life, Boytek maintains 
this concept also in Tourism Sector. GORRION HOTEL 
Istanbul continues �ve star contribution to Tourism Sector 
on the very acres where Boytek brand was born in Yenibosna 
with 252 rooms, conference halls of 2000 m2, restaurants, 
SPA Centers and many units modern accommodation 
comfort requires. 

www.boytek.com.tr Boytek Reçine Boya ve Kimya San Tic A.Ş. Boytek Resins
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BAŞKAN’IN MESAJI

Kompozit Sanayicileri Derneği; Türk Kompozit Sanayinin 
hammadde, yarı, ara ve nihai ürün üreticilerini, tedarik-
çilerini ve akademik kurumlarını temsil etmek üzere kâr 
amacı gütmeyen bir dernek olarak 18.05.2005 tarihinde 
kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana tüm sektörü 
kucaklama çalışmalarını sürdürmüş, Ekim 2015 itibari ile 
85 firma, 9 üniversite ve 1 dernek olmak üzere toplam 95 
kurum ve kuruluştan, 103 kişinin üye olduğu bir dernek 
konumuna ulaşmıştır. Derneğimize üye olan kuruluşlar 
Türkiye Kompozit Sektöründe üretilen toplam üretimin 
gerek değer gerekse de hacim olarak yüzde 90’ını üret-
mektedirler. Kompozit Sanayicileri Derneği bu niteliği ile de 
sektöründeki tek dernek olma özelliğine sahiptir.

Derneğimiz tarafından düzenlenen ve 8, 9 ve 10 Ekim 2015 
tarihlerinde İstanbul Gorrion Hotel’in ‘’Kongre Merkezi’’nde 
gerçekleştirilecek olan “2. Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, 
Teknoloji ve Uygulamaları Zirvesi ve Forumu”, “1. Türk ve 
Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve Uygulamaları Fuarı” 
veya kısaca “TURK KOMPOZIT 2015 KOMPOZİT ZİRVESİ” 
kompozit sanayine özgü üretim, işleme ve uygulama metod-
ları başta olmak üzere tüm kompozit sektörünü kapsayan 
faaliyetleri içermektedir. Özellikle ham maddeler (reçineler, 
elyaf ve takviye malzemeleri, teknik tekstiller, termosetler, 
termoplastikler, katkı malzemeleri), yarı ve ara ürünler, nihai 
ürünler, işleme teknolojileri, makina ve ekipmanlar, tüketim 
malzemeleri ve hizmetler, ziyaretçilere dönük teknik ve ticari 
seminerler, ürün sergileri, canlı demolar, ürün tanıtımları ve 
ödüller çerçevesinde sunulacaktır. 

Ürün ve Sergi Alanı olarak belirlenen toplam 647 m2’lik 
alanın yüzde 64’ü Derneğimizin üyesi olan 40, yüzde 11’i 
Derneğimizin üyesi olmayan 8, yüzde 9’u yurt dışından 
katılan 6 firma ve yüzde 16’sı ise 10 dernek, kurum ve 
kuruluş tarafından ürün, hizmet ve servislerinin tanıtımı 
için değerlendirilecektir. Toplam Ürün Sergi Alanı sayısı 64 
dür. Toplam katılımcı firma, kurum ve kuruluş sayısı ise 
60’ı bulmuştur. Salonlarımızdan biri “En Yenilikçi Kom-
pozit Ürün Yarışması” katılımcılarına, bir diğeri ise canlı 
uygulama örnekleri sunacak firma, kurum ve kuruluşların 
sergilemelerine ayrılmıştır.

Etkinliğimizin Teknik ve Ticari Seminerler bölümü ise 
etkinlik süresince devam edecektir. Seminer programımız 
8 Ekim günü açılış konuşmam ile başlayacaktır. Kompozit 
Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri’nin “2015 yılı Türk 
Kompozit Sektörü” konulu sunusu ve sonrasında Almanya 
Takviyeli Plastikler Federasyonu’nun sunusu ile devam 
edecektir. Etkinlik süresince 1 açılış konuşması, 10 ticari 
sunu ve 14 teknik sunu olmak üzere toplam olarak 24 sunu 
bulunmaktadır.

Etkinliğimizin mali finansmanı sponsorlar tarafından 
karşılanmıştır. Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş., 
“Ana Sponsor”; Cengiz Teknik Kompozit San. ve Tic. A.Ş., 
“Platin Sponsor”; İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri 
İhracatçılar Birliği (İKMİB), “Gümüş Sponsor” ve DowAksa 
İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Limited Şirketi, “Bronz 
Sponsor” olarak etkinliğimize destek vermişlerdir. Bu 
firmaların dışında JEC Composites Magazine ise etkinliği-
mizin “Medya Sponsoru” olmuştur.

En Yenilikçi Kompozit Ürün Yarışması’nda ise Türk Kom-
pozit Sektörünün en ileri, en güncel ve en yaratıcı örnekleri 
ziyaretçilerin incelemesine sunulacaklardır. Ürün örnekleri 
Türk Kompozit Sektörünün gücünün ve yaratıcılığının 
ulaştığı boyutların tüm kamuoyunun dikkatine sunulmasına 
vesile olacaktır.

En başından beri, Türkiye ve bölgenin en önemli kompozit 
etkinliği olma hedefi ile başlattığımız bu yolculuğun gelecek 
yıllarda da 2 yılda bir düzenlenecek şekilde devam ettiril-
mesi gerek katılımcıların gerekse de ziyaret için başvuruda 
bulunanların bizden ana talebi olmaktadır. Türkiye’nin Kom-
pozit Sanayicilerinin tek çatı örgütü olan ve halen dünya 
markası haline gelmiş olan birçok sanayici üyesi bulunan 
Derneğimiz bu konuda üzerine düşen her türlü vazifeyi 
yerine getirerek TÜRK KOMPOZİTİNİN bir dünya markası 
haline gelmesi için çalışmalarını sürdürecektir. Etkinliğimi-
zin ülkemize, sanayicimize ve sektörümüze hayırlı olmasını 
dileriz.

Saygılarımızla.

Şekib Avdagiç
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
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Composites Turkey dergisi, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yayımlanmaktadır. 
Dergide yer alan yazı, fotoğraf, illüstrasyon gibi malzemelerden yazılı izin olmaksızın hiçbir 
şekilde alıntı yapılamaz. Basılan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

The Association of Composite Manufacturers was 
founded on 18.05.2005 as non-profit organization 
in order to represent raw materials, semi-finished, 
intermediate and finished products, manufactures, 
suppliers and academic institutions of Turkish 
composite industry. Since the day of its foundation, it 
carried on its works to embrace the whole sector and, 
as of October 2015, it became an association to which 
103 people from a total number of 95 institutions and 
organizations comprised of 85 firms, 9 universities 
and 1 association are registered as members. Insti-
tutions that are the member of our association are 
making 90% of the manufacture in Turkish composite 
sector both in volume and as value. The Association 
of Composite Manufacturers is the only association 
having this quality in its sector. 

“2nd Turkish and Regional Composite Industry, 
Technologies and Applications Summit and Forum 
“. “1st Turkish and Regional Composite Industry, 
Technologies and Applications Exhibition” or shortly 
“TURKISH COMPOSITE 2015 COMPOSİTES SUMMIT” 
to be organized by our association on 8th, 9th and 
10th October 2015 in the “Congress Center” of Gorrion 
Hotel in İstanbul includes activities covering the whole 
composite sector, particularly manufacture, process-
ing and application methods unique to composite 
industry. Especially, raw materials (resins, fiber and 
reinforced materials, technical textiles materials, 
thermo sets, thermoplastics, additives), semi-fin-
ished and intermediate products, finished products, 
processing technologies, machinery and equipment, 
consumables and services will be presented within 
the framework of technical and commercial seminars 
regarding visitors, product exhibitions, live demon-
strations, product promotion activities and award 
ceremonies. 
 
64% of the 647 m2 are, which is determined as 
Product and Exhibition Area, will be used by 40 firms, 
which are members of our association, whereas 
11% of this area will be used by 8 firms, who are not 
members of our organizations, 9% of this area will be 
used by firms, who are coming from abroad and 16% 
of this area will be used by associations, institations 
and organizations. Total number of product exhibition 
areas is 64. Total number of participating firms, 
institutions and organizations reached 60. One of the 
showrooms was allocated to innovative composite 
product competitors whereas another one is allocated 
to the exhibition of the firms, institutions and organi-
zations that will make live demonstrations. 

Technical and Commercial Seminars part of our 
event will continue during the time of our event. Our 
seminar program will start with the opening speech 
of the chairman of the Board of Turkish Composite 
Manufacturers Association (TCMA) on October 8th and 
it will continue with the presentation of the General 
Secretary of TCMA titled “2015 Turkish Composite 
Sector” and presentation of the Federation of German 
Reinforced Plastics. A total number of 24 presenta-
tions comprised of 1 opening speech, 10 commercial 
presentations and 14 technical presentations will be 
made throughout during the event. 

Our event is financed by the sponsors, Boytek Reçine 
Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş., supported our event as 
“Main Sponsor” where as Cengiz Teknik Kompozit 
San. ve Tic. A.Ş., supported it as “Platinum Sponsor”; 
Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters’ 
Association (İKMİB), supported it as “Silver Sponsor” 
and DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi 
Limited Şirketi, supported it as “Bronze Sponsor”. 
Other than these firms JEC COMPOSİTES MAGAZINE 
became the “Media Sponsor” of our event. 

The most advanced, updated and creative samples 
of Turkish composite sector will be presented for the 
examination of the visitors in the Most Innovative 
Product Competition. The product samples will be 
used in terms of presenting the dimensions that the 
power and creativeness of Turkish Composite Sector 
reached to the attention of the whole public. 

It is the main demand of both the participants of the 
event and the people who made an application for 
visits to carry on this event, which is a journey we set 
on with the aim of being the most important event 
regarding composite in Turkey and in the region in 
question from the very beginning, by organizing it 
once every 2 years. Our association, which is the only 
roof organization of Turkish composite manufactur-
ers and which has many manufacturers that have 
become a world brand as its members, will carry on 
its works in order to make TURKISH COMPOSITE a 
world brand. We wish this event to be beneficial to our 
country, our manufacturers and our sector. 

Regards.
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Acrylic One iki bileşenli bir malzemedir ve bir madeni 
toz ve su bazlı akrilik reçineden meydana gelmek-
tedir. Bunlar bağlanır ve çok güçlü bir malzemenin 
ortaya çıkmasına neden olur. Acrylic One çevre dostu, 
zehirli olmayan, yangına karşı dayanıklı ve kullanımı 
kolay bir üründür.

Önemli uygulama alanları
• Mimari, iç ve dış
• Dekorasyon ve sahne kurulumu
• Lamine paneller
• Kopya üretme
• Kalıp
• Model inşa etme
• Kalıp inşası ve destek kapakları
• Polisteren kaplama 

Özellikler

• Solventsiz
• Düşük ısı üretimi (maksimum 40°C)
• Büzülmez
• Çevre dostu
• Daha iyi çalışma koşullarına sahip
• Ateşe oldukça yüksek standartta dayanımı olan
• UV kararlı
• Boyanabilir
• Yüzey yapılarında büyük çeşitlilik

• Yağmur suyuna dayanıklı (kapatıldığında)
• İyi mekanik özellikler

Acrylic One kalıplanabilir, lamine edilebilir, spatula, 
fırça ya da rulo ile uygulanabilir. Bu teknikler birleş-
tirme de kullanılabilir ve bir kalıba ya da nesneye 
uygulanabilir.

Daha dazla bilgi için Türkiye Distribütörümüz  
SUBERTA ile irtibata geçiniz. 

bilgi@suberta.com.tr +90 216 537 77 17

Acrylic One

Acrylic One is a two-component material and consists of 
a mineral powder and a water based acrylic resin. These 
bond and result in a very strong material. Acrylic One is 
environmentally friendly, non-toxic , fire resistant and is 
easy to use.

Important areas of application 

• Architecture, indoor as well as outdoor

• Art and Sculpture

• Decorations and stage-setting

• Laminated panels

• Reproductions

• Moulding

• Model building

• Moulding constructions and supporting covers

• Covering polystyrene 

Properties

• No solvents

• Low generation of heat (max 40°C)
• No shrinking
• Environmentally friendly
• Better working conditions
• Very high standard of fire resistance
• UV stabilized
• Can be painted over
• Great variety in surface structures
• Rain water resistant (when sealed) 
• Good mechanical properties

Acrylic One can be moulded, laminated, applied with 
spatula, brush or roller. These techniques can be used in 
combination and can be applied in a mould or on an object. 

For more information please contact SUBERTA who is the 
distributor in Turkey for our products. 

bilgi@suberta.com.tr +90 216 537 77 17
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1990 yılında Eskişehir’de kurulmuş olan Akarmak, 
Demir Çelik Endüstrisi ve Lastik Kaplama Sanayisi 
için makinalar üretmekte ayrıca farklı endüstri kolla-
rına otoklav ve basınçlı ekipman imalatı yapmaktadır.

Akarmak, Otoklav imalatında uzun yıllara dayanan 
tecrübe ve bilgi birikimine sahip olup; otoklavlar cam 
laminasyonu, kompozit malzemeler, lastik kaplama/
vulkanizasyon, yapı malzemeleri, gıda sektörü ve 
sterilizasyon alanlarında kullanılmaktadır. 

Firma, son yıllarda kompozit malzeme üretiminin 
öneminin artması ile kompozit otoklavlarının üreti-
minde de ciddi projeler gerçekleştirmiştir.

Geçtiğimiz günlerde THY Teknik A.Ş.’ye yapılan 
üretimle önemli bir referans projeyi gerçekleştirmiş 
durumda olan firma , bu proje ile havacılıkta dünya 
pazarındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. THY 
Teknik’in bulunduğu Sabiha Gökçen Havaalanı’na 
kurulan kompozit otoklavı, 4 m. çap ve 14,2 m. uzun-
lukta kullanılır ölçülere sahip. 

Üretilen otoklavlar, kompozit malzemelerin yoğun 
olarak kullanıldığı Havacılık, Marina, Motosport ve 

Otomotiv sektöründeki müşterilere hitap etmektedir. 
Otoklavlar beraberinde, otoklav/transfer arabaları, 
vakum sistemleri, soğutma sistemlerinin de içinde 
olduğu komple paket anahtar teslim müşterilere 
sunulabilmektedir. Akarmak, endüstriyel kompo-
zit malzeme üretiminde kullanılan büyük boyutlu 
otoklavların yanında, AR-GE ve laboratuvarlarda 
kullanılan küçük boyutlu otoklavların da üretimini 
yapmaktadır.

Özel müşteri isteklerine göre üretimi yapılan otok-
lavlar 500 mm çaptan, 5.000 mm çapa ve 15.000 mm 
kullanılır uzunluk ölçülerine kadar üretilebilmektedir. 
Otoklavların çalışma basıncı 20-25 bar seviyelerin-
de olabilmekte ve çalışma sıcaklığı 400 °C’ye kadar 
çıkabilmektedir. 

Firma, ileri düzeyde standartlara tabi olan basınçlı 
kap üretiminde gerekli olan CE (Avrupa), ASME 
(Amerika ve Kanada), AD2000, GOST-R (Rusya ve 
Eski Sovyet Ülkeleri) gibi uluslararası sertifikasyonla-
ra sahiptir. Ürünler, Uluslararası bilinen TUV, Bureau 
Veritas, Lloyd, Hartford Steam Boilers gibi sertifikas-
yon kuruluşları tarafından onaylanmaktadır.

Akar Makina Sanayi A.Ş.

Akarmak manufactures machines for autoclave and 
pressure equipment for different industries. Autoclaves 
appeal to customers in aviation, marina, motorsports and 
the automotive industries where composite materials are 
widely used.Having recently realized an important refer-
ence project regarding the manufacture for Turkish Airlines 
Turkish Technic, the Company aims with this project to 
consolidate its position in the world aviation market. The 
composite autoclave installed at Sabiha Gokcen Airport, 

where Turkish Technic is located, has a useful diameter 
of 4 m and length of 14. 2 m.Autoclaves manufactured 
according to specific customer requests can be 500 to 
5000 mm in diameter and up to 15000 mm useful length. 
Operating pressure of the autoclave can be 20-25 bar and 
operating temperature can be up to 400 °C. The company 
has CE ,ASME ,AD2000, GOST-R certifications required for 
the manufacture of pressure vessels which are subject to 
advanced level standards.



LARGE PROJECTS
REQUIRE STRONG TEAMS

www.akarmak.com.tr
www.autoclave.com.tr

FOR PRODUCTION &
LAB APPLICATIONS

COMPOSITE

Highest safety standards
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Akpa Kimya Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.1997 
yılında kurulmuş olup, organik peroksitler, başlatıcı-
lar, hızlandırıcılar ve boya kurutucularını 55.000 m2 lik 
Muratlı/Tekirdağ’daki 
fabrikasında üret-
mektedir. Şirketin 
merkezi ise İstan-
bul’dadır. 

AKPA 2009 yılından 
beri ISO 9001:2008 
standartlarında 
hizmet vermektedir. 
Üretim kapasitesinin 
%70’i 55 üzerinde 
ülkeye düzenli olarak 
ihraç edilmekte ve 
büyük ihracat perfor-
mansı her yıl IMMIB 
tarafından sertifika-
landırılmaktadır.

Yüksek taleplere 
zamanında cevap ve-
rebilmek adına AKPA 
üretim kapasitesi ar-
tırma yönündeki ya-

tırımlarını 2015 yılı itibari ile tamamlamıştır. AKPA’yı 

özel kılan diğer bir güçlü yönü ise AR-GE çalışmala-

rına verdiği önemdir. Müşterilerinin taleplerini en iyi 

şekilde karşılayabil-

mek adına düzenli 

çalışmalarını durma-

dan devam ettirmek-

tedir. Bu konudaki bir 

önemli çalışması da 

quartz tas üretiminde 

Dünya’ya teknoloji 

satan Breton firma-

sından aldığı onay 

olmuştur. 

AKPA her geçen gün 

iş ortakları için daha 

kaliteli ürünler üret-

me ve daha iyi hizmet 

verebilmek adına ön-

celikle çalışanlarına 

ve yeni teknolojilere 

yatırımlarını en etkili 

şekilde ara vermeden 

devam ettirmektedir.

Akpa Kimya Ambalaj
San. ve Tic. A.Ş.

AKPA has been established in 1997 and specialized in 
the production of Organic Peroxides, Initiators, Acceler-
ators and Paint Driers. AKPA continues its activities on 
its own factory located in Tekirdag (1.5 hours to Istanbul), 
in 13.000 m2 covered of total 55.000 m2 area. The facility 
includes laboratories, distribution areas, standard and 
temperature controlled warehouses and offices. Domestic 
and international marketing, sales and service operations 
are executed at the company’s head office located in 
Istanbul, Turkey.

AKPA has certificated its quality control systems to 
assure and improve its products’ quality. AKPA has been 
approved by ISO 9001:2008 Quality Management System 
Standards. AKPA invests heavily in R&D studies in order 
to meet its customers’ requirements with two high-tech 
laboratories. The company also has taken the necessary 

actions to make its products in compliance with REACH 
Regulation. 

More than 70% of AKPA products are marketed all around 
the world. Today, AKPA is exporting to more than 55 
countries regularly. The global distribution network of 
AKPA allows delivering the products to anywhere in the 
world. AKPA’s production suits its customers’ needs by 
providing them not only with its high quality products, 
but also tailor-made products upon customer’s special 
requests. 

High quality products, dynamic sales team, short time 
deliveries, and competitive prices have been AKPA’s dis-
tinctive advantages. As a gateway to the global world, we 
would continue to invest in best people, manufacturing 
standards, innovation and distribution channels to present 
you the superior quality at all times. 
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Akpa Kimya_ingilizce.pdf   1   15.9.2015   14:10:16
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1991 yılı sonu itibariyle kuruluşu gerçekleştirilen 

Akrulo, fırça, ıspatula, rulo gibi vazgeçilmez boya 

yan malzemelerini kendi tesislerinde üretmekte 

ve satışa sunmaktadır. Akrulo faaliyete başladığı 

ilk günden itibaren özünde sözünde doğruluğu 

ve dürüstlüğü; en üst düzeyde kaliteyi; müşteri 

memnuniyetinde devamlılığı; üretimde ve ürün-

lerde daimi surette yeniliği ve alternatif çeşitliliği 

prensip edinmiştir. Bu prensipler ışığında Akrulo, 

kuruluşundan bugüne kadar geçen uzun zaman 

içerisinde yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen 

markalardan biri olmayı başarmıştır ve firmanın 

ihracat düzeyi günden güne yükselmektedir.

Firmanın tesislerinde, A’dan Z’ye Akrulo emeği ve 

tasarımlarıyla, kaliteden taviz vermeden, titizlikle 

ve müşterilerden gelen talepleri de dikkate alarak 

üretilen tescilli boya yan malzemeleri, hem yurt 

içinde hem de Ortadoğu, Asya ve Avrupa ülkele-

rinde de birçok müşterisiyle gecikme olmaksızın 

buluşmaktadır.

Üretim, satış ve pazarlamada kaliteyi ve yeniliği, 

ticarette dürüstlük ve güvenirliliği ilke edinmiş 

Akrulo, müşterisi bulunan değerli bir çok kurum 

ve kuruluşların haklı beğenilerini ve takdirlerini 

almaya devam etmektedir.

Günümüzün rekabete dayanan ekonomik yapısı 

içerisinde, üründe kalite ve müşteri memnuniye-

tinin belirleyiciliği ön plana çıkmıştır. Akrulo’nun 

yerli ve yabancı rekabet ortamına sunduğu ürünle-

re yönelim, kalite odaklı üretim anlayışının farkını 

ortaya koymaktadır. Firmanın yurt içi ve yurt 

dışında 180’i aşkın saygın ve seçkin müşterisinden 

oluşan portföyü, ürün güvenirliliğinin verdiği haz 

ve getirisi ile gelişmektedir. Avrupa birliği ve dünya 

ekonomisindeki hızlı gelişimle yurt dışı etkinliği-

ni arttıran Akrulo, yabancı pazarda tercih edilen 

markalar arasında 

kendisine kalıcı bir yer 

edinmektedir. 

Akrulo, üretimde 

yenilik ve ilerlemeye 

verdiği önemle çalıştığı 

firmaları da daha ileri 

götürmeyi hedefle-

mektedir. Üretimini 

taleplerle doğru orantılı 

olarak arttıran Akrulo, 

ülke ekonomisinin ve 

sanayisinin gelişimine 

de katkı sağlamak 

gayesiyle çalışmalarını 

zenginleştirmekte, 

satış ve ihracat he-

deflerini büyütmekte, 

araştırmalarını kaliteli 

üretim üzerine yoğun-

laştırmayı sürdürerek 

sektöründeki saygın 

konumunu korumak-

tadır.

Akrulo Fırça San. Tic. Ltd. Şti.

Having been established at the end of 1991, our company 
is a reputable and distinguished one that manufactures and 
sells painting side equipment such as brushes, spatulas 
and rollers in its own plant.

All our proprietary painting side equipment we manufac-
ture meticulously in our plants by 100% our own efforts 
and design and by taking into consideration the demands of 
customers without any compromise of quality are supplied 

to many of our distinguished domestic and foreign cus-

tomers (in Middle Eastern, Asian, and European countries) 

without delay.

With the pleasure and advantage of product reliability of 

companies working with our company that boasts over 

180 customer within the country and abroad, our customer 

portfolio keeps increasing.
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Sektörler: Otomotiv, Havacılık, Boru, Denizcilik, 
Turizm, İnşaat, Enerji

Üretim Metotları: Kimyasal Madde Üretimi, SMC/
BMC Üretimi

Ürünler: Yüksek Kalitede Doymamış Polyester Re-
çinesi (ORTO-İZO-NPG-DCPD), Vinil Ester Reçineleri, 
Jelkot, Pigment Pastalar, Yardımcı Malzemeler, SMC/
BMC Pestil ve Hamuru

Boytek, yüksek kaliteli doymamış polyester reçine-
leri, vinil ester reçineleri, jelkot ve pigment pastaları 
üretiminde Türk kompozit sektörünün lider kurulu-
şudur. 1978 yılında kurulan Boytek, bugün en geniş 
ürün yelpazesiyle sektöre yön veren öncü bir kuruluş 
kimliğindedir.  

Kurulduğu yıllarda alkit ve doymamış polyester reçine-
leri üreten Boytek, 1982 yılından itibaren yalnızca, doy-
mamış polyester reçineleri üretimine odaklanmıştır. 

Süreç içinde, ürün yelpazesine, jelkot çeşitleri, pig-
ment pastalar ve vinil ester reçine çeşitleri de katıl-

mıştır. Ürün çeşitliliğinin artması, kompozit malzeme 
üreten farklı endüstrilerin ihtiyaçlarının daha geniş öl-
çekte karşılanmasını sağlamıştır. Bu gelişme Boytek 
ürünlerine olan talebi arttırmıştır. Kompozit sektörü-
nün gittikçe artan talebini karşılamak amacıyla 1999 
yılında Tekirdağ/Çerkezköy’de ikinci üretim tesisini 
faaliyete geçirmiştir. 2009 yılında ise Tuzla/İstanbul 
tesislerini faaliyete alarak doymamış polyester reçi-
neleri konusunda kapasitesini iki katına çıkarmıştır.    

Boytek 2010 yılında sektörünün en köklü isimlerin-
den Menzolit firması ile yaptığı iş birlikteliği anlaş-
masıyla SMC/BMC üretimine başlamıştır. Kompozit 
sanayiine verdiği değerin bir göstergesi olan bu 
yatırım ile sektörün SMC/BMC ihtiyacı en üst düzeyde 
karşılanmaktadır.

Boytek, ülkemizdeki başarısını uluslararası alana da 
taşımayı başarmıştır. Boytek bugün, dünya ölçeğin-
deki ünlü markalarla rekabet edebilecek konumdadır. 
Avrupa’dan Ortadoğu’ya ve Afrika’dan Orta Asya’ya 
kadar birçok ülke Boytek ürünlerini tercih etmekte-
dir. Boytek, cam elyaf ürünlerinde dünyanın seçkin 
markası olan Owens Corning’in, Ashland Derakane 
vinil ester reçinelerinin ve daha birçok markanın 
Türkiye’deki yetkili temsilciliğini de başarıyla yürüt-
mektedir.

2012 yılında Gorrion Hotel markasıyla turizm sektö-
rüne de yatırım yapma kararı alan Boytek, Yenibos-
na’daki Boytek markasının doğduğu fabrika arazi-
sinde; 252 odalı, toplamda 2.000 m2’ yi bulan toplantı 
salonları, restaurantları, SPA merkezi ve pek çok 
ünite ile 14 Nisan 2014 tarihinde kapılarını açmıştır. 

Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.

Sectors: Automotive, Aviation, Pipes, Marine, Tourism, 
Construction, Energy

Production Methods: Chemical Material Production, SMC/
BMC Production

Products: High Quality Unsaturated Polyester Resins 
(ORTHO-ISO-NPG-DCPD), Vinyl Ester Resins, Gel Coats, 
Pigment Pastes, Auxiliary Products, SMC/BMC Compounds

Boytek has started its activities in 1978 and since then 
it has been the leader of Turkish Composites Industry. 
Currently, Boytek production runs in two plants with a total 
annual capacity of 85.000 tons, exports to more than 35 
countries, and Quality Certificates ISO 9001, ISO 14001 and 
OHSAS 18001. 

Thanks to the production and distribution agreement with 
the world leader Ashland in polyester and vinyl ester resins 
production, by being the exclusive distributor for the world’s 
largest glass fiber producer Owens Corning Vetrotex, and a 
license partnership agreement for SMC-BMC with Menzolit, 
Boytek strengthened its existence in the international 
market. Since 2006, Boytek has been publishing a quarterly 
magazine entitled “Kompozit Dunyasi” designed to educate 
and inform the composites sector.

Boytek’s first hotel investment Gorrion opened its doors 
in 2014 on the very acres where Boytek was born, with 
252 rooms, conference halls totaling 2.000 m2 with direct 
sunlight, restaurants, and a luxury SPA, to welcome guests 
from all around the world. 
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21. yüzyılın stratejik önemdeki malzemesi  
“Karbon”

Stratejik öneme sahip bir ürün olarak kabul edilen 
karbon elyaf pek çok alanda mukavemeti, korozyo-
na dayanımı, hafif olması ile güçlü metallerin yerini 
almaya başladı. Rüzgar türbin kanatları, elektronik 
eşya gövdeleri ve yüksek basınca dayanıklı kapların 
üretiminde öne çıkan karbon elyaf teknolojisi geçen 
yıllar süresince havacılık sektöründe, denizcilikte, yapı 
güçlendirmede, otomotiv, enerji nakil kabloları, spor 
eşyaları, savunma sanayi üretiminde de yaygın olarak 
kullanılmaya başlandı. 2010 yılında 43 bin ton olan 
dünya karbon elyaf tüketiminin, 2020 yılında 150 bin 
ton mertebesine çıkması öngörülürken, ülkemizde de 
bu konuda öncü olarak sektörü yaratan ve gelişmesi-
ne ön ayak olan DowAksa firması sayesinde tüketi-
min önümüzdeki 10 yıl içerisinde 1.500 ton’a çıkması 
beklenmektedir.

Birlik Ticaret Türk A.Ş.’de, karbon & aramid elyaftan 
mamül kumaş ve kompozit malzeme üretiminde 
CARBOMID markası ile sektörde temsil edilmektedir. 
Üretiminin yüzde 95’ini Avrupa Birliği ülkelerine ihraç 
eden, kaliteli üretim, zamanında teslim, AR-GE çalış-
maları, yurtiçi ve yurtdışı sektörel fuar katılımları, sağ-
lıklı müşteri ilişkileri ile pazardaki yerini sağlamlaştıran 
CARBOMID, teknik tekstil ve kompozit sektöründe 
çalışmalarına istikrar ile devam etmektedir. 

Carbomid

The most strategic important material of 21st century 
“Carbon”

Having accepted as a product of strategic importance in 
many areas, carbon fiber starts to replace the strong metals 
with its specs like strength, corrosion resistance, lightness. 
The first application areas of carbon fiber were wind turbine 
blades, electronics housings and high pressure vessels but 
in recent years carbon fiber began to be widely used in avia-
tion industry , marine, structure reinforcement, automotive, 
power transmission cables, sporting goods and defense in-
dustry . While the carbon fiber consumption was 43.000 tons 
worldwide in 2010, the expectations are around 150.000 tons 
in 2020. In this regard DowAksa as a fiber producer is the 
pioneer in our country, created the industry and developed 

the market. The consumption in local market is expected to 
increase to 1.500 tons in the next 10 years.

Birlik Ticaret Türk AŞ, as a manufacturer of carbon & aramid 
fabrics and composite materials is represented by its own 
brand CARBOMID. 95% of the production will be exported 
to European Union countries. CARBOMID consolidates and 
stabilizes its existence in terms of technical textiles and 
composites in the market with high-quality production, 
timely delivery, R & D activities, domestic and international 
industrial trade fair participation, good relations with cus-
tomers. Our aim is to make contribution to the production of 
composites which are arguably the most important building 
material in the 21st century.
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CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) Boru Üreticileri 
Birliği, Kompozit Sanayicileri Derneği kurumsal yapı-
sında faaliyet gösteren bir sektör komitesidir.

Birliğin Kurucu Üyeleri alfabetik sırayla aşağıdaki gibi 
sıralanmaktadır:

 Akbor Boru Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 Ecetaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 Esen Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 Grandpipe Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 Subor Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 Süperlit Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Birliğin Ana Rolü

- Dünyada olduğu gibi ülkemizde de CTP borunun 
faydalı kullanım alanlarının genişletilmesi

- Sektörel anlamda yatırımcılara verilen ürün , 
mühendislik hizmeti ve süpervizörlük hizmetlerinde 
standartların belirlenmesi

- Ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak 
CTP boru için Türkiye koşullarındaki kullanım ve 

projelendirme detayları dikkate alınarak, doğru ürün, 
hatasız döşeme ve problemsiz işletme hedeflerinin 
sağlanması

- Son kullanıcıların (yatırımcı devlet kurumları, özel 
kuruluşlar) hedef ve beklentilerine uygun olarak pa-
zarda CTP borunun tanıtımı, tanımlanması, konum-
landırılması ve bilinçlendirme faaliyetleri

- Sektörü ilgilendiren tüm yasal düzenlemeler, ithalat 
ve ihracat mevzuatları kapsamında proaktif hareket 
edilmesi, çözüm önerilerinin getirilmesi

- Pazarın genişletilmesi için daha etkin faaliyetler

- Bunun için üreticilerin tamamını kapsayacak şe-
kilde Birlik kapsamında CTP Boru Tanıtımı, Döşeme 
El Kitabı vb yazılı ve elektronik tanıtım görsellerinin 
oluşturulması, bölgeler bazında seminerler ve konfe-
ranslar düzenlenmesi

- Ortak ve güncel sorunları tanımlama, birlikte bilim-
sel ve akılcı çözümler aramak

- Sektörün ihtiyaç duyacağı her seviyede personelin 
eğitimi, yetiştirilmesi, personellerin yetiştirileceği 
ve sertifikalandırılacağı akredite üst kurum haline 
dönüşmek

- Ülkemizin kendi bölgesindeki en önemli CTP boru 
üssü haline getirilmesi olarak sıralanabilir.

CTP Boru Üreticileri Birliği
GRP Pipe Producers Union

GRP Pipe Producers Union is sectoral committee of Turkish 
Composite Manufacturer Association. 

Founding Members of GRP Pipe Producers Union are given 
in alphabetic order as follows:

Akbor Boru Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ecetaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Esen Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Grandpipe Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Subor Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Süperlit Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Main Role of The Union
- Expanding of beneficial utilisation area of GRP pipe in 
Turkey as well as in the world.

- Setting and definition of the standards for product , 
engineering and supervision services which are given to 
sector investors.

- Based on domestic and international standards, 
considering usage conditions and project details, 
achivement of targets for proper product, proper 
installation and zero-defect operations.

- Depending on end users’ (investor governmental 
enterprises, private investors) objectives and demands, 
performing the activities of promotion, market definition 
and placement, awareness occurance of GRP pipe in The 
Market

- In the whole scope of regulations, import and export 
legislations for GRP pipe sector, to be proactive and to 
suggest the solutions

- More Effective Activities for market development

- In the scope of Union, to prepare and promote GRP Pipe 
Introduction Guide, Installation Guide etc as printed and 
electronicly issued. To organize seminars, conferences in 
territory base.

- As Union , to define the cooperate and actual problems, to 
find scientific and rational solutions.

- Education and training of any type and level of employee 
to be needed in sector, to become an accreditated NGO for 
education, training and certification activities.

- To become a very important production base in our 
hinterland for GRP Pipe.



17

TURK KOMPOZIT 2015

CYF international; gelişen demiryolları endüstrisi-

ne paralel olarak, sektörün değerli üreticileri için 

standartların gereklerine göre doğru ve en ekono-

mik ürünleri seçebilmelerine danışmanlık ede-

rek, seçilen ürünlerin kapılarına kadar teslimatını 

gerçekleştirmektedir.

CYF International’ın hizmetleri özellikle proje bazlı 

çalışmalarda kendisini ön plana çıkartmaktadır.

Temsilciliğini yaptığı ve sektöründe lider firmalarının 

uzman Teknik Ekibi ile Üreticilerimize kendi tesisle-

rinde sınırsız destek sağlanmaktadır.

CYF International Türkiye’de; Mader Group, Vaber 

Industriale Spa ve Bighead firmalarının temsilcilik-

lerini yapmaktadır.

CYF International
Malzeme Tedarik Çözümleri ve Danışmanlığı

In parallel with the developments of the Railway, 

Aviation, Defence, Power and Marine Industries, CYF 

international is consulting the valuable manufacturers of 

these sectors to select the correct and most economical 

products according to the requirement of the standard 

and complete delivery the selected or ordered products 

in front of the doors of the manufacturers’ facilities.

Services of CYF international especially raises itself to 

the forefront in project-based works.

As the representative of the Leading Companies in the 

industry and with Expert Team of these companies, we 

provide unlimited services to our customers in their own 

facilities.

Also according to demands of the customers, we ar-

range training at facilities of our companies.

CYF international is representative of;

- MADER Lacke

- MADER Composite

- VABER Industrial Spa

- BIGHEAD Ltd
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DowAksa, enerji, ulaşım ve alt yapı sektörleri başta 
olmak üzere endüstriyel sektörlere entegre karbon 
elyaf kompozit çözümleri sağlar. Şirket, toplam 
maliyeti düşürmeyi hedefleyen çözümler geliştirir 
ve hızla büyüyen karbon elyaf kompozit sektörüne 
geniş bir ürün yelpazesi sunar. Teknik servis desteği 
ile ürün gamını genişleten DowAksa, küresel ölçekte 
iş geliştirme faaliyetlerinde de bulunur. DowAksa 
bugün karbon elyaf ve karbon elyaf ara malzeme-
ler üretiminde liderliğe oynayan en güçlü şirketler 
arasında yer almaktadır. Aynı zamanda DowAksa, 
karbon elyaf sektöründe faaliyet gösteren ilk ve tek 
Türk firmasıdır.

Karbon elyaf, rüzgar türbinlerinin enerji üretiminin 
artırılması, otomobillerdeki yakıt tüketiminin azaltıl-
ması, altyapı ve yapıların güçlendirilerek ömürlerinin 
uzatılması gibi dünyanın karşı karşıya olduğu en 
önemli sorunlara yönelik inovatif çözümler sağlayan, 
katma değeri yüksek ve stratejik bir üründür.

2012 yılında karbon elyaf ve karbon elyaf esaslı 
ürünlerin üretimi ve dünya çapında pazarlanması için 

Akkök Holding’e bağlı Aksa Akrilik Kimya Sanayii 
A.Ş. ile dünyaca ünlü The Dow Chemical Company 
firmasının iştiraki Dow Europe Holdings B.V.’nin 
yüzde 50’lik eşit hisseye dayalı ortak girişimi ile 
kurulmuştur. DowAksa’yı diğer karbon elyaf üretici-
lerinden ayıran en büyük özellik, iştirakleri arasında 
yer alan Aksa Akrilik ve Dow Chemical Company’nin 
gücü ve yapılan operasyona katkılarıdır. Aksa Akrilik 
altyapısıyla büyümeye müsait bir ortam sağlarken, 
Dow ise reçine konusunda bilgi ve deneyimi ile des-
tek olmaktadır.

DowAksa

DowAksa is a large-scale, full-service, fully integrated pro-
vider of carbon fiber solutions for industrial applications in 
today’s transportation, infrastructure and energy markets. 
Solutions that improve performance while reducing overall 
costs.

Very strong and lightweight, carbon-fiber-based materials 
are used in a variety of applications where weight savings, 

emissions reduction, durability and energy efficiency are 

key performance factors.

By bringing together the materials science expertise of 

Dow with the acrylic fiber capacity of Aksa, DowAksa has 

the capacity and the commitment to reliably meet the 

unique demands of industrial carbon fiber customers.
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Kompozit sektörüne her türlü hammadde, makine 
ve ekipman temininde uzmanlaşmış,Türkiye’nin lider, 
öncü distribütör şirketi Maskim Kompozit, üç yıl önce 
kardeş şirketi Doruk Kompozit Endüstriyel Ürünler 
San. ve Tic. Ltd. Şti. eliyle ACRYMAS ticari markası adı 
altında döküm akrilik levhaları (PMMA-Polymethyl 
methacrylate) üretimine başlamıştır.

1999 yılından beri Gebze-Pelitli’deki modern tesis-
lerinde döküm akrilik levha üretimi yapan sektörün 
önemli bir üreticisinin üretim tesisini ve üretim hak-
larını devralan şirketimiz yoluna kendi ticari markası 
ile devam etmeye karar vermiş ve marka olarak 
kurucu şirketi MASKİM KOMPOZİT’in MAS hecesi 
ile Akrilik’in ACRY hecesini birleştirerek ACRYMAS’ı 
marka ismi olarak seçmiştir.

Doruk Kompozit; devraldığı deneyimli üretim 
kadrosunu,kendi bünyesindeki deneyimli mühen-
dislik kadroları ile güçlendirerek;kurucusu ve kardeş 
şirketi MASKİM KOMPOZİT’in Kompozit sektörün-
de 38 yıldan beri süregelen deneyimi, uluslararası 
bilinirliği,pazar bilgisi ile kaliteli ürün portföyü saye-
sinde ACRYMAS’ı da döküm akrilik levha pazarında 
aranan bir marka haline getirmiştir.

Maskim; ACRYMAS AD ve ACRYMAS LG markalı 
ürünleri ile başta reklam, iç-dış dekorasyon, inşaat 
uygulamaları, mobilya, aksesuar, aydınlatma ve daha 
bir çok alanda müşterilerinin her türlü şeffaf, yarı 
şeffaf, opak, mat effektli PMMA döküm akrilik levha 
(pleksiglas) ihtiyacına cevap vermektedir. 

Diğer taraftan Maskim’in ACRYMAS SAN markalı 
döküm akrilik saniteri levhaları da ülkemizin ve bölge 
ülkelerinin önde gelen küvet üreticilerinin tercihi 
haline gelmiş durumdadır.EN 263 standardına uygun 
üretilen ACRYMAS SAN döküm akrilik saniteri levha-
ları küvet, duş teknesi, jakuzi vb. üretimi için tasar-
lanmış bir PMMA döküm akrilik levhası olup, parlak, 
sert, kir barındırmayan hijyen yüzeyi tüm temizlik 
madde kimyasallarına tam bir direnç gösterir.Isı ile 
kolay şekillendirilmesi sayesinde farklı ergonomik 
tasarımlara olanak veren ACRYMAS SAN döküm 
akrilik saniteri levhaları istenilen tüm özel renklerde, 
vitrifiye renklerinde ve değişik beyaz tonlarda, isteni-
len kalınlık ve ölçülerde üretilebilmektedir.

Doruk Kompozit
Endüstriyel Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.

The leading distributor company Maskim ; specialized pro-
viding all kind of raw materials,equipments and machines 
for composite industry; successfully entry to produce 
casting acrylic sheets with the ACRYMAS brand name, 
produced by sister company Doruk Kompozit.

The brand name ACRYMAS is derived from the merging of 
the syllable ACRY that of the word acrylic, and the sylla-
ble MAS which stems from our affiliated company name 
MASKİM KOMPOZİT. Our company ACRYMAS started to 
run the business of its own after acquiring the production 
facilities and production rights of a very important cast 
acrylic panel manufacturer of the sector since 1999, based 
in Gebze, Pelitli.

ACRYMAS targets becoming a worldwide known global 
brand through its experienced personnel of engineers and 
the valuable experience of our affiliated company MASKİM 
KOMPOZİT which is one of the most important players 
in the composite industry since 1977. Our international 
reputation, knowledge of market and portfolio of quality 

products provide us with the best qualifications to accom-
plish this target.

The research and development department of ACRYMAS 
works ambitiously to multiply variety and improve the 
quality further that of our products that are highly used in 
everyday life. The production and sales department strives 
for providing the best service for customer satisfaction.

Maskim; responds to all kind of transparent,semi-transpar-
ent,opaque and matte effect casting acrylic sheets for the 
customers in the advertising, indoor-outdoor decoration,-
construcation application, furniture, accessories, lighting 
and many other areas with the brand of ACRYMAS AD and 
ACRYMAS LG.

ACRYMAS SAN casting PMMAS sheets which are produced 
under the EN 263 standarts,designed for production of bath 
tubs,shower tray and whirpools with bright, hard, dirt-free 
surface shows a hygiene full resistance to all chemical 
cleaning agents.



21

TURK KOMPOZIT 2015

Duratek Epoksi ve Poliüretan Sistemleri

DURATEK continues to take part in many challenging 
projects with its 42 years of experience. DURATEK designs, 
produces and sells epoxy and polyurethane based systems. 
DURATEK sustains its unique place in the market by 
focusing mainly on customer needs. DURATEK tailors its 
products for its customers. Its sister company PAKSOY 

KIMYEVI’s capability of epoxy raw material production 
provides DURATEK a tremendous advantage in starting 
the new material tailoring process one step ahead. This 
integrated company structure is very rare in the world.

DURATEK produces certified lamination resins and adhe-
sives for composites.

Polimer kimyasında 42 yıllık uzman bir firma olan 
DURATEK, kompozit sektörü için ürün paletini geniş-
letmeye devam ediyor. DURATEK epoksi ve poliüretan 
esaslı ürünleri tasarlıyor, üretiyor ve satıyor. Pazardaki 
özel yerini müşteri ihtiyaçlarına odaklanması sayesin-
de elde etti. Kardeş firması Paksoy Kimyevi’nin epoksi 
hammaddelerini de üretiyor olması, DURATEK’e sis-
tem tasarlarken bir adım önde başlama avantajı sağlı-
yor. Bu entegre yapıya dünyada çok sık rastlanmaz.

DURATEK’in kompozit endüstrisine sunduğu 
ürünler:

- Rüzgar türbin kanatlarının, otomotiv ve raylı sistem-
lerde kullanılan bir takım parçaların, deniz araçlarının, 
inşaat sektöründe yapısal veya mimari bir takım 
elemanların, spor ekipmanlarının, boru ve tüplerin, sa-
vunma sanayinde kullanılan bazı parçaların üretiminde 
kullanılabilen;

- El yatırması, vakum torbalama, vakum infüzyon, 
RTM / L-RTM, filament sargı gibi üretim yöntemlerine 
uygun;

- Lloyd’s Register, Germanischer Lloyd, Rina gibi 
kurumların sertifikalarına sahip; 

laminasyon reçineleri ve yapıştırıcılardır.

DURATEK 1000 el yatırması veya vakum torbalama 
gibi kompozit üretim yöntemleri için geliştirilmiş olan 
bir elyaf laminasyon reçinesidir. Büyük boyutta kom-
pozit parçaların imalatına uygun olan DURATEK 1000 
Sistemi’nin hızlı, yavaş ve çok yavaş üç tip sertleştirici-
si vardır. Üç tip sistem de uygun viskoziteleri sayesinde 
dikeyde süzülme yapmaz, ancak elyafı rahatlıkla ıslatır. 
Sistemin Lloyd’s Register Sertifikası vardır.

DURATEK 1200 Epoksi Esaslı İnfüzyon Reçinesi, ulus-
lararası bilinirliği ve tanınırlığı olan Germanischer Lloyd 
tarafından da onaylı bir üründür. 

Oda sıcaklığında 300 - 350 mPas’lik bir viskoziteye 
sahip olan DURATEK 1200’ün düşük ekzotermisi çok 
kalın parçaların dahi imalatına olanak verir. DURATEK 
1200 oda sıcaklığında kürlenen bir sistemdir. Ancak sı-
cak kürlendirme ile HDT ve Tg değerleri, GL standart-
larının çok üzerine çıkarılabilir. Bu sistem de bir reçine 
+ hızlı, yavaş ve çok yavaş üç sertleştiriciden oluşur.

Hem DURATEK 1000, hem de DURATEK 1200 sis-
teminlerine ekstra yavaş sertleştiricileri bu senenin 
başında ilave ettik. Bu yeni sertleştirici sayesinde 600 
- 700 dakikalık bir çalışma süresi elde eden kullanı-
cılar, çok büyük boyutlu yapıların imalatını bir kerede 
yapabilme şansına sahip oldular. Yeni sertleştiricinin 
Lloyd’s Register sertifikası vardır.

DURATEK 1300, kompozit parça üretimi için geliştiril-
miş olan en son sistemimizdir. Özellikle filament sargı 
yöntemi için tasarlanmıştır. Diğer üretim yöntemlerin-
de de kullanılabilir. DURATEK 1300’ün, oda sıcaklığında 
kürlenen bir sisteme göre çok yüksek bir sıcaklık da-
yanımı vardır. Sıcak kürlendirildikten sonra en yüksek 
mekanik mukavemet değerlerine ulaşılır.

Kanat yapımı gibi yüksek mukavemet istenen uygula-
malarda kullanılan Epoksi Esaslı Yapısal Yapıştırıcı Sis-
temi DTM 2204 de Germanischer Lloyd Sertifikası’na 
sahiptir. 800 gr’lık karışımının 23oC’deki karışım ömrü 
80 dakika civarında olan sistem, büyük bir kanadın 
flanşlarına yapıştırıcının uygulanması ve daha sonra 
kanadın iki yarısının birleştirilmesi için gereken süreyi 
fazlasıyla sağlar.

Özellikle bazı yapıların kirişlerinin veya ahşap tekne-
lerin omurga ve posta gibi tüm yapısal elemanları, 
ahşap + epoksi laminasyonu ile yapılır. Buradaki kom-
pozitte elyaf yerine ahşap kullanıldığından, kullanılan 
epoksinin de elyaf yerine değişik ahşap tiplerine uygun 
özellikte olması gerekir.

KLM 474 Epoksi Esaslı Ahşap Laminasyon Sistemi, 
bir ahşap laminasyon sistemi olarak geliştirilmiş olup, 
alışılagelmiş bir laminasyon reçinesinin içine bir takım 
katkılar ilave edilerek yapıştırıcı haline getirilmesi 
gerekmemektedir. KLM 474 hem LLOYD’S REGISTER 
hem de RINA tarafından bir ahşap laminasyon sistemi 
olarak sertifikalandırılmıştır. ISO 301 standardına göre 
sertifikalandırılmış olan belki de tek epoksi esaslı 
ahşap yapıştırıcı sistemidir.

Her sene kompozit ürün paletine yeni ürünler ekle-
yen DURATEK, prepreg üretiminde de kullanılabile-
cek çok uzun, seri üretime yönelik çok kısa kürlenme 
süresine sahip yeni epoksi esaslı ürünler üzerinde 
çalışmaktadır.
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Yaşar Boya Grubu, DEWİLUX markasıyla polyester 
sektöründe köklü bir geçmişi, tecrübeyi ve güvenilir-
liği temsil etmektedir. 

Doymamış polyester reçineleri, Amerika ve 
Avrupa’da yeni tanındığı bir dönemde, 1964 yılında 
Türkiye’de ilk kez Dewilux markasıyla üretilmiş ve ta-
nınmıştır. Genel amaçlı polyester, kimyasal dayanımlı 
polyesterler, düğme polyesteri, macun polyesteri 
gibi pek çok polyester türünün yanı sıra jelkot ve 
pigment pasta da Türkiye’ye ilk kez Dewilux mar-

kası ile girmiştir. O zamandan günümüze polyester 
sektöründe kalitesi ve güvenilirliği ile bilinen Dewilux 
polyesterleri 1970’lerin sonlarında başlayan ve geniş 
bilgi birikimi ve tecrübeye sahip kadrolarca yürütülen 
AR-GE çalışmalarıyla sürekli geliştirilmekte ve yeni 
ürünlerin eklenmesiyle giderek daha geniş bir ürün 
gamına sahip olmaktadır.

AR-GE kadrolarımız, kompozit malzemelerin üreti-
minde müşterilerimizin yararlanabileceği yeni tekno-
lojilere ve yeni kullanım sahalarına uygun ürünlerin 
tasarımı için yine müşterilerimiz ile işbirliği halinde 
çalışmalarını sürdürmektedir. Özel uygulamalara 
yönelik ürünlerin tasarımı ve bunların müşteri koşul-
larına adaptasyonu özenli bir çalışmayla gerçekleşti-
rilmektedir.

Dewilux polyesterlerinin üretimi, en modern şartlar-
da ve tam otomasyonla yapılmaktadır. Hammadde-
lerin girişinden, ürünün müşteriye gönderilmesine 
kadar her aşamada modern donanıma sahip labora-
tuvarlarda yapılan kontroller, üretim tesislerinin son 
teknolojiye sahip oluşu ve tecrübeli, yetkin teknik 
personel ile her parti üründe kalite sürekliliğinin 
sağlanması garanti altına alınmıştır. 

Dewilux Polyester Teknik Servis Grubu, müşterile-
rimizin sorunlarına en iyi çözümleri yerinde bulmayı 
ve en detaylı şekilde bilgilendirmeyi amaçlar. En iyi 
çözümler için müşterilerimizle işbirliği ve kullanıcı-
lara eğitim sağlayarak kullanıcı bilincini yükseltmek 
sürekli gündemde olan hedeflerdir.

DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

Yaşar Paint Group represent business knowhow, ex-
perience and reliability in the polyester sector with the 
DEWİLUX brand.

Unsaturated polyester resins were produced and recog-
nized under the Dewilux brand for the first time in Turkey in 
1964, when they were newly introduced into America and 
Europe. In addition to many polyester types such as gener-
al purpose polyester, chemical resistant polyester, polyes-
ter button, polyester paste etc., gelcoat and pigment paste 
entered Turkey for the first time with the Dewilux brand. 
Known for their quality and reliability in the polyester sector 
since then, Dewilux polyesters are constantly improved 
through research and development activities that started in 
late 1970s and are performed by staff with vast knowledge 
and experience and the product range is expanding with 
new products.

Our R&D staff work in cooperation with customers to de-
sign products suitable for new areas of use and new tech-

nologies that can be benefited by customers for production 
of composite materials. Designing of products aimed 
for special applications and their adaptation to customer 
requirements are carried out painstakingly.

Dewilux polyesters are produced under the most modern 
conditions and with full automation. Inspections carried 
out in laboratories with modern equipment in every stage 
from the entrance of raw materials until product delivery 
to the customers, production facilities with state-of-the-
art technology, and experienced and competent technical 
personnel guarantee maintenance of quality in all batches 
of production. 

Dewilux Polyester Technical Service Group aims to find 
the best solutions to customer problems and to inform 
its customers in the most detailed way. Cooperating with 
customers for the best solutions and raising user aware-
ness through training are the objectives that are always on 
its agenda.
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1984 yılında Okay Erdoğan tarafından kurulan Ece 
Boya, kurulduğu tarihten bugüne kadar polyester 
reçine, jelkot, pigment pastalar ve mobilya grubu 
boya, vernik ve tiner üretimi alanında faaliyet gös-
termektedir.

Giderek artan talep karşısında ilk olarak 1995 
yılında kapasite bakımından yüksek ve teknoloji 
açısından daha gelişmiş olan Orhanlı Tepeören 
Fabrikası’na geçme ihtiyacı duyulmuştur. Ardından 
2002 yılının Mart ayında Tuzla’daki İstanbul Deri 
Organize Sanayi Bölgesinde yeni yapılan modern 
makinelerle donatılmış ve daha yüksek kapasiteli 
fabrikaya geçme kararı alınmış ve 2006 yılı başında 
taşınma gerçekleştirilmiştir. 

Artan talebi karşılayabilmek için 2012 yılında Tepe-
ören Fabrikası’nın yenileme çalışmalarına başlayan 
firmamız, 2013 yılının başında Genel Müdürlük ve 
boya, vernik ve tiner üretim tesislerini bu konu-
ma taşımıştır. Ece Boya halen iki farklı konumda 
da üretim yapmaktadır. GEBKİM İhtisas OSB’deki 
projesine ve inşaatına devam eden firmamız 2016 
yılının ikinci çeyreğinde yeni tesisinde üretime 
başlayacaktır.

Deneyimli, dinamik ve uzman kadrosu, modern 
üretim tesisleri ve güvenilir teknolojisi ile bilim-
sel çalışmanın önemine inanan Ece Boya, ileri 
teknolojilerin kullanıldığı araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri ile yeni çalışmalar geliştirerek müşteri-

lerimize güvenilir ve kaliteli ürünler sunmaktadır.

Bugün gelinen noktada, Erco markası dünyada 
20’den fazla ülkeye pazarlanmaktadır. Sadece 
Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde tercih 
edilen bir marka haline gelmiştir.

Türkiye’de reçine kalitesi denince akla gelen ilk 
markalardan biri olmayı başaran Erco, yüksek 
miktarda doymamış polyester reçine çeşidine 
sahiptir. Bu reçineler müşteri talepleri doğrultu-
sunda, sektördeki yeni gelişmeler göz önünde 
bulundurularak yapılan AR-GE çalışmaları so-
nucunda geliştirilmiştir. Üretime uyarlanabilirlik 
kategorisinde dünya üzerindeki en gelişmiş AR-GE 
pilot reaktörlerinden birine sahiptir.

2014 yılında 30. yılını kutlayan olan Ece Boya, müş-
terilerine çözüm odaklı ürün geliştirme fırsatı su-
nan yapısı ile çalışmalarına yeni tesisleri ile devam 
etmektedir. Sektörün uzman firmaları ile çalışmayı 
kendine hedef olarak belirleyen firmamız, yeni 
oluşumlara da yaptığı destek sayesinde kompozit 
pazarına büyük katkıda bulunmaktadır.

2006 senesinden beri ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi ile yönetilen Ece Boya, yeni nesil teknolo-
jiler sayesinde 2013 yılından itibaren üretim-depo 
takip sistemi ile müşteri tedariklerini daha doğru 
ve güvenli bir şekilde yapmaktadır ve kullanıcıla-
rına daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarına 
devam etmektedir.

Erco
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ESA Kimya

ESA, established in Gebze ‘Dilovası Organized Industrial 

Area’, produces composite materials.

Esa Composite produces specific composite products 

intended to the electrical, electronic, Cables, Construction, 

Chemical, Defense, Marine, Automotive, Medical and 

Aerospace industries needs in 5.000 m2 indoor and 8.000 

m2 outdorr total production area.

In 1997 Esa Composite has become the most important 

supplier of cable producers with the production of fiber 

optic center components by pultrusion process.In the 

following years ESA has proven its quality by the sales of 

this technical products to the world leading companies in 

Italy and the UK.

Several composite parts and profiles are manufactured 

in our facility with various production method and their 

combinations such as press molding, RTM, SMC, vacum 

injection, filament winding and pultrusion.

This diversity in the production method existing for the raw 

material, for instance polyester, vinylester and epoxy resins 

can be combined with carbon fiber, glass fiber, aramide re-

inforcements depending on the customers’ requirements.

All necessary tests for the produced profiles, parts and 

materials are done according to standards within company, 

at the university or by TUBITAK.

Mechanical tests (Tensile, Compressive Strength, Stiffness, 

Tensile modulus Flexural Modulus, Elongation Break ), 

long-term durability tests, UV resistant, hot-cold strength, 

fire resistance tests and water absorption test can be done 

in our Q&C lab.

We offer tailor-made solutions to our customers with our 

technical knowledge.

ESA, kurulu bulunduğu Gebze “Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesinde” konuşlanmış olup kompozit 

malzemelerin üretimini yapmaktadır.

Esa Kompozit, Elektrik-Elektronik, Kablo, İnşaat, 

Kimya, Savunma, Denizcilik, Otomotiv, Tıp, Havacı-

lık ve Uzay Sektörlerinin ihtiyaçlarına yönelik özel 

kompozit ürünler üreten firmamız 8.500 m2 açık, 

5.000 m2 kapalı alanda çalışmaktadır.

1997 yılında pultruzyon tekniğiyle fiber optik 

merkez elemanlarının üretimine başlayarak kısa 

zamanda tüm kablo üretici firmaların en önem-

li tedarikçisi olmuştur. İlerleyen senelerde bu 

teknolojik ürünü İtalya ve İngiltere’de dünya devi 

şirketlere satışını gerçekleştirerek üretim kalitesini 

ispatlamıştır. ESA Kompozit, hedefleri doğrultu-

sunda doğru adımlarla ilerleyerek şu an çeşitli 

kalıplarda birçok değişik kompozit boru ve profil 

üretimlerini gerçekleştirmektedir.

Esa Kompozit, pultruzyon dışında Press Molding, 

RTM, SMC, Vacuum Injection, Filamanet Winding 

gibi değişik prosesleri veya bunların birleşimini 

kullanarak çok çeşitli kompozit parçaların üreti-

mini yapabilmektedir. Cam elyaf, karbon elyaf ve 

aramid elyaf ile epoksi, vinilester ve polyester gibi 

reçinelerin bileşiminden oluşan kompozit malze-

meler üreten firmamız müşteri istekleri doğrul-

tusunda her çeşit özel kompozit profil, parça ve 

levhaların üretimlerini yapılabilmektedir.

Üretimini yaptığımız profil, parça ve malzemele-

rin testleri, ilgili standartlara göre, firma içinde, 

üniversitede veya TÜBİTAK’ta yapılır. Firma içinde 

yaptığımız testler arasında Mekanik Mukavemet 

Testleri (Çekme, Basma Dayanımı, Bükülme Da-

yanımı, Çekme Modülü, Bükülme Modülü, Uzama 

Yüzdesi gibi testler), su, tuzlu su ve çeşitli kimyasal 

maddelere uzun süreli dayanım testleri, UV ışığa 

dayanım, sıcak-soğuk dayanımları, yanmazlık sınıfı 

testleri ve su absorbsiyon testleri bulunur.
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Eskim Kimya San. ve Tic. A.Ş.

ESKİM Eskişehir Chemical Industry & Commercial Joint 
Stock Corporation is a company that serves the chemical 
industry, located in Eskişehir Organized Industrial Zone 
on 25.000 m2 area including 15.000 m2 covered area and 
has a production capacity of 50.000 tonnes per year with 
100 employees and produces various dye, varnish, thinner, 
polyester, alkyd and various auxiliary materials for existing 
products. 

As well as producing dye, varnish and thinner for furniture, 
construction and various industries, ESKİM also performs 
production and procurement of high quality unsaturated 
polyester resin, gellcoat and conducive materials for the 
needs of composite industry

As being produced in a high technology plant by R&D 
studies carried out in laboratories with modern equipment 
and by its superior resin production experience from the 
past, high quality unsaturated polyester resin, gellcoat and 
conducive materials are safely used in producing all kind of 
composite materials.

Adapting its experience in paint industry to the dynamism 
of the composite industry, ESKİM A.Ş. offers innovative 
solutions to both industries. Composite parts that are 
produced without gellcoat can be painted later with the 
paints based on the recently developed polyaspartic binder. 
Furthermore, these dyes provide cost saving, less labor 

force and shorter service time since it allows the deformed 
composite parts to be painted without disassembly and the 
cure time is 3-4 hours. Paints based on polyaspartic bind-
ers are eco-friendly by its low solvent emission and also 
alternative to the systems based on epoxy binders with its 
corrosion resistance and to conventional gellcoats with its 
resistance against external conditions.

As a result of science and knowledge focused approach 
of ESKİM A.Ş., there exists a library including almost 
3000 technical books to enable the employees access the 
knowledge easily. Additionally, with its R&D laboratory 
that involves modern equipments in order to generate 
advanced technology oriented products and pilot produc-
tion facilities for which highest production techniques are 
applied, ESKİM A.Ş. is moving ahead to become the leading 
company in the industry.

Contact Info
Address: Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 2 
Eskişehir / Turkey
Phone: +90 222 236 01 90
Fax: +90 222 236 01 87
Web: www.eskim.com.tr
E-mail: eskim@eskim.com.tr

ESKİM Eskişehir Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi, Eskişehir Organize Sanayi bölgesinde bulunan, 
15.000 m2si kapalı, toplam 25.000 m2lik alanda, 100 
personeli ile yıllık 50.000 ton üretim kapasitesine sahip 
tesislerinde, muhtelif boya, vernik, inceltici, poliester, 
alkid ve mevcut ürünlerine ait muhtelif yardımcı mal-
zemeler üretimi yapan ve kimya sektöründe hizmet 
veren bir kuruluştur.

Mobilya, inşaat, sanayi gruplarına yönelik boya, vernik 
ve inceltici üretiminin yanında, kompozit sektörünün 
ihtiyaçlarına yönelik yüksek kaliteli doymamış polies-
ter reçine, jelkot ve yardımcı malzemelerinin üretim ve 
tedarikini gerçekleştirmektedir. 

Geçmişten gelen üstün reçine üretim tecrübesi ve mo-
dern donanımlı laboratuarlarda gerçekleştirilen AR-GE 
çalışmaları ile üstün teknolojiye sahip tesislerde 
üretilen yüksek kalitede doymamış polyester reçineler, 
jelkot ve yardımcı malzemeleri her türlü kompozit 
malzemenin üretiminde güvenle kullanılmaktadır. 

Boya sektöründeki tecrübesini kompozit sektörünün 
dinamizmine adapte eden ESKİM A.Ş. her iki sektöre 
de yenilikçi çözümler sunmaktadır. Yeni geliştirdiği 
poliaspartik bağlayıcı esaslı boyalar ile jelkot kulla-
nılmaksızın üretilen kompozit parçalar sonradan bo-
yanabilmektedir. Ayrıca bu boyalar zamanla deforme 

olan kompozit parçaların demonte edilmeden yerinde 
boyanmasına olanak sağlayarak, 3-4 saatlik kürlenme 
süreleri ile maliyet, işgücü ve servis süresinden büyük 
tasarruflar sağlamaktadır. Korozyon direnciyle epoksi 
bağlayıcı esaslı sistemlere, dış şartlara dayanımıyla 
konvansiyonel jelkotlara alternatif olan poliaspartik 
bağlayıcı esaslı boyalar düşük solvent emisyonuyla da 
çevre dostudur. 

ESKİM A.Ş. bünyesinde bilime ve bilgiye verilen önem 
neticesinde çalışanlarının bilgiye rahat ulaşımını sağ-
lamak amacıyla oluşturulmuş, sayısı 3.000’e yaklaşan 
teknik kitabı barındıran bir kütüphane bulunmakta-
dır. Ayrıca bünyesinde ileri teknolojiye yönelik ürün 
üretmek amacıyla modern cihazlardan oluşan ve en 
son teknoloji üretim tekniklerinin kullanıldığı pilot 
üretim tesislerinin de bulunduğu AR-GE laboratuarı ile 
sektöründe lider kuruluş olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir.

İletişim Bilgileri
Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 2 Eskişehir

Tel: 0 222 236 01 90

Faks: 0 222 236 01 87

Web: www.eskim.com.tr

E-mail: eskim@eskim.com.tr
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Feza Kimya

Feza’s 56 Years

Feza Kimya was established back in 1959 with a small core 
group headed by its founder, Saffet Bozkurt. The company 
grew by taking sound and stable steps and always acted on 
the principles of ‘’quality’’ and ‘’ providing better service’’. 
It soon became the exclusive Turkish representative for 
many of the world’s leading raw material and instrument 
producers in the paint and chemicals industry. Today, Feza 
continues to extend its portfolio of representations together 
with its dynamic and qualified staff, understanding of ser-
vice quality and positive references provided by its business 
partners. Feza Kimya continues to develop itself while 
adapting to changing market needs and provides proactive 
solutions to its customers. 

With 56 years of experience in the paint and chemicals 
industry and a through understanding of service quality, 
Feza Kimya knows the importance of keeping up-to-date 
on innovations in the sector. In addition to further devel-
oping its relations with the companies that already exist in 
its portfolio, Feza also aims to extend its range of services 
with new representation agreements in other application 
areas. 

Representation
- Teijin Aramid GmbH
- Toho Tenax Europe GmbH / Almanya 
- c-m-p GmbH / Almanya 
- BYK Chemie GmbH / Almanya
- BYK Cera / Almanya
- BYK Gardner / Almanya
- Q-Lab / ABD
- Flint Group / Lüksemburg
- AkzoNobel / Hollanda

Products
- Teijin Aramid: Aramid Fiber
- Toho Tenax Europe GmbH: Carbon Fiber
- c-m-p GmbH: Epoxy film 
- BYK Chemie: Additives for Paint Industry
- BYK Cera: Wax for Paint Industry
- BYK Gardner: Color, Gloss, Haze, Orange Peel, Transmis-
sion, Physical Test etc. Instruments
- Q-Lab: Weathering and Corrosions Testers QUV, Q-Sun, 
Q-Fog
- Flint Grup: Organic Pigments and Chips
- AkzoNobel: Organic Peroxides

Dünden Bugüne Feza 

Feza Kimya, 1959 yılında çekirdek bir kadro etrafında 
Saffet Bozkurt tarafından kurularak kimya sektörüne 
giriş yaptı. Sektördeki ilk yıllarından itibaren, kalite 
anlayışı doğrultusunda belirlemiş olduğu hedeflere 
sağlam adımlarla ilerleyen Feza Kimya, daima ‘’daha 
iyi hizmet verme’’ anlayışıyla hareket etti. Bu vizyon 
sonucu elde ettiği deneyimlerle, kimya sektöründe 
dünyanın önde gelen hammadde ve cihaz üreticile-
rinin Türkiye temsilciliklerini almayı başardı. Kendini 
daima yenileyen dinamik kadrosu, kaliteli hizmet 
anlayışı ve iş ortaklarının verdiği olumlu referanslar 
sonucunda temsilcilik portföyünü giderek genişletti. 

Bugün Türkiye’de pek çok sektöre hizmet veren 
Feza Kimya, müşterileriyle birlikte büyümenin haklı 
gururunu yaşıyor. Değişen pazar dinamiklerine uyum 
gösterebilen esnek yapısı, müşterilerinin ihtiyaçla-
rına proaktif çözümler üretebilmesi, kaliteli hizmet 
ilkesi ve etik çalışma anlayışı ile Feza Kimya, kendini 
geliştirmeye devam ediyor. 

Feza Kimya, kimya sektöründeki 56 yıllık deneyimi ve 
hizmet anlayışıyla Türk Sanayisi’ne daha uzun yıllar 
hizmet vermeyi hedefliyor. Sürekli değer yaratabil-
mek için deneyime sahip olmanın yanı sıra, sektörel 
yenilikleri ve son teknolojileri takip etmenin önemini 
iyi bilen Feza Kimya, kurumsallaşma yolundaki 
adımlarını da büyütüyor. Feza Kimya önümüzdeki 
dönemde, temsilciliğini üstlendiği uluslararası firma-
larla ilişkilerini geliştirmenin yanı sıra, yeni temsilcilik 
anlaşmaları ile hizmet yelpazesini genişletmeyi de 
hedefliyor.

Temsilcilikler

- Teijin Aramid GmbH

- Toho Tenax Europe GmbH / Almanya 

- c-m-p GmbH / Almanya 

- BYK Chemie GmbH / Almanya

- BYK Cera / Almanya

- BYK Gardner / Almanya

- Q-Lab / ABD

- Flint Group / Lüksemburg

- AkzoNobel / Hollanda 

Ürünler

- Teijin Aramid: Aramid Elyaf 

- Toho Tenax Europe GmbH: Karbon Elyaf 

- c-m-p GmbH: Epoxy film 

- BYK Chemie: Boya Katkıları

- BYK Cera: Vakslar

- BYK Gardner: Renk, Parlaklık, Haze, Portakallılık, 
Fiziksel Test vs. Cihazları 

- Q-Lab: Yaşlandırma ve Korozyon Kabinleri QUV, 
Q-Sun, Q-Fog

- Flint Group: Organik Pigment ve Cipler

- AkzoNobel: Organik Peroksitler
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Graco

Founded in 1926, Graco is a world leader in Fluid Handling 
Systems and components. 

Graco products move, measure, control, dispense and 
apply a wide range of fluids and viscous materials used, in 
vehicle lubrication, commercial and industrial settings. 

The company’s success is based on its unwavering com-
mitment to technical excellence, world- class manufactur-

ing and unparalleled customer service. 

Graco works closely with approximately 30.000 distribu-
tors worldwide. Which guarantees you quick and reliable 
assistance where ever you are. 

Graco’s ongoing investment in fluid management and 
control will continue to provide innovative solutions to a 
diverse global market.

1926 Yılında kurulan Graco firması akışkan yönetimi 
ekipmanlar kousunda dünya lideri konumunda.

Graco ekipmanları çeşitli viskositelerde malzemeleri, 
otomotiv yağlamasında, endüstriyel uygulamaların-
da, geniş bir akışkan yelpazesini aktrır, ölçer, kontrol 
eder, dozajlar ve uygular. 

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmeliğe, yüksek 
kaliteli üretimine ve benzersiz müşteri hizmetine 
olan karalı bağlılığına dayanmakta. 

Graco dünya çapında yaklaşık 30.000 distribitör ile 
çalışmakta. Bu ağ sayesinde müşterilerine hızlı ve 
güvenilir bir hizmet garanti etmekte. 

Graco’nun akışkan yönetimine durmadan devam 
eden yatırımları küresel sektöre yenilikçi sonuçlar 
vermeye devam edecek. 
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Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.

Hexagon Studio, founded in 2006, is the largest inde-
pendently owned design and engineering company in Tur-
key. Company’s primary mission is to increase the share 
of domestic contribution in accumulation of technological 
knowledge as well as to serve its industry stakeholders 
with its qualified personnel and infrastructure located in 

TAYSAD OSB R&D Center.

The company provides unique and innovative design and 
engineering solutions for cars, commercial vehicles, agri-
cultural tractors, motor yachts and sailing boats, ammu-
nition transfer and turret systems for weaponry as well as 
miscellaneous equipment in solid waste management.

Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. (Hexa-
gon Studio), “Avrupa’nın en önemli mühendislik 
ve tasarım merkezlerinden biri olmak” vizyonu ve 
yüksek ürün değeri için özgün tasarım ortaya koyma 
misyonuyla 2006 yılında kurulmuş yüzde yüz yerli 
sermayeli bir Türk firmasıdır. Halen Taşıt Araçları Yan 
Sanayicileri Derneği Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(TAYSAD OSB) bulunan Ar-Ge Merkezi’nde; otomotiv, 
savunma, tarım makinaları ve denizcilik sektörlerine 
konusunda deneyimli personeli ile kavram geliştir-
me, tasarım, mühendislik geliştirme ve doğrulama 
süreçlerinde hizmet vermektedir.

Hexagon Studio, kurulduğu günden bugüne dek; hafif 
ve ağır ticari vasıta segmentlerinde tüm araç tasarım 
ve geliştirme, tarla traktörleri için kabin iskeleti, iç/
dış tavan ve iç/dış giydirme parçaları tasarım ve 
geliştirme, motoryatlar ve yelkenli tekneler için 

mastar model ve 
kalıp üretimleri, silah 
sistemleri için mühim-
mat transfer sistemleri 
tasarım ve geliştirme, 
katı atık yönetimine 
yönelik özel ekipman 
tasarım ve geliştirme 
projelerinde sorumlu-
luk aldı.

Ulaşım sektöründe 
bugüne dek edindiği 
tecrübeleri ve tek-
nolojiye dayalı bilgi 
birikimini kullanarak 
raylı ulaşım sistemle-
rinde de farklı ve ayırt 
edilebilir mühendislik 
çözümleri üretme 
azmi taşıyan firma, 
millî tren projesinin 
önemli bir bacağını 
oluşturan Millî Yüksek 
Hızlı Trenin konsept 
tasarım sorumluluğu-
nu üstlendi.

Hexagon Studio, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
(TİM) uluslararası yönetim danışmanlığı firması 
A.T. Kearney işbirliğiyle 2014 yılında gerçekleştir-
diği Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı 
İnovaLİG’de, aralarında Arçelik, Ford, Tüpraş, BASF, 
Tofaş, P&G ve BriSA’nın da yer aldığı 450’den fazla 
şirketin katıldığı “İnovasyon Organizasyonu ve Kültü-
rü” kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

Bugün, Türkiye’de yerleşik ana üreticiler bünyesin-
de faaliyetlerini sürdüren Ar-Ge birimleri haricinde 
Türkiye’nin en büyük bağımsız Ar-Ge ve mühendislik 
firması olan Hexagon Studio’nun, 2010 yılından bu 
yana 18 TEYDEB Projesi TÜBİTAK; 4 SAN-TEZ Projesi 
ise T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
desteklenmeye uygun bulundu.

Hexagon Studio, 2009 - 2012 döneminde Avrupa 
Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında devam eden 
“DirectSpare” projesinde proje ortağı olarak görev 
aldı. 2014 yılı itibariyle de yine bir Avrupa Birliği des-
tek programı olan ERA-NET kapsamındaki MoREZe-
ro ve Horizon 2020 destek programı kapsamında yer 
alan WEEVIL projelerinde Türkiye’yi temsil etmenin 
gururunu taşıyor.

Hexagon Studio’nun ikisi Türk Patent Enstitüsü 
nezdinde tescillenmiş toplam 14 patent başvurusu ile 
bir adet faydalı model başvurusu bulunuyor. Geliştir-
diği ürün kavramlarını benzer şekilde tasarım tescili 
yoluyla koruma altına alan firmanın 21’i Türkiye’de ol-
mak üzere, Avrupa Birliği ve ABD’de de tescillenmiş 
toplam 38 endüstriyel tasarım başvurusu bulunuyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
onaylanan ARGE Merkezleri Platformunun kurucu 
üyesi olan Hexagon Studio; yine yurt içinde Otomotiv 
Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Yan Sanayi-
cileri Derneği (TAYSAD), Savunma Sanayii İmalatçılar 
Derneği (SASAD), Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS), OSTİM Savunma ve Hava-
cılık Kümelenmesi (OSSA) üyesidir. Yurt dışında da 
European Automotive Research Partners Association 
(EARPA) ve European Green Vehicles Initiative (EGVI) 
örgütlerinde faal olarak görev almaktadır.

HEXAGON
studio
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1957 yılında kurulmuş olan İLKALEM A.Ş., üretimini 
yapmakta olduğu doymamış polyester reçine, epoksi 
vinil ester reçine, jelkot, pigment pasta, yapıştırıcı 
pasta ve yardımcı malzemeler ile kompozit sektö-
ründe faaliyet gösteren bir firmadır. İlkester markası 
altında bünyesindeki AR-GE laboratuvarında geliş-
tirmiş olduğu geniş ürün yelpazesi ile başta yapı-in-
şaat, otomotiv, denizcilik-tekne, enerji ve tarım-gıda 
sektörleri olmak üzere kompozit sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların çözüm ortağıdır. 

Sürekli artan sektör taleplerine en üst dü-
zeyde ve en hızlı şekilde cevap verebilmek 
adına yapmış olduğu kapasite artırım ça-
lışmaları sonrasında bugün İstanbul-Tuzla 
tesisinde 3.500 ton/ay üretim kapasitesi-
ne sahiptir. 

TSE-ISO-9001-2008 kalite yönetim sistemi 
doğrultusunda hizmet veren İLKALEM, ürünlerine ait 
TSE, L’loyds ve yanmazlık belgeleri ile hem yurtiçinde 
hem de yurtdışında kalitesini belgelendirmiştir. 

İLKALEM, toplam üretiminin %15’ini Avrupa, Asya ve 
Afrika kıtalarındaki 13 ülkeye ihraç etmektedir.

Sahip olduğu donanımlı AR-GE laboratuvarı ve 
deneyimli kadrosu ile nitelikli ürünler üreten İLKA-

LEM, yüksek performans polyester, jelkot ve pigment 
pasta ürünleri ile tanınmakta olup Türkiye’de en fazla 
renklendirilmiş yüksek performans jelkot üreten 
firma konumundadır. 

Müşteri talepleri doğrultusunda yapmış olduğu AR-
GE çalışmaları neticesinde formüle ettiği alev ilerlet-
meyen, halojen üretmeyen/toksik gaz çıkarmayan 

karakterde, yüksek mekanik değerlere sahip 
polyester reçine, jelkot ve likit mat yapıştırıcı 

pasta ürünleri ile başta raylı sistemler ve 
otomotiv sektörleri olmak üzere insan 
sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan tüm 
projelerde ilk tercih edilen firmadır. Alev 
ilerletmeyen ürünleri sahip olduğu Alman 

Standardı DIN 5510-2 belgesi ile büyük 
şehirlerdeki tüm raylı sistem projelerinde 

güvenle kullanılmaktadır. 

Üretimini yapmakta olduğu İlkester markası ürünle-
rin yanında Reichhold Türkiye firması ile üretim bir-
likteliği yapmaktadır. Boru sektörüne yönelik ürünler 
ile başlayan birliktelik zaman içerisinde artan ürün 
gamı ile birlikte bugün kompozit sektöründeki çeşitli 
alanlara yönelik ürünler üretir hale gelmiştir.

İlkalem A.Ş.

İlkalem Co., Inc. established in 1957 is dealing in the line 
of manufacturing industrial chemical materials under the 
brand name “İlkester”. Advanced technology production and 
R&D activities, customer focused wide range of products 
and specialized team is accomplishing production of 3500 
tons/month for construction, automotive, marine, military 
and energy sectors. İLKALEM is the solution partner of all 
companies dealing in the composite market. 

İLKALEM, operating within the scope of TSE-ISO-9001- 
2008 Quality Management System has documented its 
quality in domestic and international markets within TSE, 
Lloyd’s and fire retardancy certificates provided for its 
products.

İLKALEM exports 15% of its total production to 13 coun-
tries in Europe, Asia and Africa.

Due to the importance given to R&D and having a well-
equipped lab and experienced team İLKALEM has the 
capability of meeting the high performance gelcoat and 
pigment paste requirements of composites sector in 
maximum extent. 

Due to customer demands, formulated the flame retardent, 
halogen/toxic gas free polyester resins, gelcoats and bond-
ing pastes having high mechanical values. These products 
are being consumed for rail systems, automotive sectors, 
all products concerning human health and safety. Flame 
retardant products having German Standart DIN 5510-2 
certificate are safely being consumed for all rail system 
projects in big cities in Turkey. 

As of 2010, İLKALEM is providing manufacturing part-
nership to Reichhold Kimya A.Ş. who has joint-venture 
agreement with Reichhold Inc.
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İnovatif Teknoloji ve Mühendislik

INORES carry on business about advanced composites and 
renewable energy fields. INORES is established to provide 
problem specific, innovative and integrated engineering 
solutions at facility, system and component levels. INORES is 
providing advanced engineering products and services with 
expert on their field, experienced and talented engineers.

The subjects that we are focused are:

- Design and Manufacturing of High Pressure Vessels with 
Filament Winding Method

- Desigining Carbon Composite Structures with Vacuum 
Infusion Method

- Composite Production Automation and Quality Control 
Systems

INORES, offers customized solutions at different levels of 
product development from concept to mass production and 
certification. Within the design, analysis and optimisation 
software solutions, manufacturing process simulation 
software solutions, automated mass production systems and 
quality equipments are also in its’ portfolio. INORES continues 
to collobrate with the institutions which are specialized 
on their fields, to provide its clients the best, reliable and 
economic solutions within this scope.

Our Solutions for Composite industry are:

- Siemens PLM Software products, FIBERSIM, Composite 
Design and Manufacturing software 

- Siemens PLM Software products, NX CAE, LMS.SAMCEF 
Analysis and Simulation Softwares

- Collier Reserach Corporation product, HYPERSIZER 
software for composite structures analysis, sizing and 
optimization with analytical methods. 

- Material product, CADWIND, Filament Winding Design and 
Manufacturing software 

- Polyworx product, RTMWORX, RTM and infusion process 
simulation software 

- Corriolis Composite products, Automated Fiberplacement 
and Tapelaying Manufacturing Systems

- INOWIND, Filament Winding Machine

- Force Technology, P-Scan Ultrasonic NDT System

- Siemens LMS, Test and Optimization Engineering Services

To get more detailed information about our solutions, please 
visit our website www.inovatifteknoloji.com 

INORES, ileri kompozit yapılar ve yenilenebilir enerji 
konularında faaliyet göstermektedir. Müşterilerine 
tesis seviyesinde, sistem seviyesinde ve komponent 
seviyesinde probleme özel, inovatif ve entegre mü-
hendislik çözümleri sunmak amacıyla kurulmuştur. 
Konusunda uzman, tecrübeli ve yetenekli mühendisler 
tarafından ileri seviye mühendislik ürün ve hizmetleri 
sunmaktadır. 

Odaklandığımız konular:

- Elyaf Sarım Yöntemi ile Yüksek Basınçlı Tank Tasa-
rımı ve İmalatı

- Vakum infüzyon Carbon Fiber Parçaların Tasarımı 
ve İmalatı

- Kompozitlerin Üretiminde Otomasyon ve Kalite 
Kontrol

INORES, kompozitlerin konsept tasarımından seri 
üretimine ve sertifikasyonuna kadar ürün geliştirme 
sürecinin her aşamasında özelleşmiş mühendislik 
çözümleri sunmaktadır. Tasarım, analiz ve optimi-
zasyon yazılımlarının yanında, imalat simülasyonu 
yazılımları, seri üretim imalat sistemleri ve üretim 
kalitesini arttıracak imalat ekipmanları da çözümler 
arasında bulunmaktadır. Bu çerçevede konusunda 
öncü kuruluşlar ile işbirliğine giderek müşterilerine 
en doğru, güvenilir ve ekonomik çözümleri sunmak 
için faaliyetlerine devam etmektedir.

Kompozit sektörüne özel çözümlerimiz:

- Siemens firmasının FIBERSIM, Kompozitlerle Tasa-
rım ve İmalat Yazılımı 

- Siemens firmasının NX CAE, LMS.SAMCEF Analiz 
ve Simülasyon yazılımları

- Collier Reserach firmasının, HYPERSIZER Kompozit 
Yapıların Analitik Yöntemler ile Analiz, Boyutlandırma 
ve Optimizasyon Yazılımı

- Material firmasının CADWIND, Elyaf Sarım Simülas-
yon ve İmalat Yazılımı

- Polyworx firmasının, RTMWORX, İnfüzyon ve RTM 
Proses Simülasyonu Yazılımı 

- Corriolis Composite firmasının, Robotik Üretim 
Sistemleri

- INOWIND Elyaf Sarım Makineleri

- Force Technology NDT Sistemleri

- Siemens LMS Test ve Optimizasyon Mühendislik 
Hizmetleri

Mühendislik çözümlerimiz ile ilgili daha fazla bilgi için 
www.inovatifteknoloji.com adresini ziyaret edebilir-
siniz.
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Kurulduğu 1882 yılından bugüne İstanbul Ticaret 
Odası, Türkiye ekonomisi açısından kazanılan de-
neyim ve bilginin en önemli adreslerindendir. Güçlü 
organizasyonu ve sağlam kurumsal hafızası sadece 
ülkemizin değil, bölge ülkelerinin ticaret hayatında da 
derin izler bırakmıştır.

Bugün de 380 bini aşan üye sayımız, sektörlerin 
temsil edildiği 81 Meslek Komitemiz ve 248 Meclis 
üyemizle birlikte geleceğe doğru emin adımlarla yol 
alıyoruz. Bu güçlü alt yapısıyla birlikte İTO, her şeyden 
önce medeniyetlere  başkentlik yapmış İstanbul’un ve 
onun küresel çaplı ekonomik büyüklüğünün temsilci-
sidir. Ülkemiz ihracatının yarısından fazlasını gerçek-
leştiren, toplam bütçe gelirinin yüzde 43’ünü sağla-
yan İstanbul’un en büyük iş dünyası örgütlenmesi 
olan Odamız, Türkiye’den dünyaya açılan bir fırsat 
kapısıdır. Avrupa’nın en büyük dünyanın ise 5. büyük 
odası olmakla beraber faaliyetleri ve verdiği hizmet 
çeşitliliği açısından dünyanın en büyük odası olan İs-
tanbul Ticaret Odası, iş dünyamızın dünya ile kurduğu 
en önemli ticari köprülerden biridir. Bu potansiyelleri 
ileriye taşımak adına biz de Oda olarak, her yıl çok sa-
yıda yabancı heyeti ağırlıyoruz. İhracat pazarlarımızı 
genişletmek için yurt dışı fuar organizasyonlarındaki 
yerimizi alıyor, yabancı ülkelere ziyaretler gerçekleşti-

riyoruz. 500’den fazla personelimizle, yerli ve yabancı 
iş adamlarına danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

Sonuç olarak biz, dünyanın 17. büyük ekonomisi 
olan Türkiye’nin potansiyellerini yurt dışına açıyoruz. 
Bugün Türkiye, kaliteli ürün ve hizmetleriyle dünyanın 
pek çok ülkesinde kurduğu sağlam ticari bağlantılara 
sahiptir. Türk özel sektörü her geçen yıl yeni pazar-
larda yatırım yapıyor, iş bağlantıları kuruyor. Diğer 
yandan ülkemiz, yabancı sermeye için de çok cazip 
bir yatırım alanı olmaya devam ediyor. Siyasi istikra-
rıyla ve dünyanın dikkatini çeken büyüme performan-
sıyla Türkiye, yatırımcılar ve iş yapmak isteyenlerin 
ajandasında ön sıralarda bulunuyor.

İstanbul Ticaret Odası

Istanbul Chamber of Commerce

Istanbul Chamber of Commerce is the most important 
address of the gained experience and information in the 
light of Turkish economy since its foundation in 1882. It 
deeply impressed the trade life, in not only our country but 
also in region countries through its strong organization and 
substantial corporate memory. 

Today, we strongly advance to the future with over 
380 thousand members, 81 professional committees 
delegating all sectors, and 248 assembly members. 
Besides, ICOC with its strong background is the biggest 
representative of Istanbul; which is capital of civilizations, 
and its global economic size. Our Chamber being the 
biggest business world organization of Istanbul which 
performs more than half of the export and constitutes  
43% of  the total budget of Turkey, is an opportunity door 
opening to the world.ICOC which is the biggest Chamber 
of Europe and the 5th biggest Chamber of the world, is 

one of the most important trade bridges between Turkish 
and world bussiness life in the terms of its facilities 
and services. Our Chamber welcomes many foreign 
committees every year to realize potential; take its place 
in fair organizations all around the World to enlarge our 
export market;  organizes visits to foreign countries. ICOC 
with its over 500 employees; gives consulting services to 
Turkish and foreign businessmen.

Inconclusion, we promote the opportunities  of Turkey 
which is the 17th biggest economy of the world. Today, 
Turkey with its good quality products and services, has 
strong links all over the world. In this concept; Turkish 
private sector invests in new markets year after year, 
establishes bussiness connections. On the otherside, it 
sustains to be the most attractive investment platform 
for foreign capital. Turkey through its political power and 
growth performance taking attention of the world, appears 
in firstlines of investors and bussinessmen.
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1991 yılında kurulan İKMİB, ülkemizin kimyevi maddeler 
ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarına 
ihtiyaç duydukları konularda eğitim ve bilgi desteği sağlamak, 
uluslararası pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine katkıda 
bulunmak ve dolayısıyla rekabet edebilirlik düzeylerini 
artırmak için çalışmalar yürütmek misyonuyla kurulmuştur.

sektörlerinde faaliyet gösteren 5.500’den fazla üyesiyle İKMİB, 2023 yılında 50 milyar dolar 
olarak belirlenen Türkiye kimya sektörü ihracat hedefine ulaşmak ve ülkemizin iktisadi büyümesi ve 
refahına katkıda bulunmak üzere, üye ihracatçılarına desteğini artırarak sürdürecektir.

• Plastikler ve Mamulleri 
• Mineral Yakıtlar ve Yağlar 
• Sabunlar - Deterjanlar 
• Anorganik Kimyasallar 
• Eczacılık Ürünleri 
• Organik Kimyasallar 

• Boyalar, Pigmentler ve Diğer Boyayıcı Maddeler 
• Uçucu Yağlar, Parfümeri, Kozmetikler - Tuvalet Müstahzarları 
• Kauçuk ve Kauçuk Eşya 
• Gübreler 
• Diğer Ürünler (Tarım İlaçları, Tekstil Yardımcı 
 Maddeleri, Yağ Asitleri, Yapıştırıcılar) 

iSTANBUL 
KiMYEVi MADDELER 
VE MAMULLERi 
iHRACATÇILAR BiRLiĞi 
(iKMiB) 
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Kompozit malzemelerin kullanım alanları her gün 
artmakta, başta basit ürünler olarak hayatımıza 
giren kompozitler şuanda dünya’da bir çok alanda 
kullanılmakta, bu alanda bir çok teknolojik geliş-
meler yapılmış ve savunma sanayisinde, otomo-
tiv sektöründe, uçak sanayisinde bir çok alanda 
kullanılmaya başlamış ve uzay teknolojilerinde çok 
küçük bir parçada olsa kullanılmaktadır. Cengiz 
Teknik Kompozit San. ve Tic. A.Ş. gelecekte çok 
önemli ürünlerden biri olacak olan kompozit ürün-
lerini şuanda SMC ve BMC teknikleri ile üretmekte-
dir. Türkiye’de yeni üretim teknikleri alanında ar-ge 
çalışmalarına devam etmekte olup ileri teknoloji 
kompozit ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağla-
maya çalışmaktadır.

Kompozit ürünlerin hayatımızda kullanım alan-
larının potensiyeli, şuanda bile insanoğlu’nun 
hayal gücünü zorlamaktadır. Her gün yeni AR-GE 
çalışmalarıyla daha çok yaygınlaşan kullanım alanı 
bir çok fırsatlarıda beraberinde getirmekte. Cengiz 
Kompozit olarak; kompozit sektöründe şuan’da 
şehir eşyaları alanında üretim yapan ülkemizi bir 
adım daha öteye taşıyarak, Dünya’da geleceğin en 
çok kullanılacak malzemelerinden biri olacak olan 
kompozit alanında söz sahibi yapmak hedeflerimiz-
den en önemlisidir.

AR-GE çalışmalarımızla hedefimize doğru ilerle-
mekte kalmayıp, geleceğimiz için daha yeşil bir 

dünya oluşturulmasında katkılarımızda devam 
etmektedir. Bu anlamda kompozit ürünlerin geri 
dönüşümü ile ilgili çalışmalarımızla hizmet vermeyi 
planlıyoruz. 

Kompozitin bize sunduğu sınırsız kullanım alanı 
sloganımızı oluşturmada çok yardımcı olmuştur: 

Fields of using composite materials are increasing day by 
day. At the beginning, composite entered in our lives as 
simple products, but nowadays it is being used in many ar-
eas at the world. In composite sector, dozens technological 
advances have been searched and discovered, therefore, 
in defense industry, in the automotive sector, and even in 
the aircraft industry, composite has been started to use in 
those sectors. Moreover, according to NASA R&D studies, 
in space technology, composite is used. Cengiz Teknik 
Kompozit Inc. manufactures composite products which 
will be one of the very important material in the future, 
and now we produce composite material by SMC and BMC 
techniques. In Turkey, our R&D studies of the way of new 
production techniques is continuing, and we are working 
to ensure that the advanced composite products will be 
manufactured in Turkey.

Potentials of areas of composite products in our lives has 
captured place the beyond the imagination of mankind 
even now. Every day, with new R&D studies, it brings many 
opportunities with its expanding useable areas. As Cengiz 
Teknik Kompozit; In the composite industry, we want 
to move the industry one step further from the current 
manufacturer technology of Turkey where there are still 
production of city furniture goods, to technical manufactur-
er industrial central of the composite in the world. It is our 
significant goal. And we will continue to work hard to reach 
our goal.

Within our R&D activities, we are not only progressing 
toward our goal, we also want to provide greener world for 
future generations. In this sense, we focuses our work on 
recycling machine, we plan to provide services related to 
the recycling of composite products.
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HAYALLERİNİZ SINIRLARIMIZDIR.

Misyonumuz: Kalita standartları çerçevesinde tüm 
müşterilerimize rekabetçi, talepleri karşılayan, 
dinamik bir takım çalışması ile kurumsal yapımızı 
güçlendirerek, müşterilerimize beklentilerinin üze-
rinde hizmet götürmeyi temel kültür edinen dünya 
firması yaratmak

Vizyonumuz: Kompozit ile değişen ve gelişen dün-
ya şartlarında seri ve kaliteli bir şekilde teknoloji 

ve kalite açısından örnek ve önde kuruluş olarak 
sektörde yer almak ve müşteri memnuniyetini 
arttırmak.

Gelecekte, Cengiz Teknik Kompozit alanında sade-
ce Türkiye’de değil, Dünya’da bir global firma haline 
getirmek ve kompozit alanında insanlığın hayalle-
rini zorlayarak kullanım alanlarını yaygınlaştırmak. 
Bunu yaparkende kalitesiyle diğer firmalara örnek 
olmak.

Composites’ offer of use of unlimited fields, has been very 
helpful to use in creating our motto: Your DREAMS are OUR 
BORDERS.

Our Mission is; to strengthen our corporate structure by 
presenting a fast and quality work on time with a qualified, 
competitive, fulfilling demand and needs and dynamic 
teamwork to our all customers and to create a global 
company which has the capacity to use technology and in-
formation, provides continuous development of employees 
with emphasis on education, emphasizes on profit max-
imization for the development and growth and provides 

services to customers beyond their expectations as basic 
culture within the framework of total quality standards.

Our Vision is; as ARDA GROUP, to take part expeditiously 
in the sector as a leader institution in terms of technology 
and quality and to increase the customer satisfaction in the 
changing and developing conditions of the World.

In the future, we are aiming to make Cengiz Teknik Kom-
pozit a global brand name in its sector, and to promote the 
use of space in the composite field by forcing the dreams 
of humanity. To set an example with its quality to other 
companies.

Cengiz Teknik Kompozit San. ve Tic. A.Ş.
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Çözüm ortağınız Kemiropa; termoset ve termoplastik 

sistemleriniz için gerekli olan yenilikçi kimyasalları 

Türkiye pazarına sunmaktadır. Deneyimli uzman satış 

ekibi ve güçlü tedarik ve dağıtım organizasyonu gere-

ken rekabet, yaratıcılık ve dinamizmi sağlamaktadır.

Kemiropa doğaya saygıyı ve yenilikçiliği misyon 

edinerek 27 yılı aşkın süredir Türkiye pazarında etkin 

yerini almıştır.

Bilgi haznemizi sürekli genişleterek müşterilerimize 

öneriler sunmak Kemiropa için bir yaşam tarzıdır.

Çeşitli sektörlerde oluşturduğumuz işbirliği köprüleri 

yeni faydalar içeren ürünlerin pazarda yer almasına 

katkı sağlamaktadır.

Tüm kazançlarımız uzun vadeli düşünmenin ürü-

nüdür. Hızla büyüyen şirketimizin sürükleyen gücü 

yeniliklere açık yaratıcı müşterilerimiz ve yaratıcı 

ekibimizdir.

Kemiropa

Your solution partner Kemiropa is presenting and dis-
tributing technical specialties according to your needs in 
formulating thermoset & thermoplastic systems.

Experienced specialists and well established supply 
organization provides the necessary new developments, 
solutions and dynamism.

Kemiropa is successfully serving the Turkish industry over 
27 years.

The strong co-operation bridges we have built with our 
customers in different industrial segments are adding 
value to them to bring new, innovative and rewarding end 
products on the market.

We have always gained our profits and success through a 
long term approach. The two major driving forces for the 
rapid growth of our company are our open minded and 
innovative customers, and the creative Kemiropa team.
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1982 yılında üstün hizmet ve kaliteli işbirliği anlayı-

şıyla Koloğlu Group’un temellerinin atıldığı Koloğlu 

Kimya, geçen yıllarla birlikte artan tecrübesi, portföyü 

ve hizmet ağı ile müşterilerine daha kaliteli hizmet 

vermeyi kendisine amaç edinmiştir. 

1992 yılında limited şirket olarak faaliyetlerine devam 

eden Koloğlu Kimya, aynı yıl Bursa şubesini de daha 

yaygın bir servis vermek amacıyla hizmete açmıştır.

Koloğlu Kimya sektörde göstermiş olduğu üstün 

başarı ve kaliteli hizmet anlayışının doğal sonucu ola-

rak Antalya şubesini 2001 yılında faaliyete geçirerek 

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerini kapsayan geniş 

bir alanda söz sahibi olmuştur.

Firmamız yurtdışından ithal ettiği yüksek kaliteli 

ürünlerle kompozit sektörüne yönelik çalışmalarını 

sürdürmektedir. Koloğlu Kimya olarak, Jushi Fi-

berglass (camelyaf), Spheretex (RTM Elyaf & tak-

viye malzemeleri), Promox SRL (organik peroksit), 

Sasol (parafin vaks) gibi firmaların distribütörlükleri 

yanında, kobalt, kalıp silikonu vb. ürünlerin ithalatını 

da yapmaktayız. 

Firmamız, poliüretan yardım-

cı malzemeleri ve polyester 

yardımcı malzemelerinin 

2000 yılında kendi markası 

altında üretimini ve satışını 

yapmaya başlamıştır. Kom-

pozit endüstri için pigment 

pasta, sedef ve kalıp ayırıcı 

ile soğuk sünger ayırıcısı ve 

entegre kalıp ayırıcı üretimi 

gibi geniş bir pazarda söz 

sahibidir. Sürekli gelişim 

hedefleyen grubumuz, AR-

GE çalışmaları ile kompozit 

ve poli-üretan sektörlerine 

odaklı daha üstün nitelikli 

ürünleri üretebilme arzusu 

ile Poltem markası bugünkü 

boyutlarına ulaşmış, sektö-

ründe tercih edilen bir marka 

olmuştur.

Koloğlu
Dış Ticaret A.Ş.

Koloğlu Kimya in which the foundations of our group were 
laid with the approach of a superior service and high-qual-
ity collaboration in the year 1982 aimed at providing the 
higher quality of services to its customers by means of 
its experience increasing in time, its portfolio and service 
network.

 Our company provides high quality products for com-
posite sector. As a Koloğlu Kimya, we are distributor of 
Jushi Group (Fiberglass), Spheretex (Reinforcements & 
Rtm Fiberglass), Promox SRL (Organic Peroxide), Sasol 
(Paraffines). In addition we import other allied chemicals as 
cobalt, silicone rubber ex.
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Kordsa Global
Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.

Established in 1973 as a subsidiary of Sabancı Holding, Kordsa 
Global is the leading manufacturer of industrial nylon and 
polyester yarn, tire cord fabric and single end cord. The suc-
cess story started in İzmit-Turkey in 1973 with Sabancı Hold-
ing’s tire cord manufacturing plant investment. Through the 
years, Kordsa Global became the market leader in Turkey and 
accumulated a great know-how on reinforcement materials. 

Kordsa Global continues to strengthen its name “The 
Reinforcer” in composite industry with new products. 
Main focus is carbon, aramid, and glass, for weaving of 
high-strength composite reinforcements, developing resin 
formulations, prepreg production and developing applica-
tions for use in aerospace, automotive, marine, civil, sports 
& leisure industries.

1973 senesinde bir Sabancı Holding iştiraki ola-
rak kurulan Kordsa Global dünyanın önde gelen 
endüstriyel naylon ve polyester iplik, lastik kord bezi 
ve tek kord üreticisidir. Türkiye’de pazar lideri olan 
Kordsa Global, güçlendirme malzemeleri ve süreçle-
rinde oluşturduğu büyük bilgi birikimi, pazardaki lider 
konumu ve lastik güçlendirme sektöründeki stratejik 
yaklaşımıyla dünya pazarlarında da liderliğe ulaştı.

Kordsa Global ileri seviyedeki teknik yetkinliğiyle 
yüksek kalitede uçtan uca çözümler sağlamaktadır.

Şirketin temel hedefi “katma değerli ve yenilikçi 
teknolojilerle ilerlemek” şeklinde ortaya konmuştur. 
Kordsa Global, bu hedef için müşterilerine, hissedar-
larına ve çalışanlarına sürekli yatırım yapmaktadır.

Kordsa Global’ın teknoloji ve pazar liderliği, kuvvetli 
global ayakizi ve güçlendirme teknolojilerindeki 42 
senelik tecrübesi sayesinde sahip olduğu “Güçlendi-
rici” ünvanı dünya genelinde büyük kabul görmüştür. 
Bugün, öyküsü Türkiye’de başlayan Kordsa Global 
ürünleri bütün dünyaya yayılmıştır. Dünya’da üretilen 

her üç otomobil lastiğinden ve her iki uçak lastiğin-
den biri Kordsa Global tarafından güçlendirilmektedir

“Güçlendirici” konumuyla endüstriyi yeniden şekillen-
diren Kordsa Global, 1973 senesinden beri biriktirdiği 
lastik güçlendirme bilgisini inşaat ve kompozit en-
düstrilerine yönlendirmiştir. Özellikle karbon, aramid 
ve S-cam gibi yüksek mukavemetli kompozit güç-
lendirme malzemelerinin dokunması, reçine gelişti-
rilmesi, termoset ve termoplastik prepreg üretilmesi 
ve bu malzemelerin farklı sektörlerdeki kullanımına 
yönelik uygulama geliştirilmesi ana çalışma alanıdır. 
Kordsa Global şu anda dört farklı dokuma tipinde 
(plain, twill, harness satin ve basket), tek ve iki yönlü, 
ve 200 gr/m2 – 1.500gr/m2 arasında karbon, cam 
veya aramid bezleri dokuma kabiliyetine sahiptir. Ay-
rıca iki farklı ipliğin kullanılabileceği hibrit dokumalar 
da ürün portföyünde yer almaktadır. Müşteri taleple-
rine uygun olacak şekilde 1K-50K karbon iplikleri 
150 mm ile 1.700 mm arasındaki genişliklerde 
dokuyabilmekte; karbon, cam ve aramid prepregleri 
havacılık, otomotiv, medikal ve spor malzemeleri 
sektörleri için geliştirebilmekte ve geniş ürün gamı 
sayesinde müşterilerine alternatif ürünler sunabil-
mektedir.

Kordsa Global ayrıca 19 Aralık 2014 tarihinde dünya-
nın sayılı geliştirme merkezlerinden biri olmaya aday 
“Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi”nin 
temelini atmıştır. Bu Merkez, Nisan 2016’da hizmete 
girecektir. Merkezde, Kordsa Global’in termoset ve 
termoplastik prepreg üretim tesislerinin yanı sıra 
Kordsa Global Kompozit Güçlendirme AR-GE Birimi, 
Sabancı Üniversitesi ile ortak laboratuvar altyapısı ve 
Üniversite’nin konuya özel doktora programları yer 
alacaktır.
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Literatür Kimya

Literatur Kimya was founded in 2003, to manufacture BMC 
( Bulk Moulding Compound ) in Balıkesir/Türkiye. We had 
started with one Z-Blade Mixer, in a 100 m² workshop. 
Starting as intermediate product supplier in the sector, our 
customers forced us to produce also SMC. 

To meet the demands of our customers , we made an 
investment on 2008 and we moved to our own facility 
in Balıkesir Industrial Zone. With an 5.000m² open area, 
1.000m² production building, we had expanded our capacity 
and we introduced SMC in 2009. 

Till 2010, Literatur Kimya took, our source support for lab 
and R&D Works. To serve more qualified products and for 
customer satisfaction, we invested on our laboratory and 
we had our own mechanical testing equipments for final 
quality control and testing equipments for incoming raw 
material quality control. With the strength of having our 
own lab, we focused on more R&D and we had new cus-
tomers from automotive, building and electricity sector. We 
have now 150 different types of product formulation and 
100 customer, serving for different sectors. Our standard 
SMC and BMC products are Unsaturated Polyester Resin 
Based, beside these we have special products which are VE 
and UP mixture based for special mechanical strength. 

On 2013 with the expanding production, Literatur Kimya 
increased the production area, 10.000 m² open area and 
3.000 m² production building. 

Literatür Kimya had been awarded; 

- ISO 9001:2008 Quality Certificate in 2013 

- 14001:2004 Environmental Certificate in 2013 

- OHSAS 18001:2007 Certification in 2013 

Due to the requirements of our customers, Literatur Kimya 
decided to supply finished products under the brand of 
Customers’ Companies. For finished goods we invested 
on compression moulding and on site we have 13 hydrolic 
presses with different tonnage capasity, changing from 80 
tons to 800 tons and having different dimensions chang-
ing between 900x500 mm – 1.700x1.500 mm, heights 
from 600 to 1.300 mm. With confidential cooperation, we 
take the work load of moulding the finished goods from 
our customers. We have 100 different types of customer 
moulds on our site. 

We are giving service to our customers with; 

- 1 SMC machine 

- 3 Z-Blade BMC mixture 

- 13 Hydraulic Press 

- Injection Machine

- 100 Customer Mould 

We are becoming solution partners for our clients and 
we are going on our way with the principle of customer 
satisfaction. 

Özgür Sönmez 

The Founder and General Manager of LİTERATÜR KİMYA

Literatür Kimya, 2003 yılında BMC (Bulk Moulding 
Compound) Sıcak Pres Kalıplama Hamuru ile üretim 
hayatına başlamıştır. Gelişen sektör ile birlikte artan 
talep karşısında firma 2008 yılında Balıkesir Organize 
Sanayi Bölgesine taşınarak, SMC (Sheet Moulding 
Compound) Pres Kalıplama Pestili üretimine de 
girmiştir. 

2010 yılından itibaren Araştırma ve Geliştirme faa-
liyetlerine de başlayan Literatür Kimya, bünyesinde 
oluşturduğu AR-GE laboratuarı ile müşterilerinin 
talep ettiği mukavemet, yanma testleri, viskozite, 
gibi testlerin yanı sıra yeni ürünlerin de geliştirilmesi 
sağlanmaktadır. 

2013 yılında 10.000 m2 açık, 3.000 m2 kapalı alını ile 
gelişen Literatür Kimya bünyesine 

- ISO 9001:2008 Quality Certificate

- 14001:2004 Environmental Certificate 

- OHSAS 18001:2007 Certification

Sertifikalarını da almıştır. 

Literatür Kimya bünyesinde 13 adet aktif olarak 
çalışan pres parkuru ile 80 tondan, 800 tona kadar 
istenilen düzeyde ve sayıda CTP üretimi yapılabil-
mektedir. Bununla birlikte genişletilen son ürün 
parkurunda yer alan enjeksiyon makinesi ile CTP 
üretimi desteklenmektedir. Sıcak pres ile kompozit 
parça üretiminin dışında enjeksiyon yöntemi ile de 
üretim sektörüne hizmet verilebilmektedir. 

Literatür Kimya BMC ve SMC hammadde üretimi ile 
çözüm ortağınız, Pres Parkuru ve enjeksiyon üretim 
tekniği ile de üretim yükünüzü hafifleten bir şirket 
olma yolunda ilerlemeye devam etmektedir.
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Maskim

Maskim, is the leading distributor of the Turkish composite market; 
specalized to providing of raw material, machine and equipment. 
Maskim is the distributor of the leading manufacturers as weel as 
Boytek,Cam Elyaf, Poliya besides most valuable producers in Europe 
and far-east.

Maskim is the market leader about top quality products, technical 
support,competitive price and speed of his service.Today we are the 
closest solution partner of our customers at the any stage, from 
mold making to end product design and production, on building and 
construction, automotive, transportation, marine,energ, chemisty 
industries.

Maskim regenerat and improve the distribution standarts in Turkey to 
the World class level. We survive uninterruptedly to cooperation with 
the most selected and selective customers and suppliers with our 
approximate 40 years experiences in the sector.

Maskim kompozit survive his activities in his own facilities in İstanbul 
and Gebze. Maskim produce casting acrylic sheets with his own brand 
“Acrymas” in gebze, through his sister company Doruk Kompozit. 

here is some product range of maskim’s portfolio;
• Polyester / Vinilester / Epoxy Resin

• Gelcoat and colour paste
• pleksiglass(cast acrylic sheet)
• E-Glass Reinforcing Materials (CSM, Roving, Woven Roving, RTM Mat, 
Multiaxial Fabric...)
• AR-Glass Reinforcing Materials 
• Carbon / Aramid Renforcing Materials
• Structural Adhesives
• Printed Surface Veil’s
• Core / Coremat
• PVC /PET/PP/PU Core Materials
• 3D Core 
• PP Honeycomb 
• Hardener/ Accelator / İnhibitor
• Release agent / Thinner / Cleaner / other chemicals
• Filler / Tix/Aero Silica/ auxilary materials 
• GRP application Machines (RTM, Spray Up, Gelcoat ..)
• Dosing Systems/ auxilary equipment / Pneumatic mixers
• Equipment and consumables for infusion
• Work safety and consumables materials
we will glad to see our estimable customers and friends to our stand 
A-6 and A-7 in TURKKOMPOZIT 2015 COMPOSITES SUMMIT (8-10 
OCTOBER 2015 / GORRION HOTEL-ISTANBUL).

Maskim; kompozit sektörüne hammadde, makina ve 
ekipman temini alanında uzmanlaşmış, Türkiye’nin lider 
ve öncü distribütör şirketidir. Kompozit Sanayi’nde başta 
Boytek, Cam Elyaf, Poliya gibi Türkiye’nin lider üreticileri-
nin yanısıra Avrupa ve Uzakdoğu’nun en değerli üreticile-
rinin de distribütörlüğünü yapmaktadır.

Üst kalite ürün çeşitliliği, teknik destek, rekabetçi fiyat ve 
servis hızında pazar lideri olan şirketimiz; bugün başta 
yapı-inşaat, otomotiv, ulaşım, denizcilik, enerji, kimya 
sektörleri olmak üzere, hayatın her alanında ihtiyaç 
duyulan kompozit ürünlerle ilgili, kalıp yapımından, son 
ürün tasarımı ve üretimine kadar her aşamada ve tüm 
ihtiyaçlarında müşterilerinin en yakın çözüm ortağıdır.

Türkiye’deki distribütörlük standartlarını yeniden oluş-
turan ve gelişmiş dünya standartları seviyesine çıkaran 
Maskim, bu vizyonu ile sektörün en seçkin ve seçici 
müşterileri ve tedarikçileri ile kuruluşlarından beri, 40 
yıla yaklaşan deneyim ile kesintisiz iş ortaklığını devam 
ettirmektedir.

Kendi mülkü olan 6.000 m2’lik kapalı,13.500 m2’lik açık 
alanda,deneyimli teknik kadrosu ile faaliyetini sürdüren 
Maskim, Kartal ve Pendik’deki adreslerinde distribü-

törlük faaliyetlerini, Gebze Pelitli’deki fabrikasında da 
“ACRYMAS” markası ile döküm akrilik levha üretimini 
sürdürmektedir.

Maskim Kompozit; sektörün tüm ihtiyaçlarına bir kısmı 
aşağıda sayılan ürün grupları ile stoklarından hızlı bir 
şekilde cevap vermektedir.
• Polyester / Vinilester / Epoksi reçineleri
•  Jelkot ve pigment pastalar
•  Döküm akrilik levhalar/pleksiglass(cast acrylic sheet)
•  E-Cam Elyaflı Takviye Ürünleri (Cam Elyaf Keçe, Fitil,  
 Dokuma, RTM elyaf, Multiaxial kumaşlar...)
•  Alkali Dayanımlı Elyaflı Takviye Ürünleri 
• Karbon / Aramid Elyaflı Takviye Ürünleri
• Kompozit Yapıştırıcılar
•  Renkli / Baskılı Yüzey Tülleri
•  Kabuk Elyaflar / Coremat’lar
•  PVC /PET/POLİPROPİLEN/PU Core Malzemeler
•  3D Core Malzemeler
•  PP Honeycomb Malzemeler
•  Sertleştiriciler / Hızlandırıcılar / İnhibitörler
•  Kalıp Ayrıcılar / İncelticiler / Temizleyiciler / Diğer   
 Kimyasal Katkılar
•  Performans dolguları / Tikslendiriciler / Diğer Yardımcı  
 Kimyasallar 
•  Kompozit Uygulama Makinaları (RTM, Spray Up, Gelcoat  
 Makinaları...)
•  Dozajlama Sistemleri / Yardımcı Ekipmanlar / Havalı  
 Mikserler
•  İnfusion Ekipman ve Sarf Malzemeleri
•  Muhtelif İş Güvenliği ve Sarf Malzemeleri 

Sektörel teknolojik yeniliklerin öncüsü olan Maskim 
Kompozit , 8-9-10 Ekim 2015 tarihlerinde,GORRION HO-
TEL ISTANBUL’da gerçekleşecek olan TÜRK KOMPOZİT 
2015 ZİRVESİ/FUARI boyunca “CTP son ürün üretiminde 
teknolojik atılım ve otomasyon” konularında müşterileri-
nin ufkunu genişletmek için ziyaretçilerini ağırlamaktan 
mutluluk duyacaktır.
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Telateks A.Ş.®’nin hızla büyüyen bölümü METYX 
Composites, yüksek performanslı teknik tekstil ürünleri 
üreticisidir. Bu ürünler; multiaxial örgüler (e-glass, 
aramid, karbon ve hibritler), karbon örgüler, RTM 
örgüler, dokuma örgüler ve vakum sarf malzemeleridir. 
Üretimde, yalnızca onaylı hammaddeler kullanılmakta-
dır ve tüm üretim süreci ISO 9001:2008 standartlarının 
gereklerine sıkı bir şekilde bağlı kalınarak yürütülmekte 
ve en yüksek kalitede örgülerin elde edilmesi sağlan-
maktadır.

METYX Composites Kalıp Merkezi ve Kit Merkezi 
firmanın en yeni iki bölümüdür. Kalıp Merkezi; model, 
kompozit kalıp ve prototip konularında uzmanlaşmıştır. 
Kit Merkezinde ise PVC, PET, balsa gibi köpüklerden 
kitler üretmenin yanı sıra vakum sarf malzemeleri de 
üretilebilmektedir. Bu kitler ile üretici hiç bir ek işlem uy-
gulamasına gerek kalmadan ürünü doğrudan üretimine 
dahil edebilmektedir.

Tüm METYX Composites ürünleri, firmanın İstanbul ve 
Manisa’da bulunan toplam 24.000 metrekarelik kapalı 
alana sahip, gelişmiş ve modern tesislerinde ve firma-
nın yeni en son yatırımı olan Macaristan’ın Kaposvar 
şehrindeki 12.000 metrekarelik yeni tesisinde üretil-
mektedir. 

METYX Composites ekibinin uzmanlığını ve tecrübesini 
aktaracağı Macaristan’daki bu yeni tesis öncelikle fir-
manın Türkiye’de devam etmekte olan bazı iş kollarının 
bir şubesi niteliğinde olacak ve otomotiv, taşımacılık, 
rüzgar enerjisi gibi birçok sektöre hizmet ederken, Av-
rupa’daki bu merkezi lokasyondan tüm dünyaya hizmet 
sunacaktır. 

Firma aynı zamanda kapsamlı distribütörlük hizmetleri, 
danışmanlık hizmetleri ve teknik eğitimler sunmaktadır.

METYX Composites’in hizmet verdiği sektörler arasında 
denizcilik, otomotiv, ulaşım, rüzgar enerjisi, inşaat ve 
mimari uygulamalar, altyapı, spor ve eğlence endüstri-
leri bulunmaktadır.

METYX Composites

METYX Composites is a manufacturer of high-performance 
technical textiles, including: multiaxial reinforcements, 
carbon reinforcements, RTM reinforcements, woven rein-
forcements, and vacuum bagging products. Only certified 
raw materials are used, and all manufacturing processes 
strictly adhere to demanding ISO 9001:2008 standards, 
ensuring the highest quality reinforcements.

METYX Composites Tooling Center (MCTC) andKitting 
Center (MCKC) are the company’s two newest divisions. 
MCTC specializes in composite tooling, pattern and plug 
production services and prototyping services, as well as 
MCKC focuses on core materials kits (PVC, PET, bals), as 
well as reinforcement and vacuum consumable kits.

All METYX Composites products are manufactured at the 
company’s 24.000-square meter, state-of-the art facilities 
in Turkey and 12.000-square meter new manufacturing 
center in Kaposvar, Hungary. To complement the product 
portfolio, METYX Composites also offers extensive consult-
ing services and technical training.

Among the industries that METYX Composites serves are 
marine, automotive, transportation, wind energy, con-
struction and architectural applications, infrastructure, and 
sports and leisure. 

METYX has an expansive distributor network throughout 
the world.

METYX Hungary
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Neva Kompozit Teknoloji ve
Marine San. Tic. Ltd. Şti.

Neva Composites was established by Nurettin Çalışkan 

in 1990 in New York, USA. With the increasing demands 

in Turkey, Mr. Çalışkan moved the head office of Neva 

Composites from USA to İstanbul, Turkey in 2004 to offer 

client focused solutions. Since then, our company has been 

continuing its trade activities in Turkey, USA and also Tuzla 

Industrial & Trade Free Zone.

Our goal is not only supplying increasing demand of com-

posite material, but also providing our customers with the 

innovations and engineering experiences in the developing 

world of composite.

We are the distributor for the following brands in Turkey; 

GURIT, HIGH MODULUS, CORECELL, AIRTECH, THERMHEX. 

With all these representations, we are continuing to provide 

e-glass, carbon, aramid and hybrid fiber, prepregs, SPRINT 

materials, epoxy resin and adhesives, tooling products, 

core materials, (CoreCell, PVC, G-Pet, Balsa and PP, 

Aluminum, Nomex Honeycombs), fire retardant materials, 

structural engineering calculations, vacuum infusion & vac-

uum bagging equipments and also consumable materials 

as a pioneer solution partner for marine, aviation, defence, 

energy and automotive industries.

1990 yılında New York, USA’da Nurettin Çalışkan 

tarafından kurulan Neva Composites, artan ihtiyaç-

lar ve müşteri odaklı çözümler sunabilmek adına 

2004 yılında merkezini Türkiye’ye taşıyarak hali 

hazırda başta Istanbul olmak üzere, Amerika ve 

Tuzla Endüstri Serbest Bölge şubeleri ile hizmet 

vermektedir. 

Türkiye ve çevre ülkelerde artan kompozit malze-

me ihtiyacını tedarik etmenin yanı sıra gelişen ve 

büyüyen kompozit dünyasındaki en son yenilik ve 

mühendislik deneyimlerini müşterilerimize aktar-

maya çalışmak hedefimiz olmuştur. 

Temsilcisi olduğumuz GURIT, HIGH MODULUS, 

CORECELL, AIRTECH ve THERMHEX firmaları ile 

e-glass, karbon, aramid ve hibrid dokuma elyaf-

lar, prepregs, SPRINT, epoksi reçine ve yapısal 

yapıştırıcılar, kalıplama ürünleri, core malzemeler 

(CoreCell, PVC, G-Pet, Balsa ve PP, Aluminyum, 

Nomex Honeycombs), yanmaz ozellikli malzeme-

ler, yapısal mühendislik hesaplamalarının yanı sıra, 

vakum infüzyon & vakum torbalama ekipmanlarını 

ve sarf malzemelerini de sağlayarak denizcilik, ha-

vacılık, savunma, enerji ve otomotiv sektörlerinin 

her türlü kompozit malzeme ihtiyaçlarında çözüm 

ortağı olmaya devam etmekteyiz.
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Omnis Kompozit Ltd.

Omnis Kompozit Ltd. is one of the leading raw material 
supplier for the Glass Reinforced Plastic and Glass Rein-
forced Concrete industries. Company services the Turkish 
market as well the countries of the nearby geography. The 

line of products include E and AR Glass Reinforcements, 
Spray-Up, Gelcoat, RTM machines, all types of resins, 
additives such as glass beads, glass flakes, expanded glass 
beads.

Omnis Kompozit Ltd. 2012 yılında, Türkiye ve yakın 
coğrafyasındaki ülkelere, Cam Elyaf Takviyeli 
Plastik (CTP) ve Cam Takviyeli Beton (GRC) ile in-
şaat endüstrilerine uygun çözümler ve teknolojiler 
sunmak amacıyla kurulmuştur.

Konularında lider yurtdışı üreticilerin tek yetkili 
temsilciliklerine ve dağıtıcılığına sahip olarak 
“Farklı Vizyon, Fark Yaratan Çözümler” anlayışı ile 
yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine hizmet vermek-
tedir. Yurtiçindeki geniş müşteri portföyüne ilave 
olarak, 10 ülkeye düzenli ihracatı olan firmamız, 
her daim yenilikleri ve endüstrilere değer katan 
özellikli ürünleri ile hizmet vermektedir. 

Ürün gamında; CTP endüstrisine yönelik, her türlü 
elyaf takviyelerinde, Türkiye’nin lider kuruluşla-
rından Cam Elyaf A.Ş. ve Metyx, düşük gramajlı 
keçe ürünlerinde PD Fiberglass Oschatz, kompozit 
üretimine uygun RTM ve Püskürtme sistemler-
de Amerikan Graco, polymer sanayinde sıklıkla 
kullanılan cam bilye çeşitlerinde Belçikalı Sovitec, 
kaplama malzemelerine ilave korozyon önleme 
özelliği veren Cam Pulu üreticisi İngiliz Glass 
Flake UK, kompozit sektörü dahil bir çok diğer 
uygulama alanlarında kullanılan Eposis markalı 
Epoksi reçineler ve kendi tesislerinde dokunan 
cam elyafından dokumaların yanında, vakum 

infüzyon üretiminde kullanılan sarf malzemeler ile 
sektörlere hizmet etmektedir.

İnşaat sektörüne yönelik üretilen GRC panelle-
rinde kullanılan Alkali Dirençli Cam Elyafların-
da, Japon NEG ve Tayvan Profiber firmalarının 
ürünlerini, GRC üretim makinelerinde İngiliz 
Power Sprays, ayrıca GRC panellerinin korunması 
ve temizliği için Fransız Guard Industry firmasının 
kimyasallarını bu sektöre sunmaktadır. İnşaat 
sektörüne yönelik, geri dönüşümlü ve ekolojik 
bir ürün olarak yeşil bina konseptlerinde kullanı-
lan, termal, akustik ve nem izolasyonu sağlayan 
genleştirilmiş cam küre ürünlerinde, Litvanyalı 
Stikloporas firmasının ürünlerini Türkiye ve 8 
ülkede temsil etmektedir.

Kimya endüstrisine hizmet eden bir firma olması 
nedeniyle, çevre ve işçi sağlığına uygun ürünleri 
de sunmaktadır. Tehlikeli sınıfında olan solventlere 
alternatif olarak Biyolojik olarak doğada yok olan 
Surfa Solve markalı ürünler çevreci bir çözüm ola-
rak CTP sektöründe kullanılmaktadır. İşçi sağlığına 
yönelik ise karbon bazlı uçucuların (VOC) zarar-
larının bertaraf eden etkin bir hava sterilizasyonu 
sağlayan Ozon Sistemlerinin de birçok önde gelen 
kompozit üreticileri arasında kullanımı yaygınlaş-
maktadır.
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Orhangazi Madencilik

ORKAL A.Ş. Since 1995, one of Turkey’s leading manufac-

turer of calcium carbonate has come at you . Calcium car-

bonate powder is a company specializing in the production.

ORKAL A.Ş.: Composite, latex gloves, masterbatch, paints, 

plastics, PVC, our customers in the manufacturing industry, 

including rubber tires, etc. by establishing long term busi-

ness relationship continues on his way.

To give our customers the best quality service from visiting 

our experience with proven success, we‘ve been working 

the inside.

Solution Providing Cost Savings Value Creation

· Produce and create value through processing using the 
maximum value of the resource.

· Close to our customers and work with partners based 
on trust and honesty and cherish and develop mutually 
advantageous relationships.

· Continuous research and develop high-quality products to 
meet the demands of a competitive market.

· Responsible, sustainable development and implement 
environmental protection measures.

ORKAL A.Ş. 1995 yılından bu yana Türkiye’nin önde 
gelen kalsiyum karbonat üreticilerinden biri haline 
gelmiştir. Kalsiyum karbonat tozu üretiminde uz-
manlaşmış bir firmadır..

ORKAL A.Ş : Kompozit, Lateks eldiven, Masterbatch, 
boya, Plastik, Pvc, Lastik kauçuk vb dahil olmak üze-

re imalat sanayindeki müşterilerimiz ile uzun vadeli 
iş ilişkileri kurarak yoluna devam etmektedir.

Kanıtlanmış başarı ve deneyimimiz ile müşterilerimi-
ze en iyi kaliteyi ve hizmeti vermek için çalışmaktayız.

· Değer Oluşturma Maliyet Tasarrufu Çözüm sağlan-
ması

· Üretmek ve kaynaklardan maksimum değeri kulla-
narak işleme yoluyla değer yaratmak.

· Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile güven ve 
dürüstlüğe dayalı yakın ve karşılıklı avantajlı ilişkileri 
beslemek ve geliştirmek.

· Sürekli araştırma ve rekabetçi bir piyasanın taleple-
rini karşılamak için yüksek kalitede ürünler geliştir-
mek.

· Sorumlu, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma 
önlemleri uygulamak.
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PD Fibreglass

The privilege of high performance – 

PD FibreGlass reinforces it.

Over 5 decades of creative and customer-oriented solu-
tions with fibreglass have established the success story of 
this globally acting company. The focus is on the produc-
tion and processing of fibreglass. The lightweights win 
out as the basis for composite materials by virtue of their 
strength, durability and resilience. 

PD FibreGlass offers the widest product portfolio of glass 

fibre products and is thus able to fulfil the highest customer 
demands.

Top companies count on PD FibreGlass for their visionary 
ambitions. Close cooperation with the customer, a precise 
grasp of their wishes and reliable know-how generate clev-
er solutions to customer-specific applications.

PD FibreGlass’s innovative products create momentum in 
market sectors such as electronics, transport, wind energy, 
sports and leisure, pipe relining, automotive, industry and 
textile architecture.

Yüksek performans ayrıcalığını – 

PD FiberGlass güçlendiriyor.

50 yılın üzerinde fiberglas ile yaratıcı ve müşteri-
ye yönelik çözümlerle bu global hareket şirketin 
başarılı hikayesini oluşturmuştur. Hedefi fiberglas 
üretimi ve süreçlendirilmesi olmuştur. Mukavemet, 
dayanıklılık ve esnekliği ile kompozit malzemelerin 
temeli olan hafifliği kazanmıştır. 

PD FiberGlas, cam fiber ürünlerin en geniş ürün 
portföyünü sunar ve bu nedenle en yüksek müşteri 
taleplerini yerine getirebilir. 

En büyük şirketler kendi vizyonları için PD 
FiberGlas’ı hesaba katmaktadır. Müşteriler ile 
yakın işbirliği, onların isteklerini tam olarak kav-
ramak ve güvenilir know-how, müşterinin özel 
uygulamalarına zeki çözümler üretmektedir.

PD FiberGlas’ın yenilikçi ürünleri elektronik, 
nakliye, rüzgâr enerjisi, spor ve eğlence, boruların 
yeniden dizilişi, otomotiv, sanayi ve tekstil mimari-
si gibi pazarlarda ivme oluşturmaktadır.

Contact: Ogün Firat

E-Mail: oguen.firat@pd-group.com

Phone: +90 (0) 533 668 66 99

Website: www.pd-fibreglass.com
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Plasto Plastik Org. İth. İhr. Ltd. Şti.

Plasto Ltd. established in 1997, services the GRP Compos-
ite industry as one of the leading distributor companies 
in Turkey, with high quality products and strict service 
principles. Sales and marketing staff, with their Composite 
knowledge and experience, offers high quality and fast ser-
vices by guiding it’s customers to the correct product range. 
Plasto Ltd. within the motto “Creating the difference for the 
Future”, has expanded it’s market share since the begining.

As one of the leaders in the market, Plasto Ltd. is repre-
senting the products of the leading manufacturers for the 
GRP industry; Cam Elyaf A.S. in E-Glass Fiber chopped 
strand mat, roving, chopped strands reinforcements, 
Kompozite Elyaf in E-Glass fabrics, Metyx in multiaxials, 
RTM core materials, carbon / hybrid fabrics. Freudenberg 
Germany for surface veils. Poliya in U.Polyester , Vinyl-es-
ter resins, gel-coats and pigments, Ege Kimya and Akpa 

in auxiliary chemicals, Kompozite Rulo and Akrulo in 
tools, completing it’s range with the support of technical 
consultancy. 

Plasto Ltd. has established Omnis Kompozit Ltd. in 2012 to 
expand it’s growth globally to service the nearby countries 
by offering GRP and GRC raw materials, machinery and 
technical consultancy for the industry.

Plasto Ltd. has established it’s İkitelli branch in 2002 and 
services a wider range of customers within it’s distribution 
network. With a different commercial service mentality, 
Plasto Ltd. is the technical bridge between the raw material 
producers and GRP converters.

Plasto Ltd. is an active member of the Turkish Composite 
Industry Association, supporting the growth of the industry 
in parallel to it’s own expansion, as the main principle.

Plasto Ltd. 1997 yılından bu yana CTP-Kompozit 
(Cam Elyaf Takviyeli Plastik) sektöründe kaliteli 
ürün ve ilkeli hizmet anlayışı ile faaliyet gösteren 
Türkiye’nin önde gelen distribütör firmalarından 
birisidir. Teknik bilgi ve donanıma sahip satış pazar-
lama kadrosu, deneyimli ekip çalışması ile kullanıcıyı 
doğru malzemeye yönlendirerek, kaliteli ve hızlı 
servis hizmeti sunmaktadır. Plasto Ltd. “Dünden 
bugüne fark yarat“ anlayışı ile her geçen gün pazar 
payını arttırmaktadır. 

Pazar liderlerinden Plasto Ltd, CTP endüstrisinin ham 
maddeleri olan; Cam Elyaf Takviyelerinde E Camı 
keçe, fitil, kırpıntı üretimi yapan (Cam Elyaf Sanayi 
A.Ş.) , E camı klasik dokumalarda (Kompozite Elyaf), 
multiaxial, rtm kumaşlar, karbon dokumalarda 
(Metyx), yüzey tülü-kortelde (Freudenberg), polyes-
ter-vinilester reçineleri, jelkot ve pigment pastalarda 
(Poliya), yardımcı kimyasallarda (Ege Kimya-Akpa), 
uygulama ekipmanlarında (Kompozit Rulo-Akrulo) 

teknik danışmanlık hizmeti vererek yetkili temsilcilik-
lerini yapmaktadır.

Plasto Ltd. büyümesini küreselleştirmek amacıyla 
sektördeki gelişimi izleyerek, 2012 yılında Türkiye 
ve yakın coğrafyadaki ülkelere de hizmet vermek 
amacıyla Omnis Kompozit Ltd. Şti.’yi kurmuştur. 
Omnis Kompozit, CTP ve GRC sektörüne hammad-
de, makine tedariği ve teknik danışmanlık hizmeti 
vermektedir. 

Plasto Ltd., 2002 yılında açmış olduğu İkitelli şube-
sinde de hizmet vermekte ve yaygın bir dağıtım ağına 
sahiptir. Ticari hizmet anlayışında, üretici ile sanayici 
arasında teknik köprü görevini üstlenerek hizmetini 
devam ettirmektedir.

Plasto Ltd., Kompozit Sanayicileri Derneği üyesidir. 
Dernek faaliyetlerinde her zaman etkin bir şekilde 
görev alarak, sektörün gelişmesi ile şirket büyümesi-
nin paralel olacağını ilke olarak kabul etmiştir.
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1976 yılında İstanbul’da kurulan Polin, su kaydırakları 
ve su parkları tasarım, üretim ve montajında bir dünya 
lideridir. 93 ülkede 2.500’den fazla su parkı projesi 
gerçekleştiren Polin; “Daima Yenilikçi”, “Dünya Çapında 
Üstün Kalite” ve “Teknoloji Liderliği” vizyonuyla sek-
töründe birçok ilki gerçekleştirmiştir. Bugün birçok 
ülkenin, hatta kıtanın en büyük ve ödüllü su parklarında 
Polin imzası vardır. Dünyanın en geniş ürün çeşitliliğine 
sahip olan Polin’in 2010 yılında lanse ettiği King Cobra 
kaydırağı 2012-2013 ve 2014 yıllarında Avrupa’nın en iyi 
su kaydırağı seçilmiştir. Polin 2006 yılından bu yana kay-
dıraklarını uzay mekiği üretiminde kullanılan iki tarafı 

parlak yüzeyli ve pürüzsüz, daha mukavim ama daha 
hafif, görselliği mükemmel ürün elde etme gibi önemli 
avantajları olan RTM (Resin Transfer Molding) kapalı 
kalıp teknolojisiyle üretmeye başlamıştır. Bu teknoloji 
kaydırak üretiminde en ileri noktadır. Polin böylece, bu 
üretim tekniğini kullanarak üretim yapan ilk ve tek Av-
rupalı su kaydırağı üreticisi olmuştur. Polin Su Parkları’ 
nın, tüm tasarım, üretim, montaj ve servis süreçleri 
2003 yılından beri ISO Uluslararası Kalite Yönetim siste-
mi altında; Avrupa (EN) ve Amerika (ASTM) Normlarına 
uygun olarak yürütülmektedir. Polin bu kalite belgesine 
sahip ilk Avrupalı su kaydırağı üreticisidir. 

Polin

Polin was founded in Istanbul in 1976, and has since grown 
into a leading company in the waterparks industry. Today 
Polin is one of the world leaders in the design, production, 
and installation of waterparks, waterslides & water play 
attractions. 2500 waterpark projects in more than 93 coun-
tries around the world have been completed by Polin, and 

Polin is the biggest waterslide supplier in Eurasia. Working 

with a wide variety of clients has helped Polin reach several 

milestones; including installing the first waterparks of 

many countries and many other award winning rides at 

parks with world-renowned reputations.
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Poliya Poliester Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 1983 yılın-
da kurulan, kompozit ve polimer ürünler geliştirme 
ve üretiminde uzmanlaşmış, Avrupa Kimya En-
düstrisi Konseyi (CEFIC), Türkiye Kimya Sanayicileri 
Derneği (TKSD) ve Kompozit Sanayicileri Derneği 
üyesi bir Türk şirketidir. Çalışma alanı özellikle 
polyester reçineleri ve jelkot ürünlerini içermekle 
birlikte 4.000’in üzerinde ürün kalemi ile Türk Kom-
pozit sektörünün en geniş ürün yelpazesine sahip 
tedarikçisidir. Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi 
kuruluşu arasında yer alan Poliya, stratejik geniş-
leme ve organik büyüme ile kompozit pazarındaki 
payını artırmıştır. 2015 yılı itibariyle Avrupa’nın altıncı 
ve Doğu Avrupa’nın en büyük üçüncü kompozit 
reçine üreticisidir.

Üretimi Çerkezköy’de 75 dönüm, tek alan üzerine 
kurulu Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş alt yapı-
sına sahip entegre kompozit reçine üretim tesisine 
sahip Poliya, dünya çapında 35 ülkede operasyonla-
rını sürdürmektedir. 

Poliya Avrupa’nın en hızlı büyüyen kompozit reçine 
üreticisi olması yanında adını en çok Polijel, yüksek 
performans jelkot serisi ile duyurmuştur. Bunun ya-
nında UPE- doymamış poliester reçineleri, vinilester 
reçineleri, renklendirici pigment pastalar, masif yü-
zey tanecikleri, yapıştırıcı sistemleri ve kalıp ayırıcı 
vakslar geliştirmekte ve üretmektedir. 

Bugün, sektör pazar payları ele alındığında, Poliya, 
özel reçineler konusunda %59’luk, jelkotlar konu-
sunda %78’lik ve Türkiye toplam kompozit pazarı 

ele alındığında ise %35’lik Pazar payına sahiptir.

Poliya ismiyle inovasyon neredeyse özdeşleşmiş 

durumdadır. Bu yıl ürün portföyüne birçok yeni 

ürün eklendi. Sektörde daha önce yapılmamış 

olan Polipigment ECO serisi pigment pastalar hem 

insan sağlığına hem de çevreye duyarlı ağır metal 

içermeyen renklerden oluşmaktadır. Solid surface 

(masif yüzey) uygulamaları için özel olarak gelişti-

rilen Poliflake ürün grubu, kompozit üretimde ıslak 

yüzeylerde granit görünümü sunan yeni bir uygula-

ma sistemidir.

Recycle malzemelerle reçine üretimi tüm hızıyla 

devam ediyor. 2014 yılında 60 Milyon adet PET şişe 

geri dönüşüme kazandırıldı. Bio esaslı ürünler üze-

rinde AR-GE çalışmaları devam ediyor. Tüm bunların 

yanında ‘’High Gloss’’olarak ifade edilen parlak 

ürün veren polyesterlerin formülasyon çalışmaları 

tamamlandı. 

Poliya, kurumsal altyapı çalışmalarında ise 2014 

yılında ISO 18001 OHSAS İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

belgesini aldı. 2015 yılında ISO 14001 Çevre çalışma-

larını tamamlamayı hedefliyor.

İKMİB ihracatçılar birliği tarafından yayınlanan 2014 

raporunda Poliya alanında Türkiye’nin 42. büyük 

ihracatçısı oldu. Poliya’nın ana hedefi 3 yıl içinde 

Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer 

almak. Bu hedef doğrultusunda güçlü finansal tab-

lolarla ilerliyoruz.

Poliya

Poliya Composite Resins and Polymers, Inc. (Poliya) 
was founded in 1983 and specializes in developing and 
manufacturing polymers and composite resins. Recently 
named one of Turkey’s Next Top 500 Industrial Enterprises, 
Poliya’s headquarters are located in Istanbul, Turkey, with 
other manufacturing facilities in Turkey and Russia.

Most widely known for their flagship product, Polijel high 
performance gelcoat series, the company also manufac-
tures UPR polyester resins, vinyl ester resins, pigment col-
or pastes, solid surface chips, adhesives, bonding pastes, 
mold release agents and waxes. 

Poliya’s diverse product portfolio makes it a thriving inter-

national company. As the industry leader, Poliya serves 32 

countries throughout the world and is the fastest growing 

composite resin manufacturer in Europe. Poliya’s main 

focus continues to be research and development while 

remaining at the forefront of environmental consciousness. 

The company is a member of the Turkish Chemical Manu-

facturers Association (TKSD), and the Turkish Composites 

Manufacturers Association.To learn more about Poliya, visit 

www.poliya.com
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Polser FRP Panels

POLSER FRP PANELS has been manufacturing fiberglass 
reinforced polyester (FRP) sheets since 1986 and exporting 
more than 70 % of its production to more than 60 countries 
worldwide.

POLSER has its own R&D department in order to develop 
innovative products with their own patents.

The products of POLSER is prefered by world leading 
cooling tower companies, chemical production facilities, 
greenhouse companies, big scale animal production farms, 
medical facilities as well as industrial building constructors 
and refrigerated trailer and cold room builders.

Also POLSER has begun the production of ‘antimicrobial 
(AMB)’ FRP sheets in 2014.

These sheets with Polser AMB option has the latest 

technology providing hygiene on the surfaces which kills 
the virus, bacteria, fungi and algea at wide spectrum and 
at 99.999 % rate and these qualifications are accredited by 
international quality institutions. FRP sheets with anti-
microbial option has become one of the most preferred 
cladding products especially at food transportation in the 
very short term. Cladding of Polser AMB on the interior 
surfaces of transportation vehicles used especially for 
perishable products as fish, meat and vegetable transport 
and it provides with great benefit for the protection of foods 
against contamination and spoilage during transportation. 
Besides the transportation sector, Polser AMB sheets are 
used in food production facilities such as meat, milk and 
fish processing plants; in cold rooms and in hospitals, 
clinics, surgery rooms, ambulances and mobile medical 
vehicles where maximum hygiene is required.

POLSER A.Ş. 1986 yılından beri cam elyaf takviyeli 
polyester (CTP) kaplama levhaları

imalatı yapmakta ve üretimin %70’ini 60’ın üzerinde 
ülkeye ihraç etmektedir. POLSER A.Ş. sektöre yönelik 
innovatif ürünler geliştirmek amacıyla sürekli olarak 
AR-GE çalışmaları yürütmekte kendi patentiyle ürün 
geliştirmektedir. Türkiye ve dünya çapında sektörün 
önde gelen sanayicilere ve endüstriyel bina yapımcısı 
firmalarına bir çok distribütör ve bayi kanalıyla ürün ve 
hizmet vermektedir. 

POLSER A.Ş. ürünleri dünyanın önde gelen soğutma 
kulesi firmaları, kimyasal üretim yapan tesisleri, sera-
cılık firmaları, büyük hayvan yetiştirme çiftlikleri, sağlık 
tesisleri, gıda (et ve süt işleme) tesisleri ve frigorifik 
araç ve bina üreticilerinin tercihi haline gelmiştir.

2014 yılında sektörde bir yeniliğe imza atan Polser A.Ş. 
antimikrobiyel CTP (cam elyaf takviyeli polyester) üre-
timine başlamıştır. Polser AMB özellikli levhalar geniş 
spektrumda virüs, bakteri, alg, küf ve mantarı %99.999 
oranında yok ederek yüzeylerin aktif şekilde

hijyenini sağlayan en yeni teknoloji olduğu uluslararası 
kalite kuruluşları tarafından onaylanmıştır. Antimikro-
biyel özellikli CTP levhalar kısa sürede özellikle gıda

taşımacılığında tercih edilen bir ürün olmuştur. Ticari 
araçların iç yüzeylerinin Polser AMB ile kaplanması 
özellikle balık, et ve sebze gibi taze gıdaların taşıma-
sında gıdaların kontaminasyonlardan korunması ve 
bozulmaması konusunda büyük fayda sağlamaktadır. 
Taşımacılık sektörünün yanı sıra Polser AMB kaplı 
levhalarımız et, süt ve balık işleme tesisleri başta 
olmak üzere gıda üretim tesislerinde, soğuk odalarda 
ve maksimum hijyenin gerekli olduğu hastahane, kli-
nik, ameliyathane, ambulans ve mobil tıbbi araçlarda 
kullanılmaktadır.
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Poraver

Poraver® expanded glass is a functional lightweight aggre-
gate developed by Dennert Poraver GmbH whose versatil-
ity and exceptional qualities have made it into a household 
name in a wider range of applications for over 30 years 
now. The ecological Poraver® is a purely mineral-based 
lightweight filler made from postconsumer recycled glass. 
Dennert Poraver GmbH is the market leader for expanded 

glass granulates, producing thousands of tons Poraver® at 
its production sites in Germany and Canada.

For more information please contact SUBERTA who is the 
distributor in Turkey for our products.

bilgi@suberta.com.tr +90 216 537 77 17

Geri kazanılmış camdan elde edilen çok fonksiyonlu 
hafif agrega eşsiz PORAVER köpük cam ürünü-
müz çok yönlü ve istisnai kalitesiyle 30 yılı aşkın bir 
geçmişte büyük bir uygulama alanına sahip olup 
Dennert Poraver tarafından geliştirilmiştir. Toplama 
istasyonları aracılığıyla tekrar kullanılabilir hale geti-
rilen ekolojik PORAVER tamamiyle mineral tabanlı ve 
hafif ağırlıklı bir dolgudur. Pazar lideri olan DENNERT 

PORAVER’in Almanya ve Kanada’da bulunan üre-
tim tesisleri yılda binlerce ton geri kazanılmış cam 
üretmektedir.

Daha fazla bilgi için Türkiye Distribütörümüz  
SUBERTA ile irtibata geçiniz.

bilgi@suberta.com.tr +90 216 537 77 17

SEERVINNG THE GLOBAL MARKETSS
WITH OUUR LIGHTWEIGHT AGGREGATE

Poraver® expanded glass is industrially manufactured at two plants in 

Europe and North America. Since more than 30 years we manufacture  

our innovative lightweight aggregate in Germany. In 2007 our  

Poraver® plant in Innisfil, Canada was put into operation to supply the 

North American markets. Both plants feature the latest equipment 

technology  which ensures a consistent product quality and high 

reliability of supply and planning.

www.poraver.coomm

MIINERAAL CASTING WITH PORAVERR® - 
LOOW WEIGHT AND COST SAVINGS

Solid surfaces and cultured marble with Poraver® are used for kitchen 

counter tops and vanity tops. In addition to being lightweight and a 

creamy white color, Poraver® is absolutely clean and non-allergic, 

therefore perfectly suitable for mineral casting applications. In addition 

to technical benefits such as the reduction of brittleness, cost savings 

can be realized due to reduced resin content.

www.poraver.coomm

ADVANTAGES WITH PORAVER® 

 Cost reduction

 Weight reduction

 Thermal insulation

 Fire resistance

 Less brittle

 Processing advantage

 Reduced curing time

THHE FUNCCTIONAL LIGHTWEIGHT AGGREEGAATE
FRROM POOST-CONSUMER RECYCLED GLAASSSTT

Poraver® expanded glass is a multifunctional lightweight aggregate 

from foamed glass with bulk densities starting from 190 kg/m³. The 

creamy white spheres are 100 % mineral and available in different 

grain sizes from 0.04 mm to 4 mm . Poraver® makes products lighter, 

more yielding, easier to use or just more environmentally friendly. 

www.poraver.coomm

ASK FOR  
SAMPLE MATERIAL

PORAVER® PROPERTIES

 Low density 

 High pressure-resistance

 100 % mineral, no VOCs

 Spherical grain shape

 Widely available

MULTICELLULAR 
GRANULES

LOW DENSITY
AND HIGH 
STRENGTH SPHERICAL

SHAPE
100 % 

MINERAL INERT
7 GRAIN 
SIZES

SEERVINNG THE GLOBAL MARKETSS
WITH OUUR LIGHTWEIGHT AGGREGATE

Poraver® expanded glass is industrially manufactured at two plants in 

Europe and North America. Since more than 30 years we manufacture  

our innovative lightweight aggregate in Germany. In 2007 our  

Poraver® plant in Innisfil, Canada was put into operation to supply the 

North American markets. Both plants feature the latest equipment 

technology  which ensures a consistent product quality and high 

reliability of supply and planning.

www.poraver.coomm

MIINERAAL CASTING WITH PORAVERR® - 
LOOW WEIGHT AND COST SAVINGS

Solid surfaces and cultured marble with Poraver® are used for kitchen 

counter tops and vanity tops. In addition to being lightweight and a 

creamy white color, Poraver® is absolutely clean and non-allergic, 

therefore perfectly suitable for mineral casting applications. In addition 

to technical benefits such as the reduction of brittleness, cost savings 

can be realized due to reduced resin content.

www.poraver.coomm

ADVANTAGES WITH PORAVER® 

 Cost reduction

 Weight reduction

 Thermal insulation

 Fire resistance

 Less brittle

 Processing advantage

 Reduced curing time

THHE FUNCCTIONAL LIGHTWEIGHT AGGREEGAATE
FRROM POOST-CONSUMER RECYCLED GLAASSSTT

Poraver® expanded glass is a multifunctional lightweight aggregate 

from foamed glass with bulk densities starting from 190 kg/m³. The 

creamy white spheres are 100 % mineral and available in different 

grain sizes from 0.04 mm to 4 mm . Poraver® makes products lighter, 

more yielding, easier to use or just more environmentally friendly. 

www.poraver.coomm

ASK FOR  
SAMPLE MATERIAL

PORAVER® PROPERTIES

 Low density 

 High pressure-resistance

 100 % mineral, no VOCs

 Spherical grain shape

 Widely available

MULTICELLULAR 
GRANULES

LOW DENSITY
AND HIGH 
STRENGTH SPHERICAL

SHAPE
100 % 

MINERAL INERT
7 GRAIN 
SIZES



51

TURK KOMPOZIT 2015

Rmk Resins

RMK RESINS is a company that aims to serve as a supplier 
to the composites industry and in particular for high-tech 
composite resins. 

The main objective of the advanced resin systems for the 
composite industry research, design, develop and integrate.

Basic activities of “polyester resin and gelcoat modified 
polyester resin and pigment pastes which produce Mold 

Release RESINS RMK’s planned total annual production 
capacity of 27.000 tons/year will be. 

1.100 m3 of storage with a total of 11 raw materials and 
semi-finished 4 tanks at the facility will be made.

Manufacturing and storage company in Düzce is located in 
Istanbul.

RMK RESINS, özel amaçlı ve yüksek teknoloji kom-
pozit reçineleri konusunda tedarikçi olarak kompozit 
sektörüne hizmet vermeyi amaçlayan, pazardaki 
ihtiyaçları ve yenilikleri tespit eden, kalite ve müş-
teri odaklı üretimi esas alan yenilikçi ve dinamik bir 
firmadır. Temel amacı kompozit sektörüne yönelik 
gelişmiş reçine sistemlerini araştırmak, tasarlamak, 
geliştirmek ve entegre etmektir. Otomotiv endüstrisi, 
saniter uygulamalar, deniz taşıtları, elektrik-elekt-
ronik, havacılık, kimyasal boru ve tank endüstrileri, 
savunma sanayi ve yapı-inşaat sektörleri için ham-
madde, sistem ve servis sağlamaktır.

Temel faaliyeti “Poliester Reçine, Jel-Coat ve Modi-
fiye Poliester Reçine, Kalıp Ayırıcı ve Pigment Pasta 
üretmek olan RMK RESINS’ın planlanan toplam yıllık 
üretim kapasitesi 27.000 ton/yıl olacaktır. Tesiste 
toplamda 11 adet hammadde ve 4 adet yarı mamül 
tankları ile 1.100 m3 depolama yapılacaktır. İmalat 
ve depolama Düzce ilinde olup şirketin merkezi 
İstanbul’dadır. Geniş ürün portföyü yanında ihtayaca 
yönelik ürünler tasarlamak, kaliteden ödün verme-
den üretim yapmak ve ürünlerin piyasa koşullarına 

uygun hale getirilerek pazarlamasını yapmak başlıca 
hedeflerimiz olup, etik değerler çerçevesinde ve 
çevresel faktörleri göz ardı etmeksizin başarıya 
ulaşmayı ilke edinen rekabetçi ve aktif hareket eden 
bir yapı oluşturmak temel misyonumuz olacaktır. 
Vizyonumuz iç ve dış piyasada markalaşmak, sektöre 
yön veren atılımlarda bulunmak, AR-GE çalışmaları 
ışığında büyümeye hız vermek, ürün ve hizmette 
farklılık yaratmaktır.

resins
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Sem Laboratuar Cihazları, 1989 yılında merkez ofisi 
İstanbul’da olmak üzere kurulmuştur. 

Kromatografi cihazları, Spekroskopi cihazları, ta-
mamlayıcı diğer cihazlar satış ve satış sonrası destek 
konularında “Tam Hizmet” anlayışı ile hizmet ver-
mektedir. İleri teknoloji ürünü laboratuvar cihazlarını 
müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı ve engin 
sektör deneyiminin sağladığı katma değer ile birlikte 
sizlerin hizmetine sunmaktır.

SEM GRUP; Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Polonya, 
Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova’da faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir ofisleri ile Türkiye genelinde 
yaygın bayi ağı bulunmaktadır.

Hedef ve ilkemiz müşterilerimiz için değer yarat-
maktır. 

SEM Kalite odaklı hizmet anlayışı ile satış ve satış 
sonrası destek alanında Türkiye genelinde 5.000’e 
yakın kullanıcıya ulaşmaktadır.

İş Alanlarımız

Üniversiteler ve Enstitüler, İlaç Sanayi, Petrokimya ve 
Enerji, Çevre Laboratuvarları, Gıda ve Tarım Endüst-
risi, Sağlık, Adli Tıp ve Kriminal, Kimya Endüstrisi, 
Tekstil Laboratuvarları, Maden ve Malzeme Endüstri-
si ve diğer ilgili alanlar.

AR-GE Laboratuvarımız

Metod geliştirme çalışmaları, Metod validasyon ça-
lışmaları, Demo çalışmaları ve Teorik ve uygulamalı 
eğitimler.

Temsilciliklerimiz

Agilent, JAS, Picarro, DAKO, MIDI-INC, Markes, 
Gerstel, IMPLEN, Wasson-Ece, OI Analytical ve SRA 
INSTRUMENTS.

Sem Laboratuar Cihazları

Sem Laboratuar Cihazları was established in 1989 and 
headquartered in Istanbul. 

SEM is the sole authorized provider of the Agilent chroma-
tography and spectroscopy systems to Turkish market since 
1989. Also complementary devices, Agilent VAR solutions 
and supplies all types of columns sales and after sales sup-
port serving by SEM with “Full Service” insight.

As mentioned earlier, SEM exist over 25 years. Experiences 
of technical and sales personnel employed are even much 
longer than this period.Again as mentioned before all the 
staff in sales and technical services have been trained for 
every detail in the originator countries like USA, Germany, 
England, Denmark, Canada, Japan and Switzerland.

SEM has branch offices in Ankara and Izmir and wide sub-
dealers network throughout Turkey.

Create value for our innovative work and keep customer 
satisfaction at the highest level

SEM is reach the 5.000 users with high quality-oriented 
service concept in the field of sales and after sales support 
in Turkey.

Work Areas

Universities and Instutions, Pharma, HPI and Energy, 
Environment, Food and Agriculture, Healthcare, Forensics, 
Chemicals, Textiles, Mining and Material Science and other 
all related areas

R&D Activities

Method Development Studies, Method Validation Studies, 
Demo Studies, Application trainings

Solution Partners

Agilent, JAS, Picarro, DAKO, MIDI-INC, Markes, Gerstel, 
IMPLEN, Wasson-Ece, OI Analytical, SRA INSTRUMENTS
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Sektörler: Savunma Sanayi, Rüzgar Enerjisi, Otomo-
tiv, Raylı Araçlar, Havacılık, Yatçılık, Yapı ve İnşaat

Üretim Metodları: Çözgülü Örgü ve Dokuma

Ürünler: Cam, Karbon ve Aramid Elyaflar, Ud, Biaxial, 
Triaxial, Quadraxail, Dikişli Keçe, RTM Elyafı, Cam 
Dokuma, Peel-Ply

STA, Sönmez Textiles Advanced, 1970 yılından beri 
Türk tekstil sektörünün lider firmalarından biri olan 
Sönmez Holding’in kompozit sektöründe attığı ilk 
adımı oluşturan kuruluşudur. Mevcut kapasitesi 5.000 
ton/yıl olan STA tesislerinde cam, karbon ve ara-
mid elyaflar kullanılarak kompozit sanayine yönelik 
kumaşlar üretilmektedir.

STA’nın ürün gamı dört gruptan oluşmaktadır; Multi-
axial, RTM, Dokuma ve Peel-Ply kumaşları. Multia-
xial grubunda, kıvrımsız olarak işlenen UD, Biaxial, 
Triaxial ve Quadriaxial kumaşlar 250 mm - 2.540 mm 
en ve 150 g/m2 - 4.000 g/m2 gramaj aralıklarında 
üretilmektedir. ST-CORE markası altındaki kumaşlar, 
RTM ve L-RTM kalıplama metodları için üretilmek-
tedir. STA, geliştirdiği özel dikiş sistemi sayesinde 
ST-CORE kumaşının kullanıldığı Gel-Coat uygulamalı 
kompozitlerde A sınıfı yüzey elde edilebilmektedir.

Ayrıca STA tesislerinde, cam ve karbon ipliklerden 
dokuma kumaşları üretilmektedir. Karbon dokuma 
kumaşlar 210 g/m2 – 615 g/m2 gramaj aralığın-
da üretilirken, cam dokuma kumaşlar ise 125 g/
m2 – 550 g/m2 aralığında üretilmektedir. Peel Ply 
kumaşları ise standart, yüksek ısılı ve yüksek basınçlı 
kalıplama metodlarına uygun olarak üretilmektedir. 

STA, ISO 9001, Türk Loydu ve RINA sertifikalı ürün-
lerini yurtiçi ve yurtdışı otomotiv, inşaat, marin, CTP 
boru, rüzgar enerjisi, savunma sanayi ve havacılık 
sektörlerine tedarik etmektedir.

www.stacomposites.com • info@stacomposites.com

Sönmez Asf
İplik Dokuma ve Boya Sanayi A.Ş. 

Sectors: Defence Industry, Wind Energy, Automotive,

Railways, Aviation, Marine, Building and Construction

Products: Glass, Carbon and Aramid Fibers, Ud, Biaxial,Tri-
axial, Quadraxial, Stitched Mats, RTM Fibers, Peel-Ply

STA, Sönmez Textiles Advanced, is the newest division of 
Sonmez Holding, who has been a leading textiles producer 

in Turkey since 1970. STA produces high quality reinforce-
ment fabrics for the composites industry, using certified 
Glass, Carbon and Aramid Fibres with an annual capacity 
of 5.000 tons. STA’s product range is grouped under four 
categories; Multiaxial, Woven and RTM reinforcements, and 
Peel-Ply fabrics.

www.stacomposites.com • info@stacomposites.com
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Spinteks

Since it was founded in May 2002, SPINTEKS TEKSTIL INS. 
SAN. VE TIC. A.S., has always followed the technology and 
innovation and striven for becoming a part thereof and 
put emphasis on innovative research and development by 
adopting the principle of sustainability and the quality of the 
products manufactured.

 Spinteks renders consulting services concerning compos-
ites its customers need as well as all engineering solutions 
ranging from fiber to the final product.

 As soon as carbon fiber production began in Turkey in 
2009, our company started its research on Carbon Fabric 
and the first Woven Carbon Fabric took its place in our 

production line in 2011.

 Woven Carbon Fabric has become a novel product in pro-
duction line and research and development studies through 
the research on Technical Textile conducted by Spinteks 
since 2007; besides it has been included in technical fabrics 
produced for coating, filtration, medical and automotive 
industries as well as composite and construction sector

In addition to woven carbon fabric production, the compa-
ny has been following the technology and developing the 
production of the basalt fabrics and glass fiber products 
through distribution agreements with suppliers. 

2002 yılında tekstil alanında faaliyetlerine başlayan 
Spinteks, 2007 yılından bu yana çeşitli teknik tekstil 
ürünlerinin üretimi ve ticaretini faaliyetlerine ek-
lemiştir. 2011 yılında karbon elyaf dokuma kumaş 
tesisi yatırımı yaparak ülkemizde kompozit sektö-
rünün ihtiyacının önemli bir kısmına hizmet vermek 
hedefiyle karbon elyaf dokuma kumaş üretimine 
başlamıştır. Spinteks aynı yıl içerisinde Technobasalt 
LLC firması ile bazalt elyaf, sonsuz filament iplik ve 
bazalt donatı ürünlerinin Türkiye satışı, pazarlaması, 
lojistik ve depolama konusunda antlaşma imzala-
mıştır.

Spinteks Tekstil İnşaat A.Ş., ürettiği dokuma karbon 
kumaş ürünleriyle yurt içinde kompozit sektörünün 
yanı sıra savunma sanayi, havacılık, otomotiv, sağlık 
ve inşaat sektörü gibi diğer sektörlere de hizmet 
vermekle beraber %100 yerli üretim olan dokuma 
karbon kumaşların büyük bir kısmını da ihraç etmek-
tedir.

Spinteks 2012 yılında Almanya’nın önde gelen 
firmalarından P-D İNTERGLAS TECHNOLOGIES 
GmbH firması ile Türkiye, Türki Cumhuriyetler, Rusya, 
Ukrayna ve Ortadoğu’yu kapsayan distribütörlük 
anlaşması imzalayarak firmanın patentli ürünleri 
olan, A2 normunda yanmaz, S1 normunda duman 
çıkatmaz ve D0 normunda damlamaz, aynı zaman-
da akustik uygulamalarda kullanılabilen Flamline® 
ve Atex Screen® endüstriyel kumaşlarının satışı ile 
hizmet alanına yeni bir ürün eklemiştir.

Yanmazlık kavramını, geç tutuşurluk ve alev yürüt-
mezlik gibi uygulamalardan tamamen ayıran Flamli-
ne® %100 yanmaz özelliğinin yansıra, on ayrı kumaş 
tipi ile istenilen renklerde ve desenlerde üretilebilirli-
ği, Flamline®’ın öne çıkan özellikleridir.

Özel kaplaması ile Atex Screen® dış cephelerde ve 
stor perde uygulamalarında UV ışınlarına, yağmura 
ve mekanik sürtünmeye karşı son derece dayanıklı-
dır.

Spinteks, Karbon, Bazalt ve Cam elyaf kumaşları ve 
ürünleri portföyünde bulunduran sektörde yenilikçi, 
araştırmacı ve çözüm odaklı bir firmadır.
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Türkiye’de ilk seri prepreg malzeme üretimini 
yapmak üzere 2013 yılında Ankara’da kurulan SPM 
Kompozit, Ar-Ge süreçlerinin tamamlanmasının 
ardından 500.000 m2/yıl kapasiteli seri üretim hattını 
2014 yılında devreye aldı. Tüm formülasyon ve sana-
yileşme süreçlerini bünyesinde gerçekleştiren SPM, 
2014 yılından bu yana, başta savunma sanayiimiz 
olmak üzere ileri kompozit parça üreticilerinin kar-
bon, cam ve aramid elyaf takviyeli termoset prepreg 
malzeme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Prepreg tek-
nolojisini daima bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen 
SPM yeni Ar-Ge projeleri ve laboratuar yatırımlarına 
devam ediyor. Sürdürülen Ar-Ge faaliyetleri ülkemi-
zin stratejik sektör ihtiyaçları gözetilerek planlanıyor, 
Türk Kompozit sanayiindeki yerlilik oranı ve milli 
kazanımların arttırılması hedeflenerek sürdürülüyor. 

SPM otoklav, vakum torbalama (OOA) ve yüksek 
hacimli sıcak press üretimleri için optimize edilmiş 
ürünleri ile bir çok uygulama alanına hitap edebilyor. 

Ayrıca müşteri isterleri doğrultusunda formülasyon 
yaparak, özel müşteri isterlerini tam olarak karşıla-
yabiliyor. 

SPM Prepregleri hâlihazırda insansız hava araçları, 
mühimmat sistemleri, zırhlı kara araçları, radar 
sistemleri, balistik uygulamalar, otomotiv, marine ve 
makine imalat sektörleri, medikal ürünler gibi pek 
çok ileri kompozit uygulamasında ürün test ve kabul 
süreçlerini başarıyla tamamlayarak, seri imalatlarda 
müşterilerinin yerli çözümü haline geldi. 

SPM, 2014 yılından bu yana İngiltere başta ol-
mak üzere bir çok ülkeye ihracat gerçekleştirerek 
Türkiye’nin ileri malzeme teknolojisi ürün ihracatı 
yapan firmaları arasında yerini aldı. 

Her yıl en az iki yeni ülkeye açılmayı ve bir yeni ürün 
geliştirmeyi hedefleyen SPM ülkemizin milli tekno-
lojiye dayalı kalkınma sürecine müşterileriyle birlikte 
büyüyerek katkı sağlamayı sürdürüyor.

SPM Kompozit A.Ş.

SPM Kompozit was founded in 2013 in Ankara as the first 
serial prepreg manufacturer in Turkey. Following the com-
pletion of R&D stages in 2014, the serial production line 
was installed and started production. Now SPM is a reliable 
supplier for reputable advanced composite manufacturers 
around the world. 

SPM Prepregs are being used in UAV’s, balistics, radomes, 
automotive parts, armed vehicles, medical appliances, 
industrial parts etc. With prepregs optimised for autoclave, 
vacuum bag and hot press (compression molding) meth-
ods, SPM can offer solutions in wide range of applications. 
For more info please visit www.spmkompozit.com
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Star Teknik Elektronik Cihazlar
San. Tic. Ltd. Şti.

Star Teknik was founded in 1991. Since that time we repre-
sent world leader companies’ products in Turkish market. 
Star Teknik provides sales and service support with its well 
trained and experienced engineers. 

Our company offer wide range of testing products used in 
research/quality control laboratories of universities, r&d 
centers and metal, defence, white good, automotive indus-
tries in addition to plastic & composite industry. We follow 
related fairs and participate as much as possible to widen 
our customer portfolio, to reach all related industry and to 
show our products.

Testing & Inspection Instruments for CFRP & GFRP 
Industry 

Glass Fiber Reinforced Plastic ( GFRP) and especially 
Carbon fiber reinforced plastics (CFRP) have been widely 
adopted as a material in the latest aircraft and automo-
tive frames. Among all composite materials, CFRPs are 
particularly lightweight, possess high specific strength, and 
are even highly corrosion-resistant. Accordingly, their use 
is expected to grow in a variety of fields. Particularly in the 
transportation field, lightweight materials lead to lower fuel 

consumption, which has a direct connection to reducing en-
vironmental load. In addition, this feature can be appreciat-
ed firsthand, as CFRPs are already utilized as raw materials 
in sporting goods and other everyday products.

The importance of research and quality control testing 
of carbon fibers, plastic raw materials and composite 
products is increasing rapidly. At this point, we represent 
worldwide known and reliable brands and we are pleased 
to offer robust and reliable solutions to our customers from 
the development of raw materials to manufacturing the 
final product.

Represented device Titles are as follows;

• Environmental Test Chamber

• Hydraulic and Electrodynamic Vibration Test Systems

• Accelerometers and Pressure Sensors

• High Speed Camera and Motion Analysis

• Motion Analysis and Target Tracker Systems

• Material Testing and Inspection Systems

• Mettallographical Equipments and Consumables

• Hardness Testing Devices

1991 yılında kurulan Star Teknik, endüstriyel ve 
laboratuvar test cihazları alanında dünyanın lider 
kuruluşlarının Türkiye temsilciliğini yürütmektedir. 
Konusunda eğitimli ve deneyimli kadrosu ile müşte-
rilerine satış ve servis hizmetlerini sunmaktadır.

Firmamız başta araştırma merkezleri ve üniversi-
telerin laboratuvarları olmak üzere; metal, plastik & 
kompozit, beyaz eşya, otomotiv ve yan sanayii üreti-
cilerine hitap eden ürün yelpazesini değişen talepler 
doğrultusunda yenilemekte ve test dünyasındaki 
gelişmeleri yakından takip etmektedir. Müşteri port-
föyümüzü genişletebilmek, firmamızı ve cihazlarımızı 
daha iyi tanıtabilmek amacıyla ilgili sektörlere yönelik 
fuarlara düzenli olarak katılmaktayız.

CFRP & GFRP Kompozit Sanayi Test & Muayene 

Cam Fiber takviyeli plastik ( GFRP) ve özellikle Kar-
bon fiber takviyeli plastik (CFRP) yaygın olarak uçak 
ve otomotiv sanayinde kabul gören bir malzemedir. 
Tüm kompozit malzemeler arasında, CFRP nin yük-
sek mukavemete sahip olması, hafif, sağlam ve hatta 
korozyona dirençli olması tercih edilme sebeplerinin 
başında gelmektedir. Bu nedenle kompozit malze-
melerin kullanımının farklı alanlarda da gelişmesi 
beklenmektedir. Özellikle taşımacılık alanında hafif 
malzeme kullanımı, düşük yakıt tüketimini berabe-

rinde getirmekte ve bu sayede karbon ayak izimiz bir 
miktar küçülmektedir. GFRP ve CFRP spor malzeme-
leri ve diğer günlük ürünlerde de hammadde olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.

Karbon fiber, plastik ham madde ve kompozit üreti-
minde AR-GE ve kalite kontrolün önemi doğal olarak 
hızla artmaktadır. Bu noktada temsilciliğini yaptığımız 
dünya çapında bilinen ve güvenilir markalar ile ham-
madde geliştirilmesinden, nihai ürün üretimine kadar 
gerekli görülen testlerin sağlıklı ve güvenilir olarak 
yapılmasında müşterilerimize çözüm sunmaktan 
memnuniyet duymaktayız.

Temsilciliğini yaptığımız cihazlara ait ürün başlıkları 
aşağıdaki gibidir;

• Çevre Koşulları Test Kabinleri 

• Elektrodinamik ve Hidrolik Titreşim Sistemleri 

• İvme ve Basınç Sensörleri

• Yüksek Hızlı Kamera Sistemleri

• Hareket Analiz ve Hedef Takip Sistemleri

• Mekanik Dayanım, Akışkanlık ve Sertlik Ölçüm 
Cihazları

• Numune Kesme, Kalıplama, Parlatma Cihazları ve 
Sarf Malzemeleri
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CAM ELYAF is part of ŞİŞECAM CHEMICALS GROUP with 

its business scope covering production of FIBERGLASS for 

composites industry.

Şişecam Group is an industrial group operating on an 

international scale in the fields of flat glass, glassware, 

glass packaging, and chemicals. Şişecam carries out its 

production activities in 13 countries with a workforce of 

over 21.000 people, and sells its products to 150 countries, 

which constitute almost half of its total sales.

The Group is the leader in its business lines; encompassing 

all the key areas of glass production, i.e. flat glass, glass-

ware, glass packaging, and glass fiber as well as soda and 

chromium chemicals.

Cam Elyaf’s specialized glass fiber reinforcements find 

applications in advanced moulding and compounding 

techniques throughout the world. With the product range 

of Glass Fiber (Chopped Strand Mat, Multi End / Single End 

Roving, Chopped Strands) Cam Elyaf serves to sectors of 

wind turbine blades, interior/exterior parts of automotives, 

engineering plastics, marine, industrial applications and 

construction etc.

WR6 single end roving for Wind turbine blades are 

approved by GL certificate. Chopped Strand products for 

thermoplastic applications are also certified by food contact 

applications. 

Cam Elyaf’s production premises are located in Kocaeli/

TURKEY.

Contact Info

CAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.

Address: Cumhuriyet Mah. Şişecam Yolu Sok. No: 7 41400 

Gebze - Kocaeli / Turkey

Phone: +90 262 678 15 92 - 96

Fax: +90 262 678 15 95

Web: sisecamchemicals.com

ŞİŞECAM Kimyasallar grubunun bir kuruluşu olan 
CAM ELYAF, kompozit endüstrisi için CAM ELYAF 
takviye malzemeleri üretmektedir.  

 Şişecam Topluluğu, düzcam, cam ev eşyası, cam 
ambalaj ve kimyasallar ana işkollarında uluslararası 
çapta faaliyet gösteren bir sanayi topluluğudur. 13 
ülkedeki üretimini 21.000’i aşan çalışanıyla sürdüren 
Şişecam Topluluğu, satışlarının yarısını yurt dışına 
yapmakta ve ürünlerini dünyada 150’ye yakın ülkeye 
ihraç etmektedir.

Topluluk düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve 
cam elyafı gibi camın tüm alanları ile soda ve krom 
bileşiklerini kapsayan işkollarında lider konumdadır.

Üretimi ve satışı yapılan cam elyaf takviye malzeme-
lerimiz, bütün dünyada, nihai ürünlerin kalıplanma-
sında ve hazır kalıplama bileşimleri gibi uygulama 
sahalarında, kullanılmaktadır. Cam Elyaf; kırpılmış 
demetten keçe, çok uçlu fitil, tek uçlu fitil, kırpma 
cam elyaf ürün çeşitliliği ile rüzgar türbin kanatları, 

otomotiv iç-dış parçaları, mühendislik plastikleri, 
denizcilik, endüstriyel uygulamalar ve inşaat sektör-
lerine hizmet vermektedir.

Rüzgar Enerjisi için WR6 fitilimiz Alman GL sertifi-
kasına, termoplastik uygulamalarına yönelik kırpma 
ürünlerimiz ise gıda temasına uygunluk belgesine 
sahiptir. 

Cam Elyaf Sanayii A.Ş., üretim tesisleri, Kocaeli’nde 
yer almaktadır.

İletişim Bilgileri

CAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.

Adres: Cumhuriyet Mah. Şişecam Yolu Sok. No: 7 
41400 Gebze - Kocaeli

Tel: +90 262 678 17 17

Faks: +90 262 678 15 95

Web: www.sisecamkimyasallar.com
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TECHEL

TECHEL Brand is the registered trade mark of Elvin Textile 
company, 54 years old weaving company, for reinforce-
ment materials. TECHEL’s producton capacity is 170.000 m2 
/ year. Besides carbon, glass, aramid, natural and hybrid 
fabrics; TECHEL produced semipreg systems for the first 
time in Turkey in 2014. TECHEL; apply single or double 

surface thermoset or thermoplastic coatings on dry fabrics 

(carbon, glass, aramid, natural and hybrid fabrics). TECHEL 

can produce semipreg systems having different fiber/resin 

ratio according to the specific requirements of its custom-

ers. Our firm has ISO 9001 certificate since 1999.

TECHEL, 56 yıllık dokuma geçmişi olan Elvin Tekstil’in 
“ileri düzey kompozit güçlendirme malzemeleri”nin 
üretimi için oluşturduğu tescilli markasıdır. Yıllardır 
edindiği tecrübeyi TECHEL markasının ürünlerinde 
kullanarak, TECHEL’i kısa sürede hem yurt içinde 
hem de yurt dışında önemli malzeme tedarikçilerden 
birisi haline getirmiştir.

TECHEL; karbon, cam, aramid gibi lifler kullanarak 
inovatif dokuma teknikleri ile çok geniş bir ürün 
yelpazesi oluşturmuştur. Üretimini yaptığı karbon ve 
hibrid kumaşlar; havacılık, savunma, otomotiv, in-
şaat, rüzgar enerjisi, spor ve endüstriyel ekipmanlar 
gibi alanlarda kullanılmaktadır. 

Müşteri odaklı çözümlerle üretim prosesine ve ama-
cına uygun kumaş dizaynı için gerekli mühendislik 
ve yazılım altyapısı mevcuttur. Uzun yıllara dayanan 
dokuma tecrübesi ve altyapısı sayesinde kullanım 
amacına ve maliyetine en uygun kumaşların üretimi 
konusunda müşteriye doğru servisi sağlayabilmek-
tedir. Kompozit endüstrisinin bilgi ağırlıklı bir sektör 
olduğuna inanan TECHEL’in deneyimli mühendis 
kadrosu, yeni ve yüksek performanslı ürünlerin 
geliştirilmesi konusunda sürekli AR-GE çalışmaları 
yapmaktadır. Ayrıca, müşterilerine satış sonrası 
teknik destek de vererek piyasada en güvenilir marka 
haline gelmiştir. 

TECHEL gelecek odaklı vizyonu ile karbon kumaş 
pazarı için inovatif ürünlerin geliştirilmesine büyük 
önem vermektedir. Yeni ürünlerin geliştirilmesi için 
AR-GE çalışmalarına devam eden firma, pazarın 
her zaman bir adım önünde ve uluslararası rekabe-

te hazır durumdadır. Türkiye de ilk defa Semi-preg 
sistemlerinin üretimini de gerçekleştirmiştir. Karbon, 
cam, aramid, doğal elyaf ve hibrid kumaşların tek 
ve çift yüzeyine termoset (epoxy) veya termoplastik 
reçine film uygulaması yapabilmektedir. İlave olarak; 
müşterilerinin özel istekleri doğrultusunda istenilen 
fiber/reçine oranına göre de üretim yapabilme kabili-
yetine sahiptir. 

Kompozit sektörünün Composite-Europe ve JEC 
gibi Avrupa’daki en önemli fuarlarına her yıl katılımcı 
olarak katılmakta ve ürünlerini yabancı müşterilerine 
sunmaktadır. Buna ek olarak, bu fuarlarda sektörün 
tüm gelişmelerini takip etmekte ve yaptığı AR-GE’leri 
ve yayınladığı makaleleri fuarlardaki seminerlerde 
sunmaktadır. 

Firmamız, 1999 yılından beri ISO 9001 belgesine 
sahiptir.
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Tezkom Kompozit
Teknolojileri San. Tic. A.Ş.

TEZKOM KOMPOZİT SANAYİ ve TİCARET A.Ş. was founded 
in 2013 at Eskişehir Organized Industrial Zone on 3.000 m² 
closed, 7.000 m² total area. To fulfill our customers’ needs 
quickly and cerate new innovative products by R&D studies 
in 2015 we moved our facility on a new plant which has 
13.000 m² closed, 25.000 m² total area. In the composite 
field, Tezkom, has made the biggest investment in R&D in 
Turkey and thus, can run all tests in its 1.500 m² labora-
tory, from beginning resin control to finished products’ 
mechanical properties tests. By using pultrusion, SMC/
BMC, moulded gratings and hand lay up manufacturing 

processes we provide special solutions for infrastructure, 
construction, chemistry, defense, food, agriculture, marine, 
aerospace and automotive industries.

Tezkom Kompozit Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. pro-
duces durable composite products for many sectors. Since 
every customers’ needs are unique, we create customer 
based solutions. Investment in more technology, always 
satisfying customers, producing high quality at reasonable 
prices and on time delivery are the most cherished princi-
ples which lead Tezkom to reach its goal; “Being a Pioneer 
Brand of Sector”

TEZKOM KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ SANAYİ ve 
TİCARET A.Ş., 2013 yılında Eskişehir Organize Sanayi 
Bölgesinde 3.000 m² kapalı, 7.000 m² toplam alan 
üzerine kurulmuştur. Müşterilerin ihtiyaçlarına daha 
hızlı yanıt vermek ve yeni AR-GE ürünleriyle piyasa-
ya inovatif çözümler sunmak amacıyla 2015 yılında 
13.000 m² kapalı, 25.000 m² alanı olan yeni tesise 
taşındı. Kompozit sektöründe 1.500 m² laboratuvar 
alanıyla hammadde analizinden son ürün analizine 
kadar gerekli bütün testleri yapabilen Türkiye’nin en 
büyük AR-GE yatırımıdır. Pultruzyon ile profil çek-
me, SMC/BMC, ızgara imalatı ve el yatırması üretim 
teknolojilerini kullanarak inşaat, kimya, savunma 
sanayi, gıda, tarım, denizcilik, havacılık ve otomotiv 
sanayinin ihtiyaçlarına yönelik özel kompozit çözüm-
ler üretmektedir.

Tezkom Kompozit Teknolojileri Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. birçok sektör için uzun ömürlü sağlam ürünler 

geliştirmekte ve müşterileri ile birlikte çalışıp onların 
ihtiyaçlarına farklı çözümler sunarak kompozit 
sektöründe öncü olmayı hedeflemektedir. Yüksek da-
yanımlı, müşteri tercihlerine göre geliştirdiği ürünle-
riyle kompozit sektöründe sürekli büyüyen ve gelişen 
bir kuruluştur. Firmamız müşterilerinin kompozit 
ürünler ve CTP kompozitler hakkındaki sorularına ve 
sorunlarına özel projeler üretmek suretiyle onlardan 
gelen her türlü talebi karşılayabilmektedir.

İletişim Bilgileri
Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde No: 36 Eskişehir
Tel: 0 222 236 06 40/41
Faks: 0 222 236 06 43
Web: www.tezkom.com.tr
E-mail: info@tezkom.com.tr
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Tila Kompozit Temsilcilik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., 
kompozit malzemeler ve türevleriyle ilgili stratejik iş 
ortağınız olma hedefi ile faaliyet göstermektedir. Tila 
Kompozit malzeme uzmanlığı, ürün çeşitliliği ve te-
darikte devamlılık ilkeleri doğrultusunda uluslararası 
müşteri portföyüne hizmet vermektedir.

Kompozit sektöründe tek adımda tüm ihtiyaçlarınızı 
karşılayabileceğiniz, katma değer sunan iş ortağınız 
Tila Kompozit, faaliyetlerini eğitim, danışmanlık ve 
satış başlıkları altında sürdürmektedir.

Tila Kompozit, üretim yönetimi konusunda uzman 
eğitmen kadrosu ile üretim süreçlerinin iyileştirilme-
si ve geliştirilmesine yönelik uygulamalı eğitimler 
vermektedir.

Danışmanlık hizmetleri kapsamında, kurumların 
rekabet gücünü arttıracak yeni malzeme, teknoloji ve 
doğru üretim yöntemlerinin uygulanması hedeflen-
mektedir.

Bu çerçevede dünyanın dört bir yanındaki eğitim 
kurumları, AR-GE laboratuvarları ve üreticiler sürekli 
takip edilerek edinilen bilgi ve beceri Tila Kompozit’in 
bu alandaki deneyimleri ile birleştirilmektedir.

Satış faaliyetlerini “tedarikte liderlik” parolasıyla 
sürdüren Tila Kompozit, ilk elden temin ettiği yerli 
ürünler, kendi markasını taşıyan ürünler (Tila TF99 
vaks ürün ailesi, vb.) ve yabancı temsilciliklerle eksik-
siz, uçtan uca çözümler sunmaktadır.

Tila Kompozit, aynı zamanda bünyesinde Türkiye’nin 
ilk ve tek perakende kompozit hammaddeleri 
e-ticaret sitesi olan Polyesterciyiz.biz’i de (www.
polyesterciyiz.biz) barındırmaktadır.

Tila Kompozit

Tila Kompozit Temsilcilik Ic ve Dis Tic. Ltd. Sti. has been 
established in Istanbul, Turkey in order to be your “strate-
gic partner” for composite materials and derivatives. Tila 
Kompozit serves to an international client base with three 
main principles: material expertise, product diversity and 
continuity of supply.

As a value added business partner, Tila Kompozit, provides 
training and consultancy services as well as distribution for 
various types of composite raw materials.

With its experienced consultant team, Tila Kompozit is 

empowering its strategic partners with new materials, 
technologies and best production practices. 

For this purpose Tila Kompozit is cooperating with educa-
tional institutes, R&D facilities and manufacturers from all 
over the globe.

Tila Kompozit also distributes its own brand of products 
under Tila TF99.

Turkey’s one and only end user dedicated B2C web site has 
also been established by Tila Kompozit under the brand 
name Polyesterciyiz.biz (www.polyesterciyiz.biz).
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Univar

Univar, founded in USA in 1924, is now one of the lead-

ing chemical distributors worlwide.

Univar serves 110.000 different type of products to 

chemical industry with its 3.500 suppliers and 7.600 

employees.

Univar Turkey provides general and specialty chemicals 

to rubber, coating, construction, plastics, composite, 

food, cosmetics and pharma industries.

Our product portfolio for composite industry consists 

of Organic Peroxides/Accelerators, Driers, Inhibitors, 

Antioxidants, UV stabilizers, Optical brighteners, Thixo-

tropic agents, Functional fillers, Flame retardants, Metal 

stearates, Plasticizers, Epoxy resins and hardeners and 

3D Glass fibers.

Environment, Health and Safety is our priority in all our 

operations. We are serious about safety!

Dünyanın önde gelen kimyevi madde distribütör-

lerinden Univar, 1924 yılında George Van Waters 

ve Nat Rogers tarafından ABD’de küçük bir ticaret 

firması olarak kurulmuştur. 

Günümüzde Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, 

Afrika, Asya Pasifik bölgesi ve Latin Amerika’da 

260’dan fazla dağıtım kanalıyla ve 30 ülkedeki ofi-

siyle Univar; 100 ülkede yaklaşık 115.000 müşteriye 

ulaşmaktadır. Her geçen gün ürün ve tedarikçi ağını 

genişleterek yaklaşık 3.500 tedarikçisi ve stokta 

bulundurduğu 110.000 farklı ürünle hemen hemen 

her endüstriye ürün sağlar durumdadır.

Univar Türkiye operasyonu olarak kauçuk, boya, 

yapı, yapıştırıcı, plastik, kompozit, gıda, kozmetik 

ve ilaç sektörlerine genel kimyasallardan özel 

katkılara uzanan geniş bir yelpazede ürün sağlaya-

biliyoruz.

Kompozit Kimyasalları ürün grubumuzda; Organik 

Peroksit ve Hızlandırıcılar, Kurutucular, İnhibitörler, 

Antioksidanlar, UV Stabilizanlar, Optik ağartıcılar, 

Tiksotropik ajanlar, Fonksiyonel dolgular, Alev 

geciktiriciler, Metal stearatlar, Plastifiyanlar, Epoksi 

reçine ve sertleştiricileri ile üç boyutlu cam elyaf yer 

almaktadır. Bu ürün gruplarında Pergan, Sibelco, 

Reagens, BASF gibi önemli üreticilerin temsilciliğini 

yürütmekteyiz. 

61 kişilik Univar Türkiye ekibinin 25 kişilik bölümü 

satış ve ürün geliştirme ekibinden oluşmaktadır. 

Büyük bir kısmı kimya mühendisi ve kimyagerler-

den oluşan satış ekibimizin gerek teknik altyapısı 

ve tecrübeleri, gerekse tedarikçilerimizin uzmanlığı 

sayesinde müşterilerimizin teknik ihtiyaç ve sorula-

rına hızlı cevap verebilmekteyiz.

Univar olarak tüm dünyadaki tesis ve birimlerimiz-

de EHS (İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre) çalışmala-

rımız, yerel ve global tüm iş operasyonlarımızda 

bizim için ilk sıradadır. Güvenlik konusunda ciddiyiz!



62

TURK KOMPOZIT 2015

Turkuaz Polyester, Türkiye’nin en büyük polyester 
reçine ve jelkot üreticileri arasında yer almaktadır. 
Her biri kendi dalında uzun yıllara dayanan tecrübeye 
sahip, akademik kariyer sahibi, gelişime ve eğitime 
önem veren bir ekipten oluşmaktadır. Firma hali 
hazırda üretimine Boya Vernikçiler Sanayi Sitesindeki 
fabrikasında devam etmektedir.

2011 yılında 6.000 Ton/Yıl Doymamış Polyester Reçi-
ne kapasitesiyle Tuzla’da kurulan Turkuaz Polyester 
Reçine Kimya Ltd. Şti., 2012 yılında yıllık kapasitesini 
15.000 Ton’a yükseltmiştir. Firma, 2016 yılının ilk 

çeyreğinde ise, yıllık üretim kapasitesini 50.000 Ton’a 
yükseltecek olan yeni yatırımını faaliyete geçirmeyi 
planlamaktadır.

Turkuaz Polyester, Dilovası / GEBKİM’ de inşaatı sür-
mekte olan 8.500 m2 kapalı 5.000 m2 açık alana sahip 
yeni üretim tesisinde; kapasite artışının yanında, 
otomasyon sisteminin ağırlıklı olduğu, son teknolo-
jinin kullanıldığı ve yeni pilot reaktörlerinde buluna-
cağı eksiksiz laboratuvarı ile AR-GE kısmını daha 
da kuvvetlendirerek hizmet vermeye devam etmeyi 
hedeflemektedir.

Turkuaz Polyester is one of the biggest unsaturated polyes-
ter resin and gelcoat producer in Turkey. 

In 2011, Turkuaz Polyester has been established and start-
ed their production with 6.000 tons/year in Tuzla/Istanbul. 
In 2012 they raised up their production capacity to 15.000 
tons/year. In the first quarter of 2016, they are planning to 
increase their production capacity to 50.000 tons/year with 
their new production plant.

Turkuaz Polyester’s new investment is located in Dilovası/
GEBKİM industrial area. It has 8.500 m2 indoor and 5.000 
m2 outdoor area. Beside of the capacity increase to 50.000 
tons/year, they are going to focus on more R&D studies 
with their new full-automation and high-technology pro-
duction plant.

Turkuaz Polyester has been specialized on production of 
unsaturated polyester resin and gelcoat with their widely 
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Turkuaz Polyester 

experienced team. They are also one of the biggest three 

distributor of the Turkey’s unique fiberglass producer 

Camelyaf A.S.

Turkuaz Polyester has been having a respectable distrib-

utor network for 4 years in domestic and foreign market, 

they supply their products to many areas in composite 

sector and also, they are exporting their products regularly 

to more than 10 countries. Turkuaz Polyester has storages 
and logistics centers in both Asian and European side of 
Istanbul.

For more information: www.turkuazpolyester.com.tr, www.
polyester.com.tr

Export Department e-mail: busra@turkuazpolyester.com.tr

Firma kuruluşundan bu yana, 4 yıl gibi kısa bir sürede 
yurt içinde ve yurt dışında seçkin bir bayi ağı oluştur-
muş , kompozit sektöründe birçok alana ürün tedarik 
etmiş ve 10’dan fazla ülkeye düzenli ihracat yapar 
hale gelmiştir. İhracata yeni yatırımıyla beraber daha 
da ağırlık vermeyi planlayan Turkuaz Polyester’in 
hedefi uluslararası bir marka haline gelmektir. 

Turkuaz Polyester üretim olarak tamamen Doyma-
mış Polyester Reçine ve Jelkot üretimine yoğunlaş-
mıştır, firma aynı zamanda ülkemizin tek elyaf üretici 
Camelyaf A.Ş. firmasının Türkiye’deki en büyük 3 

distribütöründen biridir.

Firmanın, Türkiye’nin her bölgesinde bayisi ve 
İstanbul’un iki yakasında da depolama&lojistik mer-
kezi bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.turkuazpolyester.com.tr, 
www.polyester.com.tr

İhracat Departmanı e-mail: busra@turkuazpolyester.
com.tr
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Yücel şirketler grubu kompozit 
sektörünün farklı alanlarında 
faaliyet gösteren 7 şirket ve 300 
çalışandan oluşmaktadır

1983’te kurulmuş olup, yıllık 7 
milyon m2 kapasitesi ile ürettiği 

kompozit levhalar otomotiv, çatı ve cephe kaplama 
sektörlerinde geniş kullanıma sahiptir ve firma 
bölgemizin lider çözüm ortağıdır. Ürünlerin % 60’ı 
55 farklı ülkeye ihraç edilmektedir.

Büyük tonajlı CPT likit depolama 
tanklarının, projeye bağlı CTP ürünle-

rin ve yüzme havuzlarının lider üreticisidir. Gıda ve 
endüstiyel uygulamalar için her tür proje ve destek 
hizmeti sunmaktadır.

Hollandalı Vehold Holding 
ile ortaklığımız 2010 yılında 

kurulmuştur. HLM üst kalite kompozit sandviç 
paneller üretmektedir. Ürettiğimiz yüksek kalite-
deki kompozit paneller başta frigorifik karoserlerin 
panelleri olmak üzere, otobüs ve minibüs tavan pa-
nelleri, soğuk oda panelleri, hijyenik duvar kaplama 

panelleri, acil kurtarma evleri panelleri gibi farklı 
sektörlerde kullanılmaktadır. 

Kompozit sektöründeki 
pek çok önemli marka-

nın temsilciliğini ve distibütörlüğünü yürütmektedir. 
Kompozit ile ilgili her tür ürün ve ekipmanı temin 
etmektedir. 

GmbH Almanya’da uygulama 
konusunda uzman ekibi ile her 

tür uygulama desteği sunan, binaların renovasyonu, 
çiftlik ve binaların çatı ve çephe kaplamaları konu-
sunda uzman şirketimizdir.

U.K. İngilere’de lojistik ve satış 
sonrası servisi hizmetleri sunan 

servis şirketimizdir. 

SLOVAKIA Orta Avrupa’ya yöne-
lik, Lojistik ve satış hizmetleri 

yürüten servis şirketimizdir.

YÜCEL GROUP, is a diversified compos-
ites group, consisting of 7 companies 
with 300 employees.

was founded in 1983 and is the major 
solution partner to transportation, 

construction and food industries by means of its wide 
production range of composite sheets and panels. With a 
production capacity of 7.000.000 sqm per year in its plants 
located in İzmir, Fibrosan is exporting 60 % of its production 
to 55 different countries.

is the leading supplier of GRP tanks and 
silos for the agricultural, food industries and 
industrial purposes. 

is a joint-venture with Dutch 
Vehold Holding. Established in 

2010, HLM produces premium quality composite sandwich 
panels for refrigerated trailers, truck bodies, bus roofs, 
interior hygienic wall claddings, cold rooms, mobile homes 
and caravans. 

supplies all kinds of raw 
materials, machinery 

and equipments for composites industry. The company is 
the distributor or sole agent of many leading national and 
international manufacturers.

GmbH located in Germany ,gives 
application support with its technical 

staff to customers in the region, therefore is an expert on 
the roof and façade cladding of farms and building renova-
tion.

U.K. is a trading company providing 
logistics and after sales services to 

our business partners in the United Kingdom. 

SLOVAKIA is a distribution and logis-
tics partner for group’s products in 

Central Europe.
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Fibrosan dünya şirketi olma hedefini gerçekleşti-
rirken sayısız endüstride dünya lideri şirketlerin iş 
ortağı olmayı sürdürüyor.
Havaalanlarından frigorifik araçlara, karavanlardan 
sanayi tesislerine kadar tüm dünyada bize güvenen 
ortaklarımız her geçen gün artıyor.

Karavan endüstrisinde, bina cephelerinde, otoyolların 
ses bariyerlerinde, dev hangar kapılarında, gemi 
taşımacılığında, bir kliniğin duvarlarında ya da tüket-
tiğimiz gıdaların üretildiği tesislerde sağlığın, hijyenin, 
dayanıklılığın, hafifliğin sebebi hep gururla bizim 
ürünlerimiz.

FİBROSAN continues to be business partners with 
world renowned firms around to the world in countless 
industries as part of its commitment to be a global 
company.

From Airline hangar doors to refrigerated trailers, from 
caravans to industrial buidings our partners who thrust 

us are increasing every day around the world.

In caravan industry, building facades, highway sound 
barriers, giant hangar doors, shipping or on the walls of a 
clinic or in the food processing plant which provides you, 
we are responsible for the hygiene, durability, lightness 
proudly.

Sound barriers Highway-Russia-FİBROPANClinic walls-Turkey-DECOPAN HYGCaravan sidewalls-EU-Decopan HG

Shipyard-Turkey-PANOLUX



In order to reflect the dynamic growth of the composites industries  and provide our 
international exhibitors and attendees with the best opportunities to grow their business, 
opened all horizons and changed the name of Paris event from JEC Europe to JEC World.

To meet the growing expectations of all participants in JEC World 2016, and to continue to 
provide the quality experience they expect from the JEC Group, moving to a new and more 
appropriate venue: Paris Nord Villepinte Exhibition Center.

Created in 1956, the JEC Company is entirely owned by a non-profit association.  
Its working principle is the consistent reinvestment of all income into the development of 
new products and services. 
Serving the complete value chain of composites at both local and global levels JEC Group 
provides the Knowledge and Networking solutions for the development of composites 
worldwide, across an integrated services platform and international events in Europe, Asia 
and the USA.    
The JEC Group connects scientists, researchers, designers, architects, industrialists and 
investors through its programs, publications, conferences and exhibitions, as well as
JECcomposites.com, the first network strictly dedicated to composites, linking 250,000
composites professionals in more than 100 countries.

www.JECcomposites.com

Paris Nord Villepinte Exhibition Center
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Namık Kemal Mah. 171. Sok. No: 9-11 Esenyurt - İstanbul / Türkiye
Phone : +90 212 447 38 43 • Fax : +90 212 445 81 96

info@cengizkompozit.com • cengiz@cengizkompozit.com • www.cengizkompozit.com

Altyapı Ürünleri  / Infrastructure Products
Servis Kutuları   /  Service Boxes

Șehir Mobilyaları   / City Furniture
Aydınlatma Ürünleri / Lighting Products

Kompozit Dıș Cephe Paneli   / Exterior Composite Panel

KOMPOZİT İLE YENİ BİR DÜNYA TASARLIYORUZ!


