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BAŞKAN’IN MESAJI

Kompozit Sanayicileri Derneği, Türk Kompozit Sanayinin 
hammadde, yarı, ara ve nihai ürün üreticilerini, tedarikçilerini 
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 2019 itibarıyla 96 Firma, 
13 Üniversite, 1 Dernek ve 1 Mükemmeliyet Merkezi olmak 
üzere toplam 111 kurum ve kuruluştan 119 kişinin üye olduğu 
bir dernek konumuna ulaşmıştır. Derneğimizin üyesi olan 
kuruluşlar Türkiye Kompozit Sektöründe üretilen toplam 
üretimin gerek değer gerekse de hacim olarak yüzde 90’ını 
üretmektedirler. Kompozit Sanayicileri Derneği bu niteliği ile 
de sektöründeki tek dernek olma özelliğine sahiptir.

Derneğimiz tarafından düzenlenen ve 10, 11 ve 12 Ekim 2019 
tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nın Rumeli salonunda gerçekleştirilecek olan “4. Türk ve 
Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve Uygulamaları Zirvesi 
ve Forumu”, “3. Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji 
ve Uygulamaları Fuarı” veya kısaca “TURK KOMPOZIT 2019 
KOMPOZİT ZİRVESİ” kompozit sanayine özgü üretim, işleme 
ve uygulama metotları başta olmak üzere tüm kompozit 
sektörünü kapsayan faaliyetleri içermektedir. Özellikle 
hammaddeler (reçineler, elyaf ve takviye malzemeleri, teknik 
tekstiller, termosetler, termoplastikler, katkı malzemeleri), yarı 
ve ara ürünler, nihai ürünler, işleme teknolojileri, makine 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 1925 m2’lik 
alanın 58%’i Derneğimizin üyesi olan 48, 13%’ü Derneğimizin 
üyesi olmayan 16 ve 12%’si ise 20 firma, dernek, kurum ve 
kuruluş tarafından ürün, hizmet ve servislerinin tanıtımı için 
değerlendirilecektir. Toplam ürün sergi alanı sayısı 103’tür. 
Toplam katılımcı firma, kurum ve kuruluş sayısı da 100’ü 
bulmuştur.

Etkinliğimizin Teknik ve Ticari Seminerler bölümü ile Kariyer 
Günleri bölümü ise etkinlik süresince devam edecektir. 
Seminer programımız 10 Ekim günü açılış konuşmam ile 
başlayacaktır. Birbirinden önemli Teknik sunular, Ticari sunular 
ve Kariyer Günleri sunuları ile devam edecek olan sunu 
bölümünde etkinlik süresince 1 açılış konuşması, 12 Ticari 
sunu, 15 Teknik sunu ve 12 Kariyer Günleri sunusu olmak 
üzere toplam 40 sunu bulunmaktadır.

Etkinliğimizde bu yıl ilk kez Türk Kompozit Sektörünün duayen 

isimleri sektörün yenileri ile tecrübelerini, yaşadıklarını ve 
tavsiyelerini “Tecrübe Konuşuyor” programı çerçevesinde 
paylaşacaklardır. Etkinliğe katılma olanağı bulamayan 
Start-Up firmaları da bu Etkinliğimizde kendilerine ayrılan 
bölümde faaliyetlerini, ürünlerini ve hedeflerini sergileme ve 
tanıtma fırsatı bulacaklardır. Daha önceki etkinliklerimizde 
de yer alan “Kompozit Ödülleri” geleneğimiz bu kez farklı 
bir formatta devam ettirilecektir. Ödüller Etkinliğimizin 
2. gününün gecesinde düzenlenecek olan ‘Sektör 
Kokteyl’i sırasında sektör mensubu sahiplerine takdim 
edilecektir. Bu etkinliğimizde kompozit sektörünün yeni, 
inovatif ve yaratıcı örnekleri “Kompozit Ürün Dünyası” 
bölümünde sergilenecektir. Ayrıca Etkinlikte yer alan 
kurum ve kuruluşlar Etkinliğin “Basın Köşesi”nde bülten 
ve dökümanlarını ziyaretçiler ile buluşturabileceklerdir. 
İş birliği içinde olduğumuz diğer dernek ve kuruluşlar ile 
gerçekleştireceğimiz ‘Tematik Sektörel Paneller’ de bu fuarın 
ilklerinden olacak Turk Kompozit 2019’da.

Etkinliğimizin mali finansmanı sponsorlar tarafından 
karşılanmıştır. İlkalem Ticaret ve Sanayi A. Ş. “Ana Sponsor”, 
İstanbul Ticaret Odası “Altın Sponsor” ve Textechno H. Stein 
GmbH. And Co. KG “Bronz Sponsor” olarak etkinliğimize 
destek vermişlerdir. Bu firmaların dışında etkinliğimiz JEC 
Group tarafından da desteklenmektedir.

Etkinliğimizde Türk Kompozit 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 iki yılda bir ve giderek daha uluslararası olacak 
bir şekilde devam ettirilmesi, gerek katılımcıların, gerekse 
de ziyaret için başvuruda bulunanların bizden ana talebi 
olmaktadır.

Türkiye’nin Kompozit Sanayicilerinin tek çatı örgütü olan ve 
halen Dünya Markası haline gelmiş olan bir çok sanayici 
üyesi bulunan Derneğimiz bu konuda üzerine düşen her 
türlü vazifeyi yerine getirerek TÜRK KOMPOZİTİ’nin bir Dünya 
Markası haline gelmesi için çalışmalarını sürdürecektir. 
Etkinliğimizin Ülkemize, Sanayimize ve Sektörümüze hayırlı 
olmasını dileriz.

Saygılarımla. 

Barış Pakiş
Kompozit Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye ve bölgenin en 
önemli kompozit etkinliği 

olma hedefi ile başlattığımız 
TURK KOMPOZIT 

etkinliklerimizin iki yılda bir 
ve giderek daha kapsamlı ve 
uluslararası olacak şekilde 

devam ettirilmesi Türk 
Kompozitinin uluslararası 

bir marka olma yürüyüşüne 
katkı vermektedir.

1. GÜN
13:30 TURK KOMPOZIT 2019 KOMPOZİT ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI – BARIŞ PAKİŞ – KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

14:15 YENİLİKÇİ ÇÖZÜM KARBON ELYAF PESTİL (CSMC ) KALIPLAMA BİLEŞİMİ – ÖZLEM URAL – LİTERATÜR KİMYA

15:00 GÜNEŞ IŞIĞINA VE ATMOSFERİK ŞARTLARA DAYANIKLI KUVARS ESASLI KOMPOZİT PLAKA ÜRETİMİ – FURKAN ÇAPRAZ – BELENCO

15:45 ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN HIZLI İMALATINA YÖNELİK FOTOPOLİMERİZASYON İLE KÜRLENEN EPOKSİ REÇİNELERİN GELİŞTİRİLMESİ – CENK KURTULUŞ – YALOVA ÜNİVERSİTESİ

16:30 YENİ NESİL YÜKSEK PERFORMANSLI DOĞAL ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER – BURCU KARACA UĞURAL – B-PREG

2. GÜN
10:30 TERMOPLASTİK MATRİSLİ ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEME UYGULAMALARI – FEYYAZ YÜCEL – MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

11:15 RÜZGAR ENERJİSİNDE CAM ELYAF: BUGÜN VE GELECEK – DR. AREF CEVAHİR – SULTAN TELLİ – ŞİŞECAM ELYAF

12:00 YEMEK ARASI

13:30 LIGHT RTM’İN “EVRİMİ” – CHARLES TUR – YÜCEL KOMPOZİT / MAGNUM VENUS

14:15 YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE KOMPOZİT KULLANIMI – PANEL – KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

16:30 KRİTİK ALANLARDA KOMPOZİT MALZEME DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMA ÖRNEKLERİ – CEMİL KOYUNOĞLU – YALOVA ÜNİVERSİTESİ

17:15 UZUN CAM ELYAF KATKILI POLİPROPİLEN KOMPOZİT ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ – EZGİ SÖZEN – ŞİŞECAM ELYAF

3. GÜN
10:30 SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KOMPOZİT KULLANIMI – PANEL- KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

12:00 YEMEK ARASI

13:30 KOMPOZİT MALZEME ÇÖZÜMLERİNİN YENİ VE ALTERNATİF UYGULAMA ÖRNEKLERİ – HASAN GÜNER – SUPERLİT

14:15 SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KARBON ELYAF KULLANIMI - MUSTAFA KORAY ÖZATAY - DOWAKSA

15:00 KOMPOZİT MALZEMELERE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER – ALİ BİRTAN ERDOĞAN – DR. İBRAHİM KORKUT – ECE BOYA

15:45 KOMPOZİT PAZARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: POLYESTER PREPREGLER – ÖNDER GÜNEY – TİLA KOMPOZİT

16:30 TARIMSAL ATIKLARDAN LİF TAKVİYELİ KOMPOZİT ÜRETİMİ – AHMET ÖZGÜR AĞIRGAN – NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK SUNUMLAR

2. GÜN
10:00 ŞİŞECAM ELYAF VE KOMPOZİT SEKTÖRÜ - ALİ ÇAMURDAN - ŞİŞECAM ELYAF

11:00
HIZLI KÜR OLAN EPOKSİ PREPREG SİSTEMİ: OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN HIZ VE ÜRETİM SÜRECİ OTOMASYONU TALEPLERİNE BİR CEVAP. C-M-P GMBH PREPREG ÖRNEKLERİ ÜZERİNE – 
LEWANDOWSKİ VLADIMIR – C-M-P GmbH

12:00 YEMEK ARASI

13:00 FİBER, ROVİNG VE FİBER-MATRİS-YAPIŞMASI’NIN KARAKTERİZASYONU İÇİN EN SON GELİŞTİRİLMİŞ TEST ÇÖZÜMLERİ – STEFAN FLIESCHER – TEXTECHNO

14:00 KORDSA’NIN AĞIR TİCARİ ARAÇLARDA KOMPOZİT YAPRAK YAY ÜRETİMİ İÇİN MALZEME GELİŞTİRMESİ – BARIŞ BOZDAĞ – KORDSA

15:00 RİPOXY MARKA, KOROZYON, YÜKSEK SICAKLIK VE KİMYASAL DİRENÇLİ VİNİLESTER REÇİNE – TSUNEHIKO NISHIMURA – KEITA HASHIMOTO – OMNİS KOMPOZİT

16:00 TECRÜBE KONUŞUYOR – AHMET POÇUKLU - ERDEM YÜCEL - MEHMET HAKAN KUŞ – ŞEKİB AVDAGİÇ – KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

3. GÜN
10:00 EuCIA FAALİYETLERİ HAKKINDA – ROBERTO FRASSINE – EuCIA

11:00 KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİNDE YENİ ÜRÜNLER – ŞABAN ATEŞ – POLİYA

12:00 YEMEK ARASI

13:00 COATS YARATICILIĞI – KOMPOZİT GRUP TEKLİFLERİ – ERKAN EKİCİ – GÖKHAN ÇOBAN – COATS

1. GÜN
13:00 RÜZGAR ENERJİSİ VE DENİZ UYGULAMALARINDA BOYAYA HAZIR YÜZEYLER İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ HAZIR YÜZEYLİ PREPREG TEKNOLOJİSİ – FREDERIC POMIES – HEXCEL

14:00 DINOL: YAPIŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ VE PERFORMANS İÇİN ÇÖZÜMLER – RICCARDO FONTANA – TİLA KOMPOZİT

15:00 KOMPOZİT SANAYİSİNDE ERCO  – ÖZKAN KURU – ECE BOYA

16:00 OTOMATİK RTM PROSESİ RTM ÜRETİMİ – KOLAY VE GÜVENİLİR – ANDREAS DOLL – MASKİM KOMPOZİT

17:00 KORDSA’NIN KOMPOZİT YETKİNLİKLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI – SEVİM ORS – KORDSA

TİCARİ SUNUMLAR

1. GÜN
10:00 Kompozit Uygulama – GRACO-OMNİS KOMPOZİT – 1. DEMO ALANI

10:00 Kompozit Uygulama – MAGNUM VENUS-YÜCEL KOMPOZİT – 2. DEMO ALANI

3. GÜN
10:00 Kompozit Uygulama – GRACO-OMNİS KOMPOZİT – 1. DEMO ALANI

10:00 Kompozit Uygulama – MAGNUM VENUS-YÜCEL KOMPOZİT – 2. DEMO ALANI

2. GÜN
10:00 Kompozit Uygulama – GRACO-OMNİS KOMPOZİT – 1. DEMO ALANI

10:00 Kompozit Uygulama – TİLA KOMPOZİT – 2. DEMO ALANI

14:00 Kompozit Uygulama – TYROLIT-TİLA KOMPOZİT – 1. DEMO ALANI

14:00 Kompozit Uygulama – MAGNUM VENUS-YÜCEL KOMPOZİT – 2. DEMO ALANI

EĞİTİM VE UYGULAMA PROGRAMI
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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.

Turkish Composites Manufacturers Association was established on 
18.05.2005 as a non-profit foundation to represent manufacturers, 
suppliers and academic institutions of raw material, semi, 
intermediate and final product in the Turkish Composite Industry.  
Since it was established, it has continued to embrace the entire 
industry and it has reached the position of an association consisting 
of 119 members from 111 institutions and organizations including 
96 companies, 13 universities, 1 association and 1 center of 
excellence as from October 2019.  Institutions that are members of 
our association are manufacturing 90 per cent of total production 
(by volume and value) in Turkish Composite Industry. Turkish 
Composites Manufacturers Association is a unique foundation in 
its sector with this feature. 

“4th Turkish and Regional Composites Industry, Technology and 
Application Summit and Forum”, or “3rd Turkish and Regional 
Composites Industry, Technology and Application Fair” or in 
other words “TURKS KOMPOZIT 2019 COMPOSITES SUMMIT” 
that is organized by our association and will be held on October 
10-12 2019 in Rumeli Hall of Istanbul Lutfi Kırdar International 
Convention and Exhibition Centre covers manufacturing, 
processing and application methods specific to the composite 
industry. The event will be presented in the framework of especially 
raw materials (resins, fibers and reinforcing materials, textiles, 
thermosets, thermoplastics, additives), semi-finished products, 
intermediate products finished products, processing technologies, 
machines, equipment, consumables,  techical and commercial 
seminars, products exhibitions, demos, demonstrations and 
awards for visitors.

As Product and Exhibition area,  58% of the total area of 1925 m2 
will be evaluated for the promotion of products and services by 48 
companies that are our members,  16% by 16 companies that are 
not our members and 12% by 20 companies, associations and 
institutions  Total number of product exhibition area is 103. Total 
number of participating company, institutions and organizations 
has been reached up to 100.

Technical and Commercial Seminars and Career Days will keep 
going during the event. Seminar Program will start with my 
opening speech on October 10,2019. The presentation chapter 
will cover important technical, commercial and career days 
presentations including 1 opening speech, 12 commercial 
presentations, 15 technical presentations and 12 Career Days 
presentations during the event.

For the first time in our event, veteran names of Turkish Composite 
Industry will share their experiences and advices to younger 
ones within the framework of the program titled “Speaking from 
Experience”. Start-up companies that do not have the opportunity 
to participate in the event will have the chance to exhibit and 
introduce their activities, products and targets in the section 
reserved for them. Our tradition “ Composites Awards” included 
in our previous events will be continued in a different way this 
time. Awards will be granted to the owners during “Cocktail Party” 
to be held on the second night of the event. In this event, new, 
innovative and creative samples of the composite industry will be 
demonstrated in the “Composites World” chapter. Institutions and 
organizations participating in our event will be able to introduce 
their bulletin and documents to visitors at the “Press Corner” of the 
event.    In this summit, “Thematic Panels” that we will organize 
with other associations and institutions will be the first.  

The finance of our event was provided by the sponsors. İlkalem 
Ticaret ve Sanayi A. Ş. has supported our event as “Main Sponsor”, 
Istanbul Chamber of Commerce as “Gold Sponsor” and Textechno 
H. Stein GmbH. and Co. KG as “Bronze Sponsor”. Apart from these 
companies, our event is also supported by JEC Group.

Cutting-edge, up-to-date and the most creative samples of Turkish 
Composite Industry will be presented to the visitors. The samples 
will lead to bring the dimensions of the strength and creativity of 
Turkish Composite Industry to the public attention.

From its earliest day, the biennially and internationally continuation 
of this journey that we started with the intention of becoming the 
most important composite even in Turkey and across the world is 
the main demand of both participants and visitor from us. 

Our Association, which is accepted as an only umbrella 
organization of Turkish Composite Industry and still has many 
leading industrial members,  will keep on working to turn 
TURKISH COMPOSITES into a world brand by doing its part. We 
wish our event  be beneficial to our country, industry and sector.

Kind regards, 
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Sektörler: Savunma, Otomotiv, Denizcilik, Yenilenebilir Enerji, Havacılık, 
Uzay Sanayi

Üretim Metodları: 3 boyutlu dokuma teknolojisi ile ön şekil imalatı

Ürünler: Karbon, aramid, cam, silika, bazalt vb. elyaf çeşitleri ile 3 boyutlu 
olarak dokunmuş, kalıba hazır kumaşlar.

1950’li yıllardan itibaren teknik seramik, 1960’lı yıllardan itibaren tekstil 
sektöründe olan firmamız; tasarımı ve üretimi tamamen kendisine ait 3 
boyutlu dokuma makinesi çalışmalarına 2010 yılında başlamış ve ürünlerini 
3Dwovens markası ile 2014 yılında yerli olarak üretmeyi başarmıştır. 

Firmamız bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışındaki havacılık, savunma 
sanayi ve otomotiv sanayi firmalarıyla çeşitli ÜR-GE projelerinde yer 
almıştır. Bu projelerde karbon fiber, aramid, cam elyafı gibi farklı iplik 
türleriyle kompozit malzeme üretimi gerçekleştirmiştir. Dinamik ve 
deneyimli ekibimiz her zaman en yüksek teknolojileri takip etmekte olup 
ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi yerine getirmek için tüm gayreti ile çalışmaya 
hazırdır.

Yenibosna Merkez Mah. Yalcin Kores Cad. Kor Sok. No: 8
Bahcelievler - Istanbul / Turkey

Tel: +90 (212) 639 33 33 

Fax: +90 (212) 639 00 33

www.3dwovens.com • www.erginer.com.tr

info@3dwovens.com

Sectors: Defence, Automotive, Marine, Renewable Energy, Aviation, Aerospace Industry

Production Methods: Preform production with 3 dimensional weaving technology

Products: Ready to mould, 3 dimensionally woven fabrics from carbon, aramide, glass, silica, basalt, etc. fibers.

3Dwovens is a trademark of Erginer Ceramic and Composites Company which was founded in 1952 in Turkey. The company 
started to design a unique 3D weaving machine in 2010. After 4 years of intensive build up, products are introduced to the 
market as 3Dwovens. Our company has been involved in various product development projects with aviation, defense 
industry and automotive industry companies until today. With the help of our dynamic and experienced team, we always 
seek for the state of the art and ready to fulfill your demands.

3D WOVENS / ERGİNER SERAMİK

2003 yılında, İstanbul İkitelli O.S.B. bölgesinde 
kurulan Tekno Kalıp, enjeksiyon ve kompozit kalıpları 
konusunda kısa zamanda adından ve kalitesinden 
söz ettirmeye başlamıştır.

Güncel ve global teknoloji ve yenilikleri yakından 
takip ederek, bünyesinde bulunan yenilikçi ve 
başarılı mühendislerimizin de yardımı ile plastik ve 
kompozit sektörünün aranan mühendislik, AR-GE 
ve kalıp üretici firması olan Tekno Kalıp, nihai ürün 
konusundaki taleplerin de artması sebebiyle, Alex 
Kompozit markasını hayata geçirmiş ve sektörün 
mühendislik, tasaraım ve kaliteli ürün konusunda da 
adından söz ettirmeyi başarmıştır..

TEKNO KALIP, müşterilerinin taleplerini karşılarken 
üstün mühendislik bilgisi ve dizayn anlayışı ile 
görüşlerini de paylaşmakta, müşteri beklentilerini 
her zaman aşarak son derece olumlu geri dönüşler 
almakta olup, edindiği pozitif motivasyonla her 
yeni işinde hem kendini geliştirmeyi, hem daha çok 
müşteri memnuiyeti sağlamayı, yeni buluşlar ve 
yeni teknolojilerin etkili kullanımıyla endüstrideki 
sorumluluklarını en yüksek düzeyde yerine getirmeyi 
misyon edinmiştir.

Bilişim çağının getirdiklerini üretim teknolojilerinde 
uygulayarak yüksek kalite ve verimlilik sağlanması 
gerekliliğinin farkında olarak, plastik sektörünün 
bugününe ve geleceğine geniş bir açıdan bakarak 

endüstrinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve 
teknik donanıma sahip olmayı ülkemiz ekonomisi 
adına bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu nedenle 
her geçen gün kendimizi daha da geliştirerek, ilgili 
endüstrileri, teknolojik gelişmeleri takip ederek 
ve bunları mevcut yapımızla sentezleyerek yeni 
buluşlar ve yöntemler ortaya koymak, uluslararası 
başarılarımızın devamını sağlamak, dolayısı ile 
tüm imkanlarımızla ülkemizin üretim ekonomisine 
katkıda bulunmaya çalışmak en büyük önceliğimizdir. 

Plastik enjeksiyon kalıpları ve kompozit plastik 
mamüller için gerek duyulan kalıpların imalatı asıl 
faaliyet konumuz olsa da nihai ürün talebi olması 
halinde müşterilerin hem kalıp hem ürün talepleri 
birlikte veya ayrı ayrı da karşılanabilmektedir. Ağırlıklı 
olarak şehircilik ile ilgili altyapı elemanları, muhtelif 
prefabrik yapı elemanları, telekomünikasyon, 
havacılık, denizcilik ve medikal alanlarında ihtiyaç 
duyulan muhtelif kompozit ürünler ile ilgili kalıplar 
ve bunların mamulleri ile ilgili çalışmalarımız 
olmaktadır.

Halihazırda Tekno Kalıp ve Alex Kompozit entegre 
bi,r tesis olarak 4000 m2 kapalı alanda, altyapı 
ürünlerinin yanı sıra inşaat, otomotiv ve savunma 
sanayi konularında gerek tasarım, gerekse nihai ürün 
konusunda uzman kadrosu ile yarınlarımızada yön 
vermeye devam edecektir.

Having almost 16 years of experience and knowledge, 
TEKNO KALIP while covering its customer’s needs 
also shares its high levelof engineering by cutting-edge 
technology and design concepts as with ideas for a 
better solution, always surpassing the expectations of its 
customers so receiving very high positive feedbacks. With 
the good positive motivation gained by that way, Tekno Kalıp 
made it a mission ; self- improving at every opportunity. 
For better customer satisfaction , effectively applying new 
Technologies and innovation at the highest standards in the 
industry.

Alex Composite iş allthough manufacturing of moulds 
required for the products is our main activity subject , in 
case of final product demand, both mould and product 
demands of the customers can be met together or 
separately. We mainly work on infrastructure elemants 
related to urban planning, various prefabricated buildng 
elements, vaious composite products needed in the fields 
of telecommunications, aviation,maritime and medical, as 
well as moulds and their products with Alex Composite. 
However we also produce for various purposes for many 
other sectors.

ALEX KITCHEN
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AKPA KİMYA, 1997’den beri kimya sektöründeki birçok 
sektöre ara ürün ve hammadde tedarik etmektedir.

AKPA KİMYA, Türkiye’nin ilk ve tek organik peroksit 
üretim tesisinde, Kompozit, Petrokimya ve Boya 
sanayinde kullanılan Organik Peroksitler, Başlatıcılar, 
Hızlandırıcılar ve Boya Kurutuculardan oluşan bir 
dizi ürün geliştirmektedir. Ayrıca kaliteli üretim 
standartlarına, yeniliklere ve dağıtım kanallarına 
yatırım yapmaya devam etmektedir. AKPA KİMYA, 
Kompozit, Petrokimya ve Boya pazarlarının 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için kendi Ar-Ge 
laboratuvarlarında ürünlerini geliştirmektedir. 
Bu şekilde yurt dışından ithalatı önleyerek ve 
yurtdışına ihracat yaparak ülkemizdeki döviz 
kazanma faaliyetlerinde sürdürülebilir kalkınmayı 
desteklemektedir.

AKPA ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi 
Gereksinimleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi Gereksinimleri, ISO 27001: 2013 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemleri ve ISO 10002: 2014 Kalite 
yönetimi - Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetimi 

belgesine sahiptir. Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerine 
yapılan yüksek ihracat nedeniyle, ürünlerinin REACH 
ve ECHA kayıtları da mevcuttur.

Üretiminin% 75’ini 65’ten fazla ülkeye düzenli olarak 
ihraç eden AKPA, dünya organik peroksit pazarında 
pazar payını % 4,6’ ya çıkararak dünya pazarının ilk 
beş sırasına yerleşmiştir. AKPA KİMYA olarak, sektöre 
yenilikçi bir anlayış sağlamak, kaliteli hizmet vermek 
ve her zaman ileriye gitmek amacıyla çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz. Firmamız, ülkemizdeki ihracat 
faaliyetlerinde global markalaşma programı olan 
TURQUALITY ‘ye dahil olmuştur. Akpa Kimya olarak 
temel hedeflerimiz, uluslararası ölçeğe sahip, 
sektöründe lider olan Türk markamızın global 
pazarda bilinirliliğini ve marka gücünü daha da ileriye 
taşımaktır.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda AKPA 
ORGANIC PEROXIDES, INITIATORS PAINT DRIERS 
markamızın, Türk Malı imajının yerleştirilmesi ve 
TURQUALITY®’nin desteklenmesi üzere marka 
programına katılmıştır.

 ENG- AKPA CHEMICAL has been supplying intermediate 
products and raw materials to many industries in the 
chemical sector since 1997.

AKPA CHEMICAL is developing a range of products 
consisting of Organic Peroxides, initiators, accelerators 
and paint driers used in Composite, petrochemical and 
paint industries in Turkey’s first and only organic peroxide 
production plant. And continues to invest in high quality 
production standards, innovations and distribution channels. 
AKPA CHEMICAL, develop products in their own R & D 
laboratories in response the needs of the Composite, 
Petrochemical and Paint markets. In this way, it prevents 
imports from abroad and supports the sustainable 
development by performing foreign exchange earning 
activities in our country through exportation to abroad.

AKPA has ISO 9001: 2015 Quality Management System 
Requirements, OHSAS 18001 Occupational Health and 
Safety Management System Requirements, ISO 27001: 
2013 Information Security Management Systems and ISO 
10002: 2014 Quality management -- Customer satisfaction 

and complaints handling certificate. In addition, REACH and 
ECHA registration of its products are also available due to 
the high volume of exports to European Union countries

By regularly exporting 75% of its production to more than 65 
countries, AKPA has increased its market share to 4.6% in 
the world organic peroxide market and settled in the top five 
of the global market. As AKPA CHEMICAL, we continue our 
work with the aim of providing an innovative understanding 
of the sector, quality service and always going forward. 
Our company has been included in TURQUALITY which is a 
global branding program in export activities in our country. 
As Akpa Kimya, our main objectives are to move forward 
the awareness and brand power of our Turkish brand ,which 
has an international level and which is a leader in its sector 
in the global market.

As a result of the studies, the AKPA ORGANIC PEROXIDES, 
INITIATORS PAINT DRIERS  brand was approved to be 
included in the brand support program in order to place the 
image of Turkish Made and to support TURQUALITY®.

AKPA KİMYA AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk. No: 36/70 Kat:12 34197 Towno�s Bahçelievler, İstanbul, TÜRKİYE

T:+90 212 580 55 59     F:+90 212 580 55 21     E: info@akpakimya.com

“Dokunduğunuz 
Her Yerde Biraz AKPA Var” 

w w w . a k p a k i m y a . c o m  

Organik Peroksitler | Polimerizasyon Başlatıcıları | Boya Kurutucuları 
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ASHIRVAD INDUSTRIES MFG. OF PULTRUSION MACHINE, 
SMC MACHINE & ACCESSORIES FOR COMPOSITES INDUSTRY.

ASHIRVAD INDUSTRIES is a leading manufacturer of machinery for composites, like Pultrusion Machines, 
SMC Machine, Molds & Accessories for composite projects, involving, PULTRUSION and SMC Process.

Providing machinery and Equipment with highest quality workmanship and components for assured 
performance, minimum down time and maintenance expenditures, Product certified as per CE norms.

Company having customer base in INDIA, USA, UK, ITALY, RUSSIA, IRELAND, ARGENTINA, MEXICO, BRAZIL, 
INDONESIA, UAE, SAUDI ARABIA, QATAR, TURKEY, EGYPT, UKRAINE, NIGERIA, NEPAL.

Dedicated to composites industries by majority of our production used in composite projects, Involving, 
PULTRUSION and SMC Process, for the production of GRP, FRP Pultruded Profiles and Compression molded 
parts. Widely adopted in Electrical, Marine, Chemical plants, infrastructure, Automotive, Railway, Modular 
water storage Panel tanks etc.   

PULTRUSION MACHINE, 10, 12 & 16 
Ton pulling capacity with single platern 
vartical hydraulic, doubel platen vertical 
hydraulic & pneumatic actuating 
mechnial grippers.

We also manufacturing accessories 
for Pultrusion machines like, Automatic 
Section Cutter, Glass Mat Slitter, Creel 
(Roving) Stand, Resin bath, Pressure 
vessel for resin impregnation system, 
Section conveyor roller table.  

ASHIRVAD INDUSTRIES MFG. OF PULTRUSION MACHINE,
SMC MACHINE & ACCESSORIES FOR COMPOSITES INDUSTRY.

Sektörler: Havacılık, Uzay, Savunma, Yenilenebilir Enerji, Otomotiv, Denizcilik, Kimya

Üretim Metodları: Hexcel Composites Resmi Distribütörü

Ürünler: Karbon, Cam, Aramid ve Özel Elyaflar - Prepregler ve Reçineler - Özel Yapıştırıcılar - Honeycomblar 

ASES Havacılık Servis ve Destek Hizmetleri A.Ş. 1996 yılında kurulmuş olup Havacılık ve Uzay Sanayii ve 
Kimya Endüstrisi alanlarında satış, pazarlama, teknik danışmanlık, mümessillik, distribütörlük ve belli kimya 
sektörlerinde müteahhitlik yapmaktadır.

ASES Havacılık üç ana iş sektörüne odaklanmıştır.

• Kompozit Endüstrisi: Kuruluşundan beri Hexcel Composites firmasının temsilciliğini ve resmi 
distribütörlüğünü yapmakta olan ASES Havacılık aynı zamanda satış sonrası destek faaliyetlerini de 
yürütmektedir.  
 
ASES, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize ve Sanayii Bölgesi’nde (HAB) kompozit sektörüne 
yönelik ömürlü kompozit malzeme  stok, kit hazırlama ve akreditasyon merkezi yatırımlarına başlamış 
olup 2020 yılının ilk yarısında yatırımlarını tamamlayıp faaliyete geçecektir.

• Havacılık Servis ve Destek Hizmetleri: ASES Havacılık başta Air France - KLM Industry, SAFRAN Group, 
Collins Aerospace ve Schneller gibi kendi alanlarında dünya lideri grupların temsilciliğini yapmaktadır.

• Endüstriyel Projeler: ASES Havacılık gerek sahip olduğu mümessillikler, gerek patentler ve gerekse 
yurtdışındaki proje bazında iş ortaklıkları ile özellikle Borik Asit, Kromik Asit, Sülfürik Asit ve Soda Tozu 
üretiminde kullanılan filitrasyon sistemleri, kimyasal pompalar, santrifüj ve otoklav gibi ekipmanların 
imalat, satış ve pazarlaması konusunda ciddi uzmanlığa sahiptir.

Sectors: Aviation, Space, Defense, Renewable Energy, Automotive, Marine, Chemical

Production Methods: Hexcel Composites Official Distributor

Products: Carbon, Glass, Aramid and Special Fibers - Prepregs and Resins - Special Adhesives - Honeycombs

ASES Havacılık Servis ve Destek Hizmetleri A.Ş. is established in 1996 and performs sales, marketing, technical consultancy, 
representation, distribution activities in Aviation, Aerospace and Chemical industry, also does contractorship in defined 
sectors in Chemical industry.

ASES Havacılık is focused on 3 main business sectors

• Composites Industry: Since its establishment ASES has been the official representative and official distributor of Hexcel 
Composites as well as carrying out their after sales support activities. 
 
ASES has launched investments for its stock and kit preparation center in Ankara Aerospace Industry Zone (HAB) and 
is planning to commence operations in 2020.  

• Aviation Services and Support: ASES Aviation represents world leader groups, such as Air France - KLM Industry, 
SAFRAN Group, Collins Aerospace and Schneller.

• Industrial Projects: ASES Aviation, with its representatives, patents and project partnerships abroad, has been 
specialized in the production, sales and marketing of equipments such as filtration systems, chemical pumps, 
centrifuges and autoclaves used in the production of Boric Acid, Chromic Acid, Sulfuric Acid and Soda Powder.

ASES HAVACILIK SERVİS VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş.
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1906 yılında tuz ticaretiyle distribütörlüğe başlayan 
Hamburg merkezli Biesterfeld, bugün plastik, kauçuk 
ve özel kimyasalların distribütörlüğü ile uluslararası 
ticaret konusunda çalışmaktadır. Avrupa’da 19 ülkede 
ofisleri bulunan Biesterfeld son yıllarda Asya ve 
Amerika kıtalarında da yatırımlarda bulunmaktadır.

Biesterfeld, 2004 yılından beri Türkiye’de plastik 
hammadde dağıtımı konusunda faaliyet gösteriyor. 2008 
yılından beri faaliyetlerine özel kimyasalların dağıtımını 
da eklemiş bulunuyor. Özel kimyasallar bünyesinde 
kişisel bakım, sağlık bakım, medikal, ev bakımı, tekstil 
yardımcı kimyasalları ve performans ürünleri bulunuyor. 
2009 yılında Huntsman Advanced Materials firmasının 
Türkiye distribütörlüğüne başlayarak kompozit 
dünyasına adım atmıştır. 

Biesterfeld Özel Kimyasallar günümüzde epoksi 
kompozit reçineleri, yapısal yapıştırıcılar, kompozit 
kalıp üretiminde kullanılan kalıp reçineleri, modelleme 
blokları ve macunlar, vaks levhalar ile UV yapıştırıcılar 
ve UV maskeleme ürünleri konularında alanının öncü 
firmalarının Türkiye distribütörüdür. 

Savunma, havacılık ve uzay, otomotiv, beyaz eşya, 
marin ve genel endüstri gibi pek çok sektörde hizmet 
vermektedir. Biesterfeld, müşterilerine Türkiye’deki 
depolarından ürün sağlamanın yanında teknik bilgi ve 

proje geliştirme gibi konularda destek olmaktadır. 

Kompozit alanında distribütörlüğünü yaptığı üreticiler ve 
ürün grupları:

Huntsman Advanced Materials firmasının Araldite, 
Epocast, Epibond, Uralane, markaları altında epoksi, 
poliüretan ve metil metakrilat yapıştırıcıları; formüle 
edilmiş epoksi kompozit reçine sistemleri, elektrik 
ve elektronikte kullanılan poliüretan ve epoksi reçine 
sistemleri

Obo Werke firmasının Rengel, Renlam, Renshape, 
Rencast, Renpaste, Obomodulan ve Obocastulan 
markaları altında epoksi ve poliüretan kalıp reçine 
sistemleri; poliüretan ve epoksi modelleme blokları, 
makine ve el ile uygulanan eksiz modelleme macunları, 
laminasyon, döküm reçineleri ve jelkotlar; Freeman 
Supplies firmasının wax sheetleri

Dymax firmasının UV yapıştırıcıları, UV maskeleme 
ürünleri ve UV kürleme cihazları

Biesterfeld Türkiye ayrıca mühendislik plastikleri 
konusunda BASF, Chimei, Dupont, LG, Solvay gibi; 
özel kimyasallar alanında ise Dow (eski Dow Corning), 
Dupont, Nouryon (eski AkzoNobel), Songwon gibi kendi 
alanının öncü firmalarının distribütörüdür. 

Biesterfeld Özel Kimyasallar  Ticaret A.S. is a subsidiary of Biesterfeld Spezialchemie GmbH, Hamburg - a company of the Biesterfeld Group.

Biesterfeld Spezialchemie GmbH is a pan-European, rapidly growing distributor of products requiring special performance in the fields of 
LifeScience, Nutrition, CASE  (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers) and Performance Products.

The key elements of our European service package are: the development of customer-specific solutions in cooperation with leading 
companies of the chemical industry, a comprehensive product range, and immediate delivery on demand from regional warehouse locations.

In Turkey we currently distribute products in the fields of LifeScience, CASE  (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers), Performance Products 
and Rubber.

Biesterfeld Ozel Kimyasallar is serving composites industry in Turkey within its performance products field. Huntsman Advanced Materials’ 
composite resins and structural adhesives in epoxy, mathacrylate and polyurethane chemistry: Obo Werke with tooling liquids, tooling boards, 
wax sheets; Dymax for UV adhesives, masking resins, UV curing and dosing devices are in the core portfolio of performance products. 
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CARBOMİD, yüksek kaliteli kompozit ve balistik parça üretiminde 
kullanılmak üzere, Karbon, Aramid, Cam, Polyester ve Poliamid gibi 
teknik tekstil elyaflarından kumaşlar üretmektedir.

CARBOMİD olarak hedeflerimiz:

• Müşterilerimizin yaratıcı tasarımlarını gerçekleştirebilmeleri için, 
yenilikçi çözümleri takip etmek.

• 21.yüzyılın en önemli ve stratejik malzemeleri Carbon, Aramid, 
Cam ve diğer teknik elyaflar dan üretilecek kompozit ve balistik 
malzemeler için, yüksek performanslı ürünleri, üstün hizmet 
kalitesi, zamanında teslimat ve rekabetçi fiyatlarla sunabilmek.

• Globalleşen dünya pazarının güvenilir malzeme 
tedarikçilerinden biri olmak; sektöre teknolojik ve inovatif 
çözümler getirerek dışa bağımlılığı azaltmak ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunabilmek.

• Toplam kalite felsefesini esas alarak takım ruhu, doğru ve etkin 
iletişim çerçevesinde sürekli iyileştirme ve geliştirme prensibine 
bağlı kalmak.

Yukarıda saymış olduğumuz hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza 
devam ediyor ve müşteri memnuniyetini şirketimizin varlık amacı 
olarak düşünüyoruz.
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CARBOMID, manufactures technical textile fabrics from Carbon, Aramid, Glass, Polyester and Polyamide fibers for use 
in the production of high quality composite and ballistic materials. 

As CARBOMID, we aim to:

• To follow the innovative solutions for our customers to realize their 
creative designs.

• To provide high performance products, superior service quality, 
timely delivery and competitive prices for composite and ballistic 
materials to be produced from Carbon, Aramid andother technical 
fibers which are the most important and strategic materials of the 
21st century. 

• To be one of the reliable material suppliers of globalizing world 
market; reducing technological dependence and contributing to 
the national economy by introducing technologicaland innovative 
solutions to the sector.

• Adhering to the principle of continuous improvement and 
development within the frame work of team spirit, correct and 
effective communication based on total quality philosophy.

We continue our activities in line with the above-mentioned targets and 
we consider customer satisfaction as the asset purpose of our company.

aramid FABRICs

CMAT 170

CMA5S 205

CM B-AP 930

CM B-AP 3360

cm g/m2 Warp Weft Warp Weft mm Linear meter

CMAT 170 100/127 170 Twill 2/2 5.1 5.1 1580 Dtex 1580 Dtex 0.18 100

CMA5S 205 100/127 205 5H Satin 6,2 6,2 1580 Dtex 1580 Dtex 0.20 100

CM B-AP 930 130 205 Plain 10.5 10.5 930 Dtex 930 Dtex 0.20 100

CM B-AP 3360 130/150 460 Plain 6,7 6,7 3360 Dtex 3360 Dtex 0.40 50

Construction Thickness Roll length
fd/cm

Type Standard 
width Weight Weave

Tread Count

glass FABRICs

CMGY 110

CMGY 163

CMGY 195 CMGR 580

CMGR 300

cm g/m2 Warp Weft Warp Weft mm Linear meter

CMGY 110 100 110 Plain 16 14.4 EC 9 34 EC 9 34 0.12 100

CMGY 163 100 163 Twill 2/2 12 11.4 EC 9 68 EC 9 68 0.14 100

CMGY 195 100 195 Twill 2/2 8.0 6.0 EC 9 136 EC 9 136 0.18 100

CMGR 300 100 300 Plain 5.0 5.0 300 tex 300 tex 0.28 100

CMGR 580 100 580 Plain 5.0 4.6 600 tex 600 tex 0.50 50

Construction Thickness Roll length
fd/cm

Type Standard 
width Weight Weave

Tread Count

CARBON FABRICs

cm g/m2 Warp Weft Warp Weft mm Linear meter

CMCT 160 100/127 160 Twill 2/2 4.0 4.0 3K 3K 0.16 100

CMCT 200 100/127 200 Twill 2/2 5.0 5.0 3K 3K 0.20 100

CMCR 212 100/127 212 Rivet 5.3 5.3 3K 3K 0.22 100

CMCS 220 100/127 220 5H Satin 5.5 5.5 3K 3K 0.23 100

CMCT 245 100/127 245 Twill 2/2 6.0 6.0 3K 3K 0.25 100

CMCT 280 100 280 Twill 4/4 7.0 7.0 3K 3K 0.29 100

CMCP 600 100/127 600 Plain 3.7 3.7 12K 12K 0.62 50

CMCUD 300 50/100 300 UD 3.7 1.6 12K Heat - Set 0.29 50/100

CMMA ±45 125 300-600 ±45 Biax 12K - A42 / A49 12K - A42 / A49 0.65 50/100

CMMA 0/90 125 300-600 0/90 Biax 12K - A42 / A49 12K - A42 / A49 0.60 50/100

CMMA 0/±45 125 450-850  0/±45 Triaxial 12K - A42 / A49 12K - A42 / A49 0.70 50/100

CMMA 0/±45/90 125 600-1200 0/±45/90 Quadraxial 12K - A42 / A49 12K - A42 / A49 0.80 50/100

CMMA UD 125 300 - 860 UD Stiched Fabric 12K - A42 / A49 12K - A42 / A49 0.65 50/100
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Type Standard 
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CMHPM 215 100/127 215 3/1 cross T 5.0 10.0 3K 110 tex PES 0.30 100

Type Standard 
width Weight Weave

Tread Count
Construction Thickness Roll length

fd/cm

cm g/m2 Warp Weft Warp Weft mm Linear meter

CMCT 160 100/127 160 Twill 2/2 4.0 4.0 3K 3K 0.16 100

CMCT 200 100/127 200 Twill 2/2 5.0 5.0 3K 3K 0.20 100

CMCR 212 100/127 212 Rivet 5.3 5.3 3K 3K 0.22 100

CMCS 220 100/127 220 5H Satin 5.5 5.5 3K 3K 0.23 100

CMCT 245 100/127 245 Twill 2/2 6.0 6.0 3K 3K 0.25 100

CMCT 280 100 280 Twill 4/4 7.0 7.0 3K 3K 0.29 100

CMCP 600 100/127 600 Plain 3.7 3.7 12K 12K 0.62 50

CMCUD 300 50/100 300 UD 3.7 1.6 12K Heat - Set 0.29 50/100

CMMA ±45 125 300-600 ±45 Biax 12K - A42 / A49 12K - A42 / A49 0.65 50/100

CMMA 0/90 125 300-600 0/90 Biax 12K - A42 / A49 12K - A42 / A49 0.60 50/100

CMMA 0/±45 125 450-850  0/±45 Triaxial 12K - A42 / A49 12K - A42 / A49 0.70 50/100

CMMA 0/±45/90 125 600-1200 0/±45/90 Quadraxial 12K - A42 / A49 12K - A42 / A49 0.80 50/100

CMMA UD 125 300 - 860 UD Stitched Fabric 12K - A42 / A49 12K - A42 / A49 0.65 50/100

Roll length
fd/cm

Pillar / Tricot

Pillar / Tricot

Tricot

Tricot

Tricot

Type Standard 
width Weight ThicknessWeave

Thread Count
Construction

HYBRID FABRICS

UD FABRICS
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Sektörler: Boru, Denizcilik, Enerji, Havacılık, İnşaat, Otomotiv, Turizm

Üretim Yöntemleri: Kimyasal Madde Üretimi, SMC/BMC Üretimi

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

1978 yılında sektöre adımını atan Boytek, yüksek kaliteli doymamış polyester reçineleri, vinil ester 
reçineleri, jelkot, pigment pastaları ve üretiminde Türk kompozit sektörünün lider kuruluşudur. 
Asya ve Avrupa kıtasındaki iki ayrı tesiste üretimini sürdüren Boytek, yıllık toplam 85000 ton üretim 
kapasitesine; ayrıca ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite belgelerine sahiptir. Üretiminin 
%35’ini ihraç eden ve 35’ten fazla ülkeye ihracat yapan Boytek, Menzolit işbirliğiyle başladığı SMC-BMC 
pestil ve hamur üretimiyle sektörümüzün ihtiyacını karşılamaktadır. Polyester ve vinil ester reçineleri 
konusunda dünyanın lider firması Ashland ile üretim ve dağıtım anlaşmaları bulunan Boytek, cam elyaf 
ürünlerinde ise dünyanın seçkin markası olan Owens Corning (OC) firmasının Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörlüğünü yapmaktadır. Kompozit sektörünün gelişimi için “Kompozit Dünyası” dergisini 2006 
yılından beri yayınlayan Boytek, hazırladığı araştırma, inceleme ve dosya konularıyla sektörümüzün 
hizmetindedir. 

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 3 A2 Blok Kat: 7 No: 60-61 34197 Yenibosna Istanbul/
TURKEY

T: +90 (212) 551 03 04-05

F: +90 (212) 551 28 35

www.boytek.com.tr • boytek@boytek.com.tr

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

LinkedIn: Boytek Resins

Instagram: boytekrecine

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

Production Methods: Chemicals Production, SMC/BMC Production

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

Boytek has been serving the Turkish Composites Industry since 1978 with the highest quality unsaturated polyester resins, 
vinyl ester resins, gelcoats, and pigment pastes. Currently, Boytek production runs in two plants located in Asia and Europe 
with a total annual capacity of 85000 tons. The company has ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 Quality Certificates 
and 35% of its production is exported to more than 35 countries. A partnership with Menzolit for the SMC-BMC market, 
a production and distribution agreement with Ashland in polyester and vinyl ester resins production, and by being the 
exclusive distributor for the world’s largest glass fiber producer Owens Corning (OC), helped Boytek strengthen its existence 
in the international market. Since 2006, Boytek has been publishing the periodical journal “Kompozit Dunyasi” in order to 
communicate the composites sector with research articles and sector news. 

BOYTEK REÇİNE BOYA VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

2017 yılında kurulan B-PREG Kompozit ve Tekstil 
A.Ş.; doğal elyaf takviyeli termoplastik UD prepreg 
yapıların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimi 
üzerine uzmanlaşmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu, Royal Academy of Engineering 
İnovasyon Liderleri Programı ve Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin saygın desteğiyle; 
B-PREG A.Ş.’nin akademik araştırmaya dayalı yeni 
ürünü “UD-Flax” kompozit sektörüne tanıtıldı.

“UD-Flax”, keten liflerinin tek bir doğrultuda yönlenmiş 
halde bulunduğu polipropilen film yapı, mevcut ısıl 
şekillendirme prosesleri (compression moulding, 
vacuum consolidation, injection overmolding 
and automated tape laying) ile şekillendirilebilen  
kullanıma hazır bir yapıda olup endüstride sıklıkla 
kullanılan keçe, bal peteği yapılar ve karbon elyaf ile de 
birlikte kullanıma uygundur.

Laboratuvarda uzun süredir devam eden araştırmalar 
ve sektör denemelerinin sonuçları, UD-Flax ile üretilen 
1 - 1,5 mm kalınlığında kompozit plakaların cam elyaf 
keçe takviyeli termoplastiklere (GMT) kıyasla oldukça 
benzer veya daha iyi mekanik performans elde ettiğini 
doğrulamıştır. Dahası; UD-Flax ile üretilen 2 - 3 mm 
kalınlığında kompozit plakalar, 40 dB’e kadar ses iletim 
kaybı sağlayarak EPDM ses bariyerlerinden çok daha 
iyi yalıtım / ağırlık performansı sunmaktadır.

Otomotivdeki TIER-1 tedarikçileriyle birlikte yürütülen 
endüstriyel ölçekli üretim çalışmaları;  “UD-Flax” 

kullanımı ile şapkalık, tavan döşemesi ve ara 
bölme panel ağırlığının  %50’ye varan oranlarda 
azaltılabileceğini kanıtlamıştır. 

Kendine özgü performansı, ısıl şekillendirme süreçleri 
ve mevcut malzemelerle uyumlu olması; “UD-Flax” 
yapıları hafifletme ve sürdürülebilirlik çözümleri 
arayan birçok endüstri için uygun bir seçenek haline 
getirmektedir.

UD-Flax, 0.20 - 0.30 mm kalınlık, % 30 - 50 keten 
elyaf içeriği ve 100 cm genişliğe kadar rulolar 
halinde piyasada mevcuttur. Kendine özgü tekstil 
yapısı ve patente konu üretim teknolojisi ile 
B-PREG A.Ş., müşteri isteğine bağlı olarak geniş 
yelpazede en, ağırlık ve performansa sahip “UD-Flax” 
yapıların kesintisiz üretimi ile seri üretim talepleri 
karşılamaktadır. Talep üzerine B-PREG A.Ş., “UD-Flax” 
yapıları istenen boyutlarda düz tabaka veya tabakalı 
kompozit plaka olarak da üretebilmektedir.

Üretim ve Ar-Ge çalışmalarını Türkiye’nin iki önemli 
sanayi bölgesinde (Bursa ve İzmir) sürdüren 
B-PREG A.Ş.; tekstil, makina ve biyo-kompozit 
mühendislerinden oluşan çok disiplinli bir ekip ile; 
çevre odaklı marka dönüşümünü rekabetçiliğinden 
ödün vermeden gerçekleştirmek isteyen birçok 
firmaya hizmet vermeye hazırdır. Doğal elyafın 
sağladığı yeni nesil endüstriyel sürdürülebilir 
çözümlere, B-PREG A.Ş. ile dahil olun.

Founded in 2017; B-PREG Composite & Textile Inc. design & develop 
& manufacture natural fiber-reinforced thermoplastic UD prepregs 
in continuous form. With the prestigious support of Turkish Scientific 
and Research Council, “Leaders in Innovation” programme of Royal 
Academy of Engineering and Uludag Automotive Industry Exporters’ 
Association; B-PREG introduced its academic research based novel 
product “UD-Flax” to composite market. 

“UD-Flax”, polypropylene organosheet having aligned flax fibers 
inside, is a ready-to-shape structure via existing thermoforming 
processes (compression moulding, vacuum consolidation, injection 
overmolding and automated tape laying) and compatible with 
materials frequently used in the industry; such as non-woven mats, 
honeycomb structures and carbon fiber preforms. 

Results of long-standing research in laboratory and case studies 
have confirmed that 1 - 1.5 mm thick laminates from UD-Flax 
achieve quite similar or even better mechanical performance 
compared to glass-mat-reinforced thermoplastics (GMT). Moreover; 
2 - 3 mm thick laminates from UD-Flax performs up to 40 dB sound 
transmission loss which is far better insulation/weight performance 
than EPDM barriers or existing sound barriers.

The collaborative studies with TIER-1 suppliers in the automotive 
industry for industrial-scale prototype of parcel-shelf, headliner and 
bulkhead panels have proven that a weight reduction up to 50% can 
be achieved via “UD-Flax”.

“UD-Flax” providing unique performance and compatibility with 
thermoforming processes and varied materials is a good fit for 
industries interested in lightweighting and sustainability solutions. 

UD-Flax is now available on the market in rolls up to 100 cm wide, 
typically 0.20 - 0.30 mm thick with flax fiber content of 30 - 50%. 
Regarding unique textile structure and patent pending production 
technology, B-PREG Inc. is able to meet mass production demand 
by customized manufacturing of UD-Flax in continuous form with 
a wide range of width, weight and performance. Up on request, 
B-PREG Inc. can also serve UD-Flax as flat sheets in required 
dimensions or multi-ply flat laminates. 

Located at two critical industrial spots of Turkey (Bursa and Izmir); 
B-PREG Inc. with a multidisciplinary team from textile, mechanical 
and biocomposite engineers  is ready to serve multiple industries 
wishing to go green while staying competitive. Join next generation of 
industrialized sustainable solution via natural fibers with B-PREG Inc.

B-PREG KOMPOZİT VE TEKSTİL A.Ş.
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CAMBRO POLİÜRETAN PULTRÜZYON

Cambro’nun pultrüzyon tekniği, cam elyafların belirli 
bir geometri ve açı ile polyester yerine poliüretan reçine 
karışımından geçerek, sıcak bir kalıptan çekilmesi ile elde 
edilen profil imalatıdır. Bu yöntemde cam elyaf iplikler 
veya keçelerin reçine ile ıslatıldıktan sonra kalıp içinde ısı 
ile polimerizasyon sürecini tamamlayıp sürekli çekilmesi 
ile sonsuz profil imal edilebilmekte ve soğutma sonrası 
nihai şeklini almaktadır. Yüksek makine teknolojisini ve 
ful otomasyonla destekleyerek üç kalıbımız birbirinden 
bağımsız şeklide çalışabilmekte veya tek büyük kalıp olarak 
kullanabilmektedir. Bu sayede istenilen cidar kalınlığı sabit 
kalarak hem dar, hem de geniş profil üretimi hızlı şekilde 
gerçekleşebilmektedir.   

Bulunduğu her sektörde iddialı olan Cambro;

Pultrüzyon bölümünde kendi raf ürünlerinin direk ve 
traverslerinden üretimin yanında diğer kompozit ürünlerin 
kullanıldığı alanlarda da çözüm üretebilmektedir. Cambro 
Türkiye’yi diğer pultrüzyon tekniği ile üretim yapan firmalardan 
ayıran en önemli konu üretimindeki hız nedeniyle kazanılmış 
saatlerden doğan esnekliğidir.

Cambro’nun pultrüzyon tekniği;

Savunma sanayinde kullanılan hafif ve sağlam parçaların 
üretiminde, mukavemetten dolayı inşaat, vinç vb. destek 

parçalarında, yanmazlık ve hafiflik avantajı ile taşımacılık 
sektöründe (otomobil, otobüs, tır, raylı sistemler ve havacılık) 
örnek olarak; araç iç - dış giydirmeleri, klima kanalları, 
uyarı direkleri, profilleri vb. uygulamalarda, korozyon direnci 
sayesinde dış ortamda, suda, keskin hava şartlarında inşası 
gereken yapılarda, örnek olarak rüzgar gülü, iskele, balık 
üretim havuzları, marina, bina dış cepheleri vb. Kimyasal 
direnci sayesinde her türlü kimyasal depolama, atık, fosseptik, 
ızgara uygulamalarında, elektrik yalıtkanlığı ve hafifliği 
sayesinde elektrik-mekatronik sektöründe ve daha bir çok 
alanda kullanılabilmektedir. Çıkan ürünlerin, torna-tesviye 
tezgahlarında işlenebilir olmasından dolayı parçaların düz 
bir profilden ziyade, daha kompleks şekilde imali mümkün 
olmakla birlikte renklendirmede de herhangi bir sınır 
bulunmaktadır. 

Pultrüzyonda yeniliklere her daim açık olan firmamız, uzman 
kadromuz ile proje bazlı çalışmalar için de uygun adrestir. 

Cambro,

Tam otomatik bir SMC ünitesine sahiptir. İstenilen kalınlıkta 
ve elyaf oranında, istenilen renkte % 0,1 sapmaya imkan 
vermeyen otomasyon sistemi sayesinde değişlik formüllerden 
elde edilen yarı mamul ve mamuller birçok farklı sektör için 
uygun ve ucuz çözümler getirmektedir. Örnek olarak; rögar 
kapakları, kimyasal depolar, modüler yapılar, elektrik panoları, 
dış cephe veya iç cephe uygulamaları verilebilir.  

CAMBRO POLYURETHAN PULTRUSION

Cambro’s pultrusion technique is the production of profiles by pulling 
glass fibres or non-woven through a mixture of polyurethane resin 
rather than polyester via certain geometry and angles.  Pulling the 
soaked glass fibres after the polymerisation in the heating mould 
is the continuous profile production. Via the effective cooling unit 
the production is finalized. High-tech machine supported by fully 
automation, allows working with three moulds independent of each 
other or working with larger mould only. In this way, both narrow 
and wider profiles could be produced with respect to the desired wall 
thickness by high pulling velocity.

Cambro, whom is challenging in every sector, operates;

In the pultrusion department, besides its own pultrusion parts such 
as traverses and posts at shelving units, Cambro works with other 
potential composite consumer’s market requirements. Cambro’s 
biggest difference from other pultrusion companies is the production 
flexibility by the earned machine hour which is gained via the high 
speed of production.

Cambro’s pultrusion technique can be used;

In defence industry’s light and strong parts manufacturing. In 
construction, cranes and many supporting parts production instead 

of iron/steel material due to the higher strength of the material.  
In transporting business with the advantage of flame retardant/
proof and light weight (automobile, bus, tractor, rail systems and 
aviation) property, as an example; vehicle interior - exterior scuffs, air 
conditioning parts, warning poles, profiles etc. For the applications 
such as; building wind turbines, pier, fish production ponds, marinas, 
buildings, etc. High chemical resistance allows to be used in all kinds 
of chemical storage, waste, septic tanks, grill applications etc. Due to 
great electrical non-conductivity leads up in the electrical-mechatronics 
sector and many other markets not mentioned above. Another 
important matter is parts are appropriate for machining process which 
allows to produce more complex parts rather than simple profiles at 
the end.

Open minded philosophical approach of our Company; customers are 
very welcome with the project based, unique production ideas... 

Cambro;

Has a fully automatic Sheet Moulding Compound (SMC) unit.  Equipped 
automation less than 0.1% deviation in the formulas allows to work 
with required thickness, colour and fibre ratio for semi-products and 
products. SMC is unit can produce various parts for different market. 
E.g. manhole covers, chemical warehouses, modular structures, 
electrical panels, exterior or interior applications etc.

CAMBRO

Can Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Turan Sürücü tarafından Sürücü Sigorta Acenteliği olarak 1983 
yılında kurulmuştur. Sektördeki bilgi ve deneyimlerini kendine referans alarak 2004 yılında Can Brokerlik 
olarak dönüşüm göstererek Türkiye’deki en fazla prim üreten öncü sigorta brokerlerinin arasına girmeyi 
başarmıştır.

2000’i aşkın kurumsal müşteri ile çalışılmakta olup, sektörel dağılımları ağırlıklı olarak tekstil ana ve yan 
sanayii, otomotiv yan sanayi, kimya ve plastik sanayi, inşaat ve ilgili lokomotiv sektörleri, gıda, taşımacılık, 
denizcilik, makina ağır sanayii vb. dir.

90 kişilik ekibimiz ile İstanbul Genel merkezimiz ve Bursa bölge müdürlüğümüz ile Can Sigorta Ve 
Reasürans Brokerliği’nin müşteri portföyünde ağırlıklı olarak kurumsal müşteriler yer almaktadır.

Can Sigorta’da değişimin değişmeyen tek gerçek olduğunun bilinciyle çalışıyoruz. Güçlü ve tecrübeli 
kadromuzla, ihtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda kendimizi ve hizmetlerimizi yeniliyor, değişimi 
daima gelişime dönüştürüyoruz. Yarattıkları vizyon ve güvenle, Can Sigorta’yı bugünkü başarılı konumuna 
taşıyan bir ekip ile çalışıyoruz.

Müşterilerimize sigorta bilincini ve fayda-maliyet analizini en verimli şekilde vermeyi sorumluluklarımız 
arasında görüyoruz. Bu hedefler doğrultusunda benimsediğimiz prensiplerle olası risklere karşı sahip 
olduğunuz değerlerinizi güvenle yönetiyoruz.

Can Broking Company was founded by Turan Sürücü as Sürücü Sigorta in 1983 in İstanbul, Turkey. After 21 years 
experience with fully developed portfolio, Sürücü Sigorta decided to act as an insurance & reinsurance broking company 
in 2004, to offer more professional service  to its clients. 

Since 2004 it has been ranked in one of the top local broker in Turkish Market with more than 2000 corporate / well 
named clients in various sectors mainly from textile, automotive, construction, food and beverages, logistics, hotels and 
malls. % 80 of Can broker’s portfolio consists of corporate clients. 

Number of employee is 90, head office is in İstanbul. 

With very well educated & experienced team, Can Broker can maintain its portfolio, reach more potential insured and give 
qualified service its customers through product variety and innovative applications.

We as Can Broker operate with the belief that change is the only thing that does not change. We change ourselves and 
our services with our strong and experienced team based on your need and demands and turn change into improvement.
We work with a team who provide vision and trust that allowed Can Broker to reach their successful position today.
We see providing our customers with an insurance awareness and cost benefit analysis as one of our responsibilities. 
Based on these, we manage your assets securely with our principles. Since 1983 Can Broker became one of the largest 
premium generating insurance brokers by leveraging industrial information and experience.

CAN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ
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Kuruluş temelleri 1974 yılında atılan ve otomotiv sektöründe 
faaliyete başlayan firmamız, iş alanını genişletip 2008 yılında 
kompozit sektöründe de faaliyet göstermeye başlamıştır

2017 yılında sektörünü ve teknolojiyi yakından takip eden firmamız 
yaptığı yeni yatırımlar ile birlikte ticari faaliyetlerini CEYLAN 
KOMPOZİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adı altında 20.000 m2’si kapalı 
üretim alanında devam ettirmektedir.

Firmamız, tüketicilerin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sunmak amacı 
ile çevreyle dost, farklı endüstri veya hizmet sektör uygulamalarında 
kullanılan kompozit yapıda ürünler imal etmektedir.

Ceylan kompozit, misyon olarak  hem yurt içi hem de yurt dışı 
pazarda müşterilerinin taleplerini karşılamak ve fiyat unsurunun 
dışında farklılaşarak rekabet edebilmek amacıyla “üretim ve hizmette 
en kaliteli” olmayı hedeflemekte, müşteri odaklı yönetim anlayışı ile 
faaliyetlerini yürütmektedir.

Ürün Gamımız: Kutu Profil, U Profil, Boru, Tırtırlı Boru, Köşebent, I 
Profil, T Profil, Çubuk, Kar Siperi - Z, Kar Siperi - U, Yol Kenar Dikme, 
Işık Kırıcı Ray, Işık Kırıcı Dikme, Tekmelik, Gemici merdiveni

We were founded in 1974, our company is operating in the automotive sector by producing spare parts and in 2008 started to 
operate in the composite sector as well.

In 2017, our company, which closely follows the industry and technology developments, continues its commercial activities 
in 20.000 m2 closed production area under the name of CEYLAN COMPOSITE INDUSTRY AND TRADE INC. together with our 
continues investments.

Our company aims to provide permanent solutions to the needs of consumers and produces composite products which are 
used in different industrial or service sector applications.

As a mission, Ceylan Composite aims to be “the best quality in production and service” in order to meet the demands of 
its customers both in domestic and abroad and to compete by differing out of price factor. It carries out its activities with a 
customer oriented management approach.

Product Range: Box Profile, U - Profile, Tube, Serrated Tube, L - Profile, I - Profile, Z-Profile, Square Bar, Rod, Light Barrier - 
Rail, Light Barrier - Strut, Kickplate, Dog bone , Angle corner, Deck Ladder

CEYLAN KOMPOZİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

CSC Composites, CSC Makina Elektronik Ticaret olarak 1994 yılında kurulmuştur. 
2010 yılı itibariyle şirketimiz, kalıp ve ürün üretimi başta olmak üzere, tamamıyla 
kompozit sektörüne yönelmiştir.

Kompozit üretimi konusunda elyatırma/vakum torbalama, vakum destekli infüzyon, 
yüksek ısı ve sıcaklıkta kürlenen prepreg başta olmak üzere, el emeğinin yoğun 
olduğu üretim yöntemlerine odaklanılmıştır.

Kalıplar konusundaysa, üretim yöntem ve adedi gözönünde bulundurularak, direk 
CNC ya da büyük alanlar için CNC kesim kesit üzeri kaplama ya da seri üretimler için 
direkt CNC işleme alüminyum, model üstü cam ya da yüksek ısı dayanımlı epoksi ve 
karbon kalıplar müşterilerimize sunduğumuz seçenekler arasındadır.

Kuruluşumuzdan bu yana şirketimiz marin sektöründe çok başarılı projelere imza 
atmış, ürettiği tekneler dünyanın en prestijli yarışlarında bir çok birincilik kazanmıştır. 
Yatırımlarımız arasında yıllar boyunca elde ettiğimiz emsalsiz tecrübelerimiz 
dışında, sektörün öncü yazılımlarından SolidWorks, tam teşekküllü boyahanemiz, 
60m3’lük prepreg fırınımız, yedekli şekilde çalışan yüksek kapasite 4 adet vakum 
pompa sistemimiz, soğuk hava depomuz ve 1,2 x 6 m boyutlarında otoklav fırınımızı 
sayabiliriz.

Müşterilerimize prototip ya da seri üretim kalıp ve bunlardan üretilmiş kompozit 
strüktür olarak havacılıktan denizciliğe, otomotivden inşaata, sektör bağımsız 
şekilde, en hassas geometri ve minimum ağırlık/maksimum mukavemette ürün 
teslim etme konusu en öncelikli hedefimizdir.

İster yüzlerce metrekarelik tekne projeniz, ister yapısal karbon komponentiniz, 
ister minimal dekoratif karbon aksesuarınız olsun, bizim tecrübelerimizden 
yararlanmadan projenizi hayata geçirmeyin !!

Our company was founded in 1994. Since 2010 we continue our production primarily devoted to the composite industry; 
which includes molds, constructions and various other productions out of carbon fiber and glass fiber.

The production methods we use include hand lay-up, vacuum bagging, vacuum infusion and prepreg.

Regarding molds, we practice the most innovative methods in the world working with great partners. We have produced 
several molds for our own company as well as other boat making companies. Each projects needs are considered and 
the decision of applying wood over CNC posts, making a mold out of CNC models or -if low production costs are aimed- 
producing a wood or a CNC mold straight are among our company’s cost efficient traits. We use licensed SolidWorks 
software for the design of our molds, which is one of the industry’s top rated softwares.

CSC COMPOSITES
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CYF international; Demiryolu, Havacılık, Savunma, Enerji ve Denizcilik Endüstrilerinin gelişmesine 
paralel olarak, bu sektörlerin değerli üreticilerine standartların ihtiyacına göre en doğru ve en ekonomik 
ürünü sağlamakta , seçilen veya sipariş edilen ürünlerin üreticilerin tesislerinin kapılarının önüne kadar 
teslim edilmesine danışmanlık yapmaktadır.

CYF international’in hizmetleri özellikle proje bazlı çalışmalarda ön plana çıkmaktadır. Sektördeki Lider 
Şirketlerin temsilcisi ve bu şirketlerin Uzman Ekibi olarak müşterilerimize kendi tesislerinde sınırsız 
hizmet veriyoruz.

Ayrıca müşterilerimizin talepleri doğrultusunda şirketlerimizin tesislerinde eğitim veriyoruz.

CYF international olarak Temsilciliklerimiz;

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 standart and complete delivery the selected or ordered products in front of the doors of the 
manufacturers’s 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 the these companies , We provide 
unlimitted services to our customers in their own facilities.

Also according to demands of the our customers , We arrange training at facilities of our companies.

CYF INTERNATIONAL END. ÜRÜN. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Endüstriyel Ürünler İth. İhr. Dan. San. ve T�c. Ltd. Şt�.

CYF international End.Ürün.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Gülabibey Mah. Ata Cad. No:45 19100 Çorum - Türkiye

Tel : 0090 541 584 82 85 - 0033 6 87 61 17 90 , e-mail :  ,   marketing@cyf-international.com www.cyf-international.com

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 standart and complete delivery the 
selected or ordered products in front of the doors of the manufacturers's 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 the these 
companies , We provide unlimitted services to our customers in their own facilities.

Also according to demands of the our customers , We arrange training at facilities of our companies.
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Dyo Boya Fabrikaları, Dewilux markasıyla polyester 
sektöründe uzun yıllara dayanan deneyim, uzmanlık 
ve güveni temsil etmektedir.Boya sektörünün 
genelinde üstlendiği öncü rolü bu alanda da 
göstermektedir.Doymamış polyester reçineleri daha 
Amerika ve Avrupa’da yeni yeni tanınırken 1964 
yılında Türkiye’de ilk kez Dewilux markasıyla üretme 
başarısını göstermiştir.Genel amaçlı polyester, düğme 
polyesteri, macun polyesteri gibi pek çok polyester 
türünün yanı sıra jelkot ve pigment pasta da Türkiye 
pazarına Dewilux markası ile girmiştir.

Bu gelişmeler, Türkiye sanayisinin gelişim çizgisi göz 
önüne alındığında zamanın çok ötesinde bir girişim ve 
vizyona sahip olduğunu da ortaya çıkardığı gibi aynı 
zamanda ülke ekonomisine çok değerli bir katkı ve 
yatırım anlamına da gelmektedir.

1964’den bu yana polyester sektöründe kalitesi 
ve güvenirliği ile kendini ispatlayan Dewilux 
Polyesterleri, 1970’lerin sonlarında başlayan 
Ar-Ge çalışmaları ile önemli bir ivme kazanmış ve 
yeni ürünlerin eklenmesiyle daha da güçlenerek 
bugünlere gelmiştir.Alanında uzman ve deneyim 
sahibi ekibiyle yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları 
sayesinde Dewilux Polyesterleri geniş ürün gamıyla 
müşterilerinin beklentilerini en üst seviyede 
karşılayabilmektedir. Ar-Ge çalışmaları Dewilux 
markasının arkasındaki en büyük gücü oluştururken, 
gelecek hedeflerini de desteklemektedir. Polyester 
alanında ürün çeşitliliği, kalite ve müşteri 
memnuniyeti odaklı yaklaşımlarıyla farklılaşmaktadır.

Ar-Ge ekipleri, geleceğin malzemesi olarak nitelenen 
kompozit malzemelerin üretiminde müşterilerine 
değer katacak yeni teknolojilere ve yeni kullanım 
alanlarına uygun ürünlerin tasarımı konusunda yine 
müşterilerine yakın bir işbirliği içinde çalışmalarını 
sürdürmektedir. Müşterileriyle ortak Ar-Ge ve ürün 
geliştirme projeleri yürütmektedir. Dewilux markasını 
alanında özel bir konuma taşıyan bu yakın işbirliği 
sayesinde müşterilerinin istek ve beklentilerini en üst 
seviyede karşılama imkanına sahip olabilmektedir. 

Dewilux polyesterlerinin üretimi, modern şartlarda 
ve tam otomasyonla İzmir Çiğli fabrikalarında 
gerçekleşmektedir. Hammaddelerin girişinden ürünün 
sevkiyatına kadarki tüm aşamalardaki kontroller, 
kalite sürekliliğini de garanti altına almaktadır.

Yaşamın her alanında karşımıza çıkan polyester 
ürünler; ulaşımdan eğlenceye, alt yapıdan tekstile, 
savunma sanayinden inşaat sektörüne kadar birçok 
alanda vazgeçilmez olmayı sürdürmektedir. Dewilux 
Polyesterleri, geniş ürün yelpazesiyle tüm bu 
ihtiyaçları karşılamaktadır. 

Müşterilerine sunduğu satış sonrası teknik servis 
hizmeti ile de sektörde farklılık göstermektedir. 
Ürün geliştirme ve Ar-Ge’de olduğu gibi kullanım 
aşamasında da müşterileri ile yakın bir işbirliği 
içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ürünlerin 
kullanıcılarına yönelik eğitimler de bunun bir parçasını 
oluşturmaktadır. Markanın gücü ve güvenilirliğinin 
sürdürülmesinde bu çalışmaların büyük önem 
taşıdığına inanılmaktadır.

Dewilux Unsaturated Polyester Resins, with proven quality 
and reliability in Polyester sector since 1964, has gained 
significant strength via new products with the R&D activities 
started in late 1970’s. Dewilux Unsaturated Polyester Resins 
meets customer needs with highest satisfaction level, and 
wide product portfolio as a result of R&D activities which is 
performed by an expert  team with extensive experience. 
Continous R&D is the main driver for Dewilux brand to reach 
future goals. In polyester resins, Dewilux brand diffrentiates 

with focus on highest quality and customer satisfaction and 
product range.

Dewilux Polyester resins are produced in a modern facility 
with full automation, in Çiğli plant. The quality is ensured 
by controls, which are performed in all stages of process, 
from the acceptance of raw materials to shipment of 
finished goods in well equipped laboratories. Experienced 
and competent teams also ensure sustainable quality and 
reliability.

DEWİLUX POLYESTER
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45 yılı aşkın bir maziye sahip ve polimer kimyası konusunda 
uzmanlaşmış DURATEK Koruyucu Malzemeler San. ve Tic. A.Ş., 
epoksi, poliüretan ve akrilik esaslı sistemlerin tasarımını, üretimini 
ve pazarlamasını % 100 yerli bir firma olarak Gebze OSB’de yapıyor. 
DURATEK, pazardaki özel konumunu, müşteri isteklerine odaklanarak, 
bunlara cevap verebilmesine borçlu. Kardeş firması KİMAR / PAKSOY 
KİMYEVİ’nin epoksi hammaddeleri üretebiliyor olması ve dünyada az 
rastlanan bu entegre yapı sayesinde DURATEK, ürün tasarımına bir 
adım geriden başlayabiliyor. 

DURATEK, ISO 9001:2015, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite 
standartlarında faaliyet göstermektedir. 

DURATEK’in, kompozit ve dolayısıyla rüzgar türbin kanatlarının 
üretiminde kullanılan ürünlerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

• Rüzgar türbin kanadı, deniz araçları, askeri araçlar, roket gövde ve 
benzeri ürünlerin imalatı için kullanılabilen, DNV - Germanischer 
Lloyd veya Lloyd’s Register sertifikalı, el yatırması, vakum 
torbalama, vakum infüzyon, filaman sargı, vakumlu santrifüj, 
pultruzyon gibi üretim yöntemlerine uygun olan epoksi laminasyon 
sistemleri; 

• Rüzgar türbin kanadı, deniz araçları, askeri araçlar ve diğer 
ürünlerin imalatı için kullanılabilen, Lloyd’s Register veya Rina 
sertifikalı epoksi esaslı yapısal yapıştırıcılar;

• Kompozit parçaların dış etkenlerden korunması için kullanılan 
astar, macun ve boya sistemleri.

DURATEK aynı zamanda inşaat sektörü için fabrika, otopark, hastane, 
okul, mağaza, ofis gibi binaların zeminleri için kaplama malzemeleri, 
çelik konstrüksiyonlar için endüstriyel boyalar, temel, çatı ve havuz 
gibi alanlar için su izolasyon malzemeleri ve yapı kimyasalları; deniz 
sektörü için laminasyon reçineleri, yapıştırıcılar, astar, macun, boya ve 
vernikler; savunma, otomotiv, elektrik, mermer gibi sektörler için de 
epoksi ve poliüretan esaslı çeşitli ürünler üretmektedir.

Duratek has been specialized in polymer chemistry for more than 45 years. Duratek designs, produces and 
markets epoxy and polyurethane based systems by focusing mainly on customer needs including tailor made 
products. 

Duratek provides epoxy based lamination resins, epoxy or polyurethane based adhesives and paints for the 
construction of composite structures such as windmill blades, marine vessels, etc. All structural products of 
Duratek are approved by DNV-GL, LR or Rina.

DURATEK EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER
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DowAksa, 2012 yılında hammaddesi karbon elyaf olan 
küresel kompozit sektörüne geniş bir ürün yelpazesi 
ve teknik hizmet sunmak hedefiyle Dow Chemical 
Company ve Aksa Akrilik San A.Ş’nin 50/50 ortak 
girişimi olarak kuruldu. Aksa’nın büyümeye müsait 
bir ortam sağlayan altyapısı ile Dow’ın malzeme bilimi 
konusunda bilgi ve deneyimi sayesinde, DowAksa 
bugün karbon elyaf ve karbon elyaf ara malzemeler 
üretiminde liderliğe oynayan en güçlü şirketler arasında 
yer alıyor. Aynı zamanda DowAksa, karbon elyaf 
sektöründe faaliyet gösteren ilk ve tek Türk firması.

Karbon elyaf, rüzgar türbinlerinin enerji üretiminin 
artırılması, otomobillerdeki yakıt tüketiminin azaltılması, 
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.

DowAksa, savunma ve havacılık sanayii için de karbon 
elyaf çözümleri üretmektedir. SaSaD tarafından 
düzenlenen “Savunma Sanayii

Özel Ödülleri” kapsamında, SSM tarafından verilen 
“2017 Yılı Savunma Sanayii Teknoloji Geliştirme 
Özel Ödülü”nün de sahibi olan DowAksa, Yalova’daki 
kampüsü içerisinde açtığı  2600 m2’lik Global 
Kompozit Merkezi’nde savunma sanayii ve havacılık 
uygulamalarına yönelik karbon elyaf kumaş ve prepreg 
malzemeleri geliştirmektedir.

Karbon elyaf bazlı malzemeler altyapı ve yapıları 
güçlendirerek ömürlerinin uzatılması konusunda da 
önemli çözümler sunmaktadır. DowAksa 2016 yılında İTÜ 
ile ortak bir çalışma kapsamında Yalova Valiliği tarafından 
tahsis edilen arazide tam ölçekli binalar üzerinde başarılı 
bir deprem simülasyonu gerçekleştirmiştir. Aynı temel 
ve yapı malzemelerinin kullanıldığı binalar, 2007 Deprem 
Yönetmeliği’nden önce, Türkiye’de bina yapımında 
uzun yıllardır yaygın olarak uygulanan yöntemlerle 
inşa edilmiştir. Binalardan biri karbon elyaf takviyeli 
malzeme ile güçlendirilmiştir. Bu simülasyon sonrasında 
güçlendirilen bina ayakta kalırken, güçlendirilmeyen 
binanın ise yıkıldığı görülmüştür. Bu çalışma bize karbon 
elyaf takviyeli malzemelerin bina güçlendirmesinde ne 
kadar önemli olduğunu çok açık bir şekilde göstermiştir.

DowAksa is a fully integrated provider of carbon fiber 
and composite material solutions for today’s energy, 
infrastructure, transportation, defense and aerospace 
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.

DowAksa, along with Istanbul Technical University, conducted 
a full-scale earthquake simulation in 2016. Using the same 
foundation and materials, two full-scale buildings were 
constructed using practices that were common for several 
decades in Turkish  construction. The first building  was  retro-
fitted  with  CFRP, while the second one was not changed. 
During the test, the unchanged building collapsed while there 
was no strength loss or significant damage observation  on  
the retrofitted one.

DOWAKSA

Kuruluş Yılı: 1984

Çalışan Personel Sayısı: 92

Faaliyet Alanları / Sektörleri: Mobilya, Kompozit, Metal 
sanayi, Makine sanayi, İnşaat kimyasalları ve benzeri

Firma Açıklaması: 

Ece Boya, kurulduğu tarihten bugüne kadar polyester 
reçine, jelkot, pigment pastalar ve yardımcı ürünlerin 
üretimini yapmaktadır. Firma ayrıca ahşap ve metal 
yüzeyler için boya, vernik ve tiner üretimi alanında 
da faaliyet göstermektedir. Kocaeli GEBKİM OSB’de 
bulunan, 49.000 m2 alana kurulu ve %100 kendi iştiraki 
olan tesisi, 2019 yılı ile birlikte faaliyete başlamıştır.

Deneyimli, dinamik ve uzman kadrosu, modern üretim 
tesisleri ve güvenilir teknolojisi ile bilimsel çalışmanın 
önemine inanan Ece Boya, ileri teknolojilerin kullanıldığı 
1600 m2’lik AR-GE Merkezi ile 20 Haziran 2017 
tarihinden bu yana teknolojik çalışmalar geliştirerek 
müşterilerine güvenilir ve kaliteli ürünler sunmaktadır.

Bugün gelinen noktada, Erco markası dünyada 30’den 
fazla ülkeye pazarlanmaktadır.

Türkiye’de reçine kalitesi denince akla gelen ilk 
markalardan biri olmayı başaran Erco, yüksek miktarda 
doymamış polyester reçine çeşidine sahiptir. Bu reçineler 
müşteri talepleri doğrultusunda, sektördeki yeni 
gelişmeler göz önünde bulundurularak yapılan Ar-Ge 
çalışmaları sonucunda geliştirilmiştir.

Ece Boya, 2006 senesinden beri ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi ile yönetilmektedir. Yeni nesil teknolojiler 
sayesinde 2013 Eylül’den itibaren Microsoft AX sistemi 
ile müşterilerine daha kurumsal ve organize bir yapıda 
hizmet etmektedir ve iş ortaklarına daha iyi hizmet 
sunabilmek sürekli otomasyon teknolojilerine yatırım 
yapmaktadır.

Ürün ve Hizmetler: 

Doymamış polyester reçineler, vinil ester reçineler, 
jelkotlar, pigment pastalar ve yardımcı ürünler.

Ahşap ve metal yüzeyler için boya ve vernikler, Sentetik 
reçineler. Ar-ge ve kuruma özel ürün tasarlama ve 
üretme hizmeti. Satış öncesi ve sonrası teknik destek ve 
benzeri hizmetler.

Date of Establishment: 1984

Empolyees: 92

Activity Area / Sectoral Area: Wood coaitngs, Composit 
Industry, Metal Industry, Machinery Industry, Construction 
Chemicals etc.

About Us:

Established in 1984, Ece Boya is one of the leading companies 
in Turkey in the unsaturated polyester resins, gelcoats, 
pigments pastes and also coatings for woods and metals 
manufacturing with its brand Erco. The company’s strategy is 
based on rigorous R&D studies to develop new technologies, 
providing solutions by anticipating the needs of the industry 
and being a worldwide sought-after brand.

Today, Erco brand is sold more than 30 countries.

Ece Boya believes in the importance of scientific work with its 
experienced, dynamic and expert staff, modern production 
facilities and reliable technology. Ece Boya Kimya which is a 
pioneer of coatings and resins industry has become an R&D 
Center in 2017. Ece Boya Kimya, which has received R&D 
Center Document given by Science, Industry and Technology 
Ministry excelled to be an official R&D Center in Turkey with its 

high-tech 1.600 m2 laboratory. 

Ece Boya believes quality is about increasing work 
performance and customer satisfaction. Our strict quality 
standards dictate all our processes, from design all the way 
up to final product testing. Our quality control department 
doesn’t just run standardized tests for the industries we serve; 
it employs customized test methods to quality check the 
critical aspects of a product.

Ece Boya has been managed with ISO 9001 Quality 
Management System since 2006. As of September 2013, 
thanks to the new generation technologies, Ece Boya has 
been serving to customers in a more corporate and organized 
structure with the Microsoft AX system, and investing in 
automation technologies to provide better service to business 
partners.

Products and Services:

Unsaturated polyester resins, vinyl ester resins, gelcoats, 
pigments pastes and auxiliary products.

Paint and varnishes for wood and metal surfaces, synthetic 
resins. R&D and tailor-made products designed and produced 
for specific customers and projects. Technical support before 
sales and after sales.

ECE BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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Ege Kimya; yarım asrı aşkın deneyimi ve geniş ürün yelpazesiyle, içerisinde deterjan, seramik, yapı 
kimyasalları, kauçuk, otomobil lastiği, kompozit, poliüretan, tarım ve boyanın yer aldığı 10’dan fazla 
sektörün ara malı tedarikçisidir. Müşteri odaklı yönetim felsefesi ile dünya şirketlerinin tercihi durumundadır. 
Uluslararası firmalarla kurulan ortaklıklar, yapılan üretim anlaşmaları, geliştirilen ürünler ve yeni pazarlara 
açılma faaliyetleri sayesinde artan üretim kapasitesi, beraberinde mükemmelleşen kalite anlayışı, Ege 
Kimya’nın Türkiye’nin en önemli organize kimya tesisi olma yönündeki hedefine ulaşmak için gösterdiği 
çabaların bir bütünüdür.

Ege Kimya sürekli kıldığı teknoloji yatırımlarıyla, müşterilerinin ve iş ortaklarının artan beklentilerine çözümler 
sunmaktadır. Adapazarı’ndaki 120 bin metrekarelik arazisinde hayata geçirdiği organize kimya tesisiyle faaliyet 
alanlarını genişleten Ege Kimya, bilgi birikimi ve deneyimlerini uluslararası işbirlikleri ile geliştirmektedir. 
Bütün bu faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi için gerekli kurumsal yapılanmalar 
sonuçlandırılmış, bu sayede müşterilere sunulan hizmetlerin kalitesi arttırılmıştır.

Farklı alanlarda uzmanlaşmış teknik kadrosu, konusunda eğitimli çalışanları, doktoralı araştırmacılardan 
oluşan Ar-Ge ekibi ve üst düzey yöneticileri ile bir takım olarak çalışan Ege Kimya, lider konumunu sürekli 
kılmakta ve geliştirmektedir.

Ege Kimya; Evonik-Degussa, Albemarle, Euclid Chemical (RPM), Dupont gibi dünyanın önde gelen kimya 
kuruluşları ile üretim konularında işbirliği içerisindedir.

Ege Kimya’nın Adapazarı tesisleri İstanbul il merkezine 130 km uzaklıkta olup, ana limanlara yakın ve TEM 
otoyoluna 2 km uzaklıktadır.

Ege Kimya is the intermediate chemicals supplier to more than 10 sectors such as the ceramic, construction chemicals, 
rubber, agriculture, UPR, polyurethane and paint sectors with more than 60 years of experience and wide product-range.

Ege Kimya operates as an integrated team with its technical staff, experienced in different fields, and with employees trained 
in their specialties. Its Research and Development team consists of postgraduate researchers and senior executives.

The production capacities have increased through partnerships established with international firms, co-production 
agreements, in an effort to become a partner of preference to other multi-national companies wishing to take advantage of 
this industrial facility.

Ege Kimya is in close cooperation with the leading global chemical companies such as Evonik-Degussa, Albemarle 
Catalysts, Euclid Chemical (RPM), Dupont in the joint development of specialty chemicals.

Ege Kimya provides solutions to the increasing expectations of its customers and business partners. Ege Kimya has 
expanded its fields of activity through the chemical manufacturing facility that has been established over 120 thousand 
square meters located in Adapazari. All corporate and financial services have been put in place in order to be able to service 
the requirements of the said collaborations.

EGE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş

Ticaret hayatına 2011 yılında Etap Marine adı altında 
başlayan firmamız, 2015 yılında bünyesine katmaya 
başladığı  dünyaca ünlü ve kaliteli markalarla 
kompozit alanındaki çalışmalarına da “Etap Kompozit” 
adı ile devam etmektedir. Kompozit sektörünün tüm  
ihtiyaçlarını tek elden karşılayacak tüm ekipman, 
ürün ve teknik bilgiye sahip olan Etap Kompozit, genç 
ve dinamik yapısıyla bugün aranılan isimler arasına 
girmeyi başarmıştır.

Temsilcisi olduğu West System, PRO-SET, firmaları 
ile laminasyon, infüzyon, yapısal yapıştırıcı gibi yüksek 
özellikli teknik epoksileri ülkemize getirmektedir.

Yine Pro-VAC Firması ile E-Glass, Karbon, Aramid, 
Hibrid dokuma elyaflar, Çekirdek malzemeler (PVC ve 
PP Plastik Honeycomb), Vakum infüzyon ve torbalama 
ekipmanları gibi sarf malzemelerini de sağlayarak 
denizcilik, havacılık, savunma, enerji ve otomotiv 
sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya başlamıştır. 

Kompozit sektöründeki gelişmeleri yakından takip 
eden firmamızda, su altı yapıştırmalarına yönelik 
epoksiler, şeffaf döküm, sörf tahtası yapımı gibi özel 
uygulamalara yönelik, çevre dostu epoksiler “Entropy 
Resins”, 3 boyutlu özel dokumalar “Parabeam” gibi 
bir çok yeni geliştirilmiş malzemeleri üreticilerimizin 
kullanımına sunmaktadır.

Hızla büyüyen kompozit sektörü ile firmamızda 
büyümeye  devam etmektedir.

Etap Marine Denizcilik Sanayi ve  Ticaret Ltd Şti

Aydıntepe Mah.Sahil Bulvarı Özek İş Merkezi 

D Blok No:8 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE

www.etapcomposite.com

info@etapcomposite.com

Tel: +90 216 392 51 42 /43

Mobil: +90 5323044284

Etap Marine  has been established in Istanbul, Turkey  in 
year 2011.

The company has been working with the leader and 
wellknown companies around the world for Composite 
Sector. With West System and PRO-SET, we are able to offer 
lamination, infusion, high performance adhesive epoxies to 
our customers.

In addition to West System’s and PRO-SET ‘s resin systems, 
we are also selling the products of Pro-VAC, E-Glass, Carbon, 
Aramid and Hybrid woven fibers Core materials (PVC and 
PP Plastic Honeycomb) as well as Vacuum infusion & Supply 
materials to meet the needs of maritime, aviation, defense, 
energy and automotive sectors.

PRO-VAC is a leading technical supplier of composite process 
materials to industries that require rapid response,short 
delivery times, flexibility and strong Customer support.

As a result of following the developments in composite 
industry, some very specific products like  clear casting, 
surfboard applications, environment friendly  epoxies 
(“Entropy Resin), 3D fabrics (“Parabeam) can be supplied 
from our company.

Our company keeps on growing as the composite industry 
keeps on evolving.

PRO-SET® composite products include a specialist range of 

epoxy systems from infusion epoxies and wet lay-up systems 
to adhesives, accessories and fairing compounds.

PRO-SET products are used for building high-performance, 
lightweight composite structures that can withstand the 
harshest environments. From automotive parts to wind 
turbine blades to hi-tech hulls, PRO-SET epoxy can enhance 
the strength and durability of practically any composite 
component.

Designed for use in wet lay-up procedures involving woven 
and multi-axial glass, aramid, carbon-fibre and hybrid fabrics, 
our PRO-SET resin-hardener combinations have been 
formulated specifically for laminating, infusion, tooling and 
assembly.

As part of our commitment to continuous improvement, the 
range has recently been reformulated and expanded to better 
meet the demands of modern composite manufacturing. All 
the new formulations offer improved handling characteristics 
with excellent cure profiles and are designed to enable 
companies to rapidly fulfill orders very competitively.

If these standard formulations do not match your precise 
requirements we are able, as part of the Wessex Resins & 
Adhesives Group, to work with you to create custom epoxy 
systems which exactly meet your requirements. Turnaround 
times are fast and more significantly, we are able to provide 
customised PRO-SET formulations in relatively small 
volumes.

ETAP COMPOSITE 
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About EuCIA

EuCIA is the Brussels - based leading Association of the European Composites Industry, representing 
European National composite Associations as well as industry specific Sector Groups, such as those targeting 
end segments like automotive or those promoting particular product groups or processes.

With the support of its Members EuCIA is promoting a good trading environment in an innovative and growing 
European composites industry.

 

EuCIA Mission

Its main mission is representation of National Composites Associations and industry specific sectors, targeting 
end-segments sectors or potential product groups or processes at EU level.

The mission, objectives and activities of EuCIA are structured under 3 key pillars:

We Know - Industrial education and sharing of best practices

We Show - Being active at EU level and influencing decision - making

We Grow - Industrial growth and membership expansion across Europe

EuCIA Main Objectives

• Promotion of composites applications and their high benefits and characteristics compared with 
traditional materials such as steel and aluminum

• Advocacy actions towards a balanced EU legislative environment for composites industry

• Policy tracking of educational programmes and industry alignment

• Active fostering and involvement in innovative developments for the composites sector

• Acting as the European platform of the whole industry and share best practices through exchange of 
knowledge

• Extension and cooperation at European and international level within the sector and externally.

EuCIA representation

More than 10.000 companies and an estimated 150.000 employees are actively involved in composites 
production across Europe.

EuCIA 

60 yıllık üretim hayatını dolduran firmamız, 40 yıla yakın bir süredir kesim makineleri üretmiş, son 16 yılda da 
CNC kesim makineleri üzerine yoğunlaşmış ve birçok sektöre hizmet sunmuştur.

Toplamda 7000’e yakın makine Türkiye sanayisine kazandırılmış, ve halen çalışır durumdadır

Günümüz teknolojisinin en son olanakları kullanılarak yeni AR-GE çalışmalarımızla  titreşimli bıçak kesimi 
teknolojisinde çığır açan buluşlarla tüm kesim metodlarını ve literatürü neredeyse yeniden yazmaktayız.

Daima en önde ve yenilikçi adımlarla büyüme hedefini sürdüren firmamız, teknik materyallerin kesiminde 
ciddi bir isme ve vazgeçilmezliğe sahip olmuştur.

1.5 metrekare den 20 m2 alana kadar kesim masası alanına sahip ürün yelpazemizle ve birçok operasyon 
takımlarıyla her endüstriye hitap edebilen kesim makinaları üretiyoruz.

Kompozitten teknik tekstillere, doğal deriden kumaş ürünlerine birçok malzemeyi kesim sistemlerimizde 
işleyebilmekteyiz

60 yıllık üretim disiplini, satış sonrası müşteri memnuniyeti ve özgün tasarım kriterlerimizle dünyanın en iyisi 
olma yolunda daima ilerliyeceğiz. İyi, mükemmelin düşmanıdır.

Our company, which has completed 60 years of production life, has produced cutting machines for nearly 40 years, 
focused on CNC cutting machines in the last 16 years and served many sectors.

 We produced nearly 7.000 cutting systems to Turkish and foreign countries markets.

We are rewriting almost all cutting and oscillating knife cutting technology with the latest possibilities of today’s 
technology.

Our company, which always maintains its growth target with the most innovative and R&D studies, has had a serious 
name and indispensability in the cutting of technical materials.

We produce cutting machines that can cover to any industry with our range of products with a cutting table area from 1.5 
square meters to 20 m2.

We can process many materials from composite to technical textiles, from natural leather to fabric products in our 
cutting systems.

With 60 years of production discipline, after-sales customer satisfaction and original design criteria, we will always be on 
the way to becoming the best in the world. Good is the enemy of perfect.

FİLİZ MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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Futura Form, deneyimli ve heyecanlı ekibiyle üretim, tasarım ve proje yönetimi hizmetleri sağlar. Yüksek 
teknolojili üretim deneyimi, ileri mühendislik becerileri ve ham maddeler hakkındaki geniş bilgi birikimiyle 
müşteriye özel olarak çok çeşitli kompozit ürünler geliştirir ve üretir. Futura Form bugüne kadar pek çok 
kompozit işaret ürününün, dokunsal yüzey ürününün ve pop-up standın tasarım ve imalatını gerçekleştirdi. 
Deneyimlerimizi mühendislik, tasarım ve üretim ekibinin becerileriyle birleştirmemizin sonucunda, çok kısa 
sürede pek çok temalı park projesine tasarım ve imalat hizmeti verdik. Futura Form, birlikte bir gelecek 
kurmaya hazırdır.

Fipol Pool, büyük ve deneyimli ekibiyle fiberglas havuzlar ve başka malzemeler tasarlar, bunların 
mühendisliğini ve imalatını yapar ve pek çok yerli ve uluslararası şirketle çalışır. Müşteri memnuniyetini daima 
birinci önceliği olarak görür.

Avrupa’nın en büyük kompozit ve fiberglas üretim ve imalat şirketlerinden biri olan Fipol Marine, 2004’te 
Antalya’da kuruldu. Fipol Marine, özellikle gerçek motorlu tekne tutkunları için tasarlanmış olan ve 21. yüzyıl 
Lobster ve Trawler Sailor’ının klasik modellerinin tüm tasarım ve üretim ayrıntılarına inovatif bir yaklaşım 
getiren Larus motorlu tekne markasını yarattı.

Futuraform provides production, design and project management services with its experienced, enthusiastic team. 
Futuraform develops and produces a very wide range of custom composite products with its high-tech production 
experience, advanced engineering skills and good knowledge about raw materials. Futuraform has designed lots of design 
and manufacturing composite signage products, tactile surfaces products, and pop-up displays. In a very short time, as 
a result of combining our experience with the engineering, design and production team’s skills, we accomplished a lot of 
theme park projects for design and manufacturing. Futuraform is ready to form the future together.

Fipol Pool designs, engineers and manufactures fiberglass pools and other materials with its large and experienced team 
and works with many domestic and international companies. Customer satisfaction remains its first priority.

Fipol Marine—one of Europe’s largest composite and fiberglass production manufacturing companies—was founded in 
2004 in Antalya, Turkey. Fipol Marine created the Larus Brand of motor yachts designed especially for true motor yacht 
enthusiasts and brings an innovative approach to every design and production detail of the 21st-Century Lobster and Trawler 
Sailor’s classics.

FUTURA FORM 

FIPOL POOL / MARINE

Firma Ünvanı: Garanti Giyim Kompozit Tek. San. ve Tic. A.Ş.

Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Yerköy / Yozgat

Telefon:  00 90 354 558 11 07

Faks:  00 90 354 558 11 09

E-Posta: info@garantikompozit.com

Web: www.garantikompozit.com

Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GARANTİ KOMPOZİT), askeri, profesyonel ve sivil 
kullanım için çeşitli fonksiyonel ve performans artırıcı giyim eşyaları, muhtelif teçhizat ve balistik koruyucu 
kompozit vücut zırhı ile kompozit araç zırh panelleri üretmektedir. 

Bugün dünyada balistik koruma, fonksiyonel giyim ve teçhizatta ulaşılan noktada, işlevselliğin estetikle birlikte 
iç içe işlenmesi, Garanti Kompozit’in bu konulara yoğunlaşarak özgün tasarım ve uygulama kabiliyeti ile ileri 
teknoloji ürünleri müşterilerine sunmasına olanak sunmaktadır. Yozgat’ta bulunan üretim tesisinde “TÜRKAK 
17025” akreditasyonuna sahip balistik test laboratuvarında üretilen balistik koruyucu kompozit çözümlerin 
testleri ve AR-GE çalışmaları yapılmaktadır. Garanti Kompozit, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün lider balistik koruyucu ekipman tedarikçisidir.

Garanti Kompozit bünyesinde bulundurduğu 15 ve 20 bar çalışma basıncına sahip 4x2 mtr ve 2x2 mtr 
ölçülerindeki 2 adet otoklavı, 40 tondan 5000 tona kadar muhtelif tonajlardaki 30 dan fazla hidrolik presi ile 
ülkemizin en yüksek kapasiteye sahip kompozit üretim tesislerindendir.

Company Name: Garanti Giyim Kompozit Tek. San. ve Tic. A.S.

Address: Organize Sanayi Bolgesi Yerkoy/Yozgat

Number:  00 90 354 558 11 07

Fax:  00 90 354 558 11 09

E-mail: info@composite.com

Web: www.composite.com

Garanti Apparel Composite Technology Industry and Trade Co. Inc, with %100 Turkish capital as an Uyar Holding subsidiary, 
has been founded in 2005 in Yozgat,  to manufacture advanced technology products for the use of govermental and civilian 
end users.

We manufacture functional outerwear and ballistic protective composite body armor and composite vehicle armor for 
military and law enforcement, by using state of the art materials. We combine functionailty and esthetic while designing our 
body armor and technical outerwear in order to meet the demand of the industry. Located in our production facility in Yozgat, 
we have an accredited inhouse ballistic testing laboratory where we can conduct our R&D work and quality control of our 
ballistic protective products.

Garanti Kompozit is leading supplier of ballistic protective equipments for Turkish Military Forces and Law Enforcement 
Personnnel. Garanti Kompozit is one of the largest composites manufacturers of Turkey, having 2 autoclaves with 15 and 20 
bar working pressure and 4x2 mtrs and 2x2 mtrs usable sizes, as well as over 30 units of hydraulic presses between 40 and 
5000 tons.

GARANTİ GİYİM KOMPOZİT TEK. SAN. VE TİC. A.Ş.
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Hengshi Türkiye Fiberglas Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2019 yılında 
Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd. ve Kologlu Kimya 
Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ortaklığı ile kurulmuştur. 

Hengshi Türkiye, Türkiye’nin Ergene (Çorlu) / Tekirdağ bölgesindeki 
Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi’nde yer almaktadır. İstanbul Ambarlı 
Limanı’na  105km, Tekirdağ Asya Limanı’na ise 75 km.uzaklıktadır.

Hengshi Türkiye’nin ilk fabrikasında üretim başlamış olup, ikinci 
fabrika ise yapım aşamasındadır. İkinci fabrikanın tamamlanması 
ile birlikte yıllık üretim kapasitesi 30.000 ton olacaktır. 

Hengshi Türkiye cam ve karbon elyaf çok eksenli takviyelerin 
üretimini yapmaktadır. Üretilen ürünler yaygın olarak rüzgar 
türbini kanatları imalatında, uzay ve havacılık sektörlerinde, inşaat, 
çevre koruma, ulaşım, enerji, spor ve eğlence endüstrileri için 
kullanılmaktadır.

Üretim süreçleri, en yüksek teknoloji ve know-how kullanılarak 
Almanya menşeili makineler ile yürütülmektedir. Hengshi, 
kurulduğu günden itibaren en iyi kalitede hammaddeleri 
kullanarak yüksek teknoloji içeren kompozit takviyeler üretimine 
odaklanmıştır. Ürünlerimiz, sektörün teknik gereksinimlerinin 
çoğuna uyacak şekilde müşterilerin ihtiyaçlarına göre 
uyarlanabilmektedir.

Hengshi Turkey Fiberglass has been founded at 2019 with partnership of Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd. and 
Kologlu Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Hengshi Turkey is located in European Free Trade Zone, Tekirdağ.

Hengshi Turkey has started production at its first factory and the second factory is under construction. The annual 
production capacity will be 30,000 tons with the completion of the second factory.

Hengshi Turkey manufactures glass and carbon fiber multiaxial reinforcements. The products are widely used in 
the manufacturing of wind turbine blades, aerospace, construction, environmental protection, energy, sports and 
entertainment sectors.

Production processes are carried out with German origin machines using the highest technology and know-how. Since its 
inception, Hengshi has focused on producing high-tech composite reinforcements using the best quality raw materials. 
Our products can be tailored to the needs of customers to suit most of the technical requirements of the industry.

HENGSHI TÜRKİYE FİBERGLAS SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İba Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1977 yılında Ankara’da izolasyon kimyasalları, tiner ve çözücüler ile üretime 
başlamış, 1995 yılından itibaren ekonomik, çevreye zararsız, üstün koruma, sonsuz renk ve desen seçeneğine 
sahip elektrostatik toz boya üretimi ile faaliyetlerine devam etmiştir.

İba Kimya ürün çeşitliliği, ürün kalitesi, satış hızı, ar-ge ve teknik servis desteği ile müşterilerinin beğenisini 
kazanarak, bugün olduğu gibi yarın da en iyi kalite, hizmet ve teknolojinin sunulması vizyonu ile elektrostatik 
toz boya sektöründe Türkiye’de lider üretici konumundadır.

İba Kimya kaynaklarının önemli bir kısmını araştırma geliştirme ve yeni teknolojilere yatırarak global düzeyde 
yeni teknolojiler üreten bir firma konumundadır. Uzman teknik kadrosu ile yüksek kalitede ürün ve hizmetlerin 
yanı sıra satış öncesi ve sonrası kurduğu yakın ilişkileriyle müşterilerine uygun çözümler sunmayı misyon 
edinmiştir.

İba Kimya, TRUEMOLD toz boya teknolojisi ile SMC sektörü için yeni bir dönem açmıştır. TRUEMOLD ile 
SMC kalıp içinde şekillendirilirken boyanabildiği için yüksek kalite ve görünüşte parçalar elde edilir. SMC 
ile kimyasal bağ kurar. En girintili köşelerde dahi homojen boya filmi elde edilir. Daha da önemlisi kalıbın 
deseni ve parlaklığı SMC parçaya transfer edilir. Süper astar özelliği ile otomotiv parçalarda iğne deliği 
problemini çözer. TRUEMOLD ile kaplanan yüzeyler dış cephe etkilerine çok iyi dayanım gösterir. 5000 
saatlik hızlandırılmış UV B-313 testi sonunda UV ışınları ve nemin sebep olduğu “elyaf kusması” probleminin 
oluşmadığı görülmüştür. TRUEMOLD elektriksel iletkenlik, yiyeceklerle temas, antibakteriyel/hijyenik, yangın 
geciktirici ve antigrafiti gibi özellikleri ile SMC parçaya katma değer kazandırır.

İBA Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ began in Ankara in 1977, making isolation chemicals, thinners and solvents. In 1995 the 
company expanded into manufacture of electrostatic powder coatings that offer cost effective, environmentally friendly and 
long lasting protection with a wide range of color and pattern options.

İBA Kimya has won customer loyalty through a broad product range, high quality, rapid delivery, R&D and technical sales 
support. It is now the leading Turkish manufacturer in the electrostatic powder coatings sector, thanks to a vision of 
consistently providing the highest levels of quality, service and technology.

By devoting a large part of its resources to research, development and new technologies, İBA Kimya is now an innovator on 
a global level. The company mission is to provide customers with the solutions they need through a specialized technical 
team that works closely with clients before and after sale to provide high quality products and services.

İba Kimya represents a new era for the SMC sector with TRUEMOLD powder coating technology. TRUEMOLD allows the 
moulding and painting of SMC parts in one single operation to provide surfaces of the highest quality with an attractive look 
and design. Forms a chemical bond with the SMC. Awkward corners and indents receive an even coating. What’s more 
important is that with TRUEMOLD, the pattern and texture of the mold are exactly transferred to the SMC with a brand 
new color. TRUEMOLD which perfectly solves the pinhole problem, serves as a super primer for automotive components. 
Surfaces coated with TRUEMOLD are protected from the impact of weather for the longest possible time. According to 
the results of an accelerated UV B-313 test over 5,000 hours, the fiber blooming caused by UV rays and humidity in the 
air is completely prevented by TRUEMOLD. TRUEMOLD has an added value to SMC parts like conductive, food contact, 
antibacterial/hygenic, fire retardant and antigraffiti properties.

İBA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
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1957 yılında kurulmuş olan İlkalem A.Ş., üretimini yapmakta olduğu doymamış polyester reçine, epoksi vinil 
ester reçine, jelkot, renkli jelkot, pigment pasta, yapıştırıcı pasta, kalıp ayırıcılar ve yardımcı malzemeler ile 
kompozit sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır.  İLKESTER markası altında sahip olduğu Arge laboratuvarında 
geliştirilmiş geniş ürün yelpazesi ile başta yapı-inşaat, otomotiv, denizcilik-tekne, enerji ve tarım-gıda sektörleri 
olmak üzere kompozit sektöründe faaliyet gösteren firmaların çözüm ortağı konumundadır. 

3500 ton/ay kapasiteli İstanbul Tuzla tesisinde faaliyet gösteren İlkalem, artan yurtiçi ve uluslararası talepler 
karşısında yapmış olduğu yeni yatırım ile 2018 Nisan ayı itibarı ile 2. tesisini faaliyete geçirmiştir. Adapazarı Arifiye 
bölgesinde bulunan ikinci fabrika 18 dönüm içerisinde 7 dönüm kapalı alana sahiptir. Bu tesis ile birlikte ilk etapta 
toplam kapasite 5000 ton/ay’a yükselmiştir. 

TSE-ISO-9001-20015 kalite yönetim sistemi doğrultusunda hizmet veren İlkalem, ürünlerine ait TSE, Lloyd’s ve 
yanmazlık belgeleri ile hem yurtiçinde hem de yurtdışında kalitesini belgelendirmiştir. 

İlkalem, yapmakta olduğu toplam üretiminin %25’ini Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında bulunan 20 ülkeye ihraç 
etmektedir.

Sahip olduğu donanımlı Arge Laboratuvarı ve deneyimli kadrosu ile nitelikli ürünler üreten İlkalem, özellikle 
yüksek performans polyester, yüksek performans jelkot/renkli jelkot ve renklendirici pigment pasta ürünleri ile 
tanınmakta olup Türkiye’de en fazla yüksek performans renkli jelkot üreten firma konumundadır.  

Üretimini yapmakta olduğu İLKESTER markası ürünlerin yanında İlkalem, Reichhold Türkiye firması ile 
üretim birlikteliği gerçekleştirmekte olup Amerikan Plexus yapısal yapıştırıcılarının Türkiye distribütörlüğünü 
yapmaktadır. 

İlkalem Co., Inc. established in 1957 has been dealing in the line of manufacturing unsaturated polyester resin, epoxy vinyl 
ester resin, gelcoat, colored gelcoat pigment paste, bonding paste, mold release agents, PVA based adhesive and auxiliary 
materials in composites sector. With the wide product range,  under the brand name İLKESTER, İlkalem is the solution 
partner of companies in construction, automotive, marine, energy, agriculture, etc. sectors. 

Operating in İstanbul Tuzla facility with the capacity of 3500 tons/month, İlkalem has startup its second factory as of April 
2018 in response to increasing domestic and international demands. With this second facility, initially the total capacity 
increased to 5000 tons/month. 

TSE-ISO-9001-2015 Quality Certificate accredited İLKALEM has documented its quality locally and globally by providing TSE, 
Lloyd’s and flame retardant certificates for its products. 

İLKALEM exports 25% of its total production to 20 countries in Europe, Asia and Africa.

Owing to its well equipped R&D Lab and high skilled team, İlkalem produces high performance polyester resins, high 
performance gelcoats/colored gelcoats and pigment pastes. İlkalem is producing the highest quantity of colored gelcoats in 
Turkey. 

Besides its wide product range of İLKESTER, İlkalem is providing manufacturing partnership of Reichhold Turkey and 
accomplishing distributor of American Plexus structural adhesives in Turkey. 

İLKALEM A.Ş.

Sektörler: İleri Mühendislik

Üretim Metodları: Filaman Sarım ve infüzyon, Yapısal 
Tasarım, Analiz ve imalat Yazılımları

Ürünler: Kompozit Malzemeler ile Analiz, Tasarım ve İmalat, 
Sonlu Elemanlar Analizi, Kompozit Sandviç Panel, Kompozit 
Tank ve Boru, Tahribatsız Muayene

INORES, sunduğu ileri mühendislik ürün ve hizmetleriyle 
mühendislik çözüm ortağı olarak faaliyet göstermektedir. 
Müşterilerine tesis seviyesinde, sistem seviyesinde ve 
komponent seviyesinde probleme özel, inovatif ve entegre 
mühendislik çözümleri sunmak amacıyla kurulmuştur.  

Odaklandığımız konular: 

• Metal parçaların kompozitler ile yeniden tasarlanması, 

• Robotik Kompozit Üretimi ve Tahribatsız Muayene ile 
Kalite Kontrol

• Elyaf Sarım Yöntemi ile Kompozit Tasarımı ve İmalatı 

INORES, kompozitlerin konsept tasarımından seri üretimine 
ve sertifikasyonuna kadar ürün geliştirme sürecinin her 
aşamasında özelleşmiş mühendislik çözümleri sunmaktadır. 
Tasarım, analiz ve optimizasyon 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 iş 
birliğine giderek müşterilerine en doğru, güvenilir ve ekonomik 
çözümleri sunmak için faaliyetlerine devam etmektedir. 

Kompozit sektörüne özel çözümlerimiz:

• Kompozit malzemeler ile tasarım, analiz ve imalat 
mühendislik hizmetleri 

• Robotik Üretim Sistemleri 

• SIMCENTER 3D Analiz ve Simülasyon yazılımları 

• HYPERSIZER kompozit yapıların analitik yöntemler ile 
analiz, boyutlandırma ve optimizasyon yazılımı 

• CADWIND, Elyaf Sarım Simülasyon ve İmalat Yazılımı 

• FIBERSIM, Kompozitlerle Tasarım ve İmalat Yazılımı 

• FEMPLY, Kompozit Alanında Özelleşmiş Ek Analiz ve 
Rapor Yazılımı

• RTMWORX, infüzyon ve RTM proses simülasyonu Yazılımı 

• IRNDT Aktif termografi bazlı muayene sistemleri 

• INOWIND Elyaf Sarım Makineleri 

• P-SCAN Ultrasonik NDT sistemleri 

Daha fazla bilgi almak için www.inores.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Sectors: Advanced Engineering 
Production Methods: Filament Winding and Infusion, Structural 
Design, Analysis and Manufacturing Software
Products: Analysis with Composite Materials, Design and 
Manufacturing, Finite Element Analysis, Composite Sandwich Panel, 
Composite Tank and Pipes, Non-destructive Inspection

INORES operates as an engineering solution partner with advanced 
engineering products and services. The Company is established 
to provide problem specific, innovative and integrated engineering 
solutions at facility, system and component levels. 
The subjects that we are focused are: 
• Re-designing metal parts with composites
• Robotic Composite Production and Quality Control with Non-

Destructive Inspection System
• Composite Products Design and Manufacturing with Filament 

Winding Method 
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 Special Solutions for Composite Industry are:
• Engineering Services for composite parts design, analysis and 

prototyping 
• Robotic Production Systems
• SIMCENTER 3D Analysis and Simulation Software, 
• HYPERSIZER software for composite structures analysis, sizing 

and optimization with analytical methods. 
• CADWIND, Filament Winding Design and Manufacturing 

software 
• FIBERSIM, Composite Design and Manufacturing software
• FEMPLY, Additional Analysis and Reporting Software for 

Composites
• RTMWORKS, RTM process and infusion process simulation 

software
• IRNDT, Active Thermography Based Inspection Systems 
• INOWIND, Filament Winding Machine
• P-Scan Ultrasonic NDT System 

Please visit our website, to get more detailed information about our 
solutions.

İNOVATİF TEKNOLOJİ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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JEC GROUP

JEC Group is the world’s leading company 
dedicated entirely to the development 
of information and business connection 
channels and platforms supporting the 
growth and promotion of the composite 
materials industry. 

Sharing knowledge through its media 
channels and its publications, including 
the industry’s reference magazine - JEC 
Composites Magazine - and organizing 
networking and business events such as 
JEC World (the foremost and world-leading 
international trade show dedicated to 
composite materials and their applications), 
JEC Group has forged an international 
reputation of expertise and has enjoyed 
a steady growth for more than twenty 
years. Involving the academic, scientific, 
and industrial communities, JEC Group 
animates an international network of more 
than 250,000 professionals. Inspired by 
the unlimited potential of composites, the 
JEC teams are sourcing innovations and 
highlighting them with global programs and 
competitions. 

After having won over many segments of the industry, in particular, raw material producers and 
manufacturers, JEC group is extending its scope of work to new segments of the value chain by 
actively promoting the various new applications domains of composites and demonstrating key 
benefits towards end-users. 

Wholly owned by the Composites Promotion College, a nonprofit association of key stakeholders of 
the industry, JEC Group systematically reinvests its profits into the creation of new services of benefit 
to the composite materials sector. 

JEC Group’s range of products and services include publications (JEC Composites Magazine, strategic 
studies, technical works), e-newsletters (the “JEC Composites Market News” weekly international 
e-letter, and the French-language “JEC Composites Information” e-letter), online platform (www.
jeccomposites.com),  annual exhibitions (JEC World in Paris every year in March, JEC Asia in South 
Korea every year in November), conferences, B2B Meetings and workshops organized in Europe, 
Asia, and North America, the JEC Startup Booster program and the highly sought after JEC Innovation 
Awards (Europe, Asia, North America, India, and China).

Join the leading one-stop shop event
for the composites materials industry

www.jec-world.events

Kord Endüstriyel, İstanbul merkez ofisi, Almanya Bremen 
ve Kırklareli Çakıllı’da bulunan fabrikasında, toplam 
140 kişilik geniş bir aile olarak, Türkiye’nin önde gelen 
endüstriyel ve tekstil uygulamalarına yönelik örgülü ip, iplik 
ve halat üreticisi durumundadır. 30 yılı aşkın tecrübe ve bilgi 
birikimi ile tüm sektörlere yönelik çözümler üretmektedir.

Genel merkez binası, üretim ve depoları içeren üretim 
tesisleri ile toplam 7.500 m2 kapalı alanda 1.200’den fazla 
örgü kafası her ay 40.000.000 m örgülü ip üretmekte, 
düzenli yatırımlar ile yenilenen makine parkı ile Avrupa’nın 
en büyük örgü kapasitelerinden birine sahiptir.

1986 yılından beri yenilikçi üretim teknolojileri ile HMPE, 
LCP ve Aramid gibi teknik fiberleri kullanarak tekstil, 

ayakkabı, ev aletleri, endüstriyel çözümler, performans 
yelkenleri, askeri uygulamalar gibi sektörlerde 
müşterilerine daha hafif, daha güvenli ve daha dayanıklı 
ileri teknik tekstil ürünleri üretmektedir.

Sürekli olarak değişen müşteri ihtiyaçları, teknolojik 
gelişmeler ve piyasa beklentilerini karşılamak için ürün 
kalitesini ve ürün yelpazesini sürekli olarak genişletmekte 
ve geliştirmektedir. Bu anlayış ile 2010 senesinden beri 
karbon preform üretimi ve 2017 yılından beri karbon 
kompozit parça üretimine başlamıştır. Mevcut durumda 
carbon fiber ve diğer teknik fiberler ile çalışmaya uygun 
radyal örgü, HP-RTM ve Pull-Braiding üretim sistemleri 
ile yurtiçinde ve yurtdışında 50’ya yakın ülkede bulunan 
müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Kord Industrial is working continuously with 140 employees, 
management office in Istanbul, Turkey , Production plant in 
Kırklareli/Turkey, and satellite office in Bremen, Germany.

As Turkey’s leading braided cord, thread and rope 
manufacturer Kord produces a wide range of products for 
industrial and textile applications.

Kord is spread out in a total of 7,500 m2 indoor area that 
includes the head-office, production and warehouses. With 
over 1,200 braiding heads and a capacity of over 40,000,000 
mt/month for 0.6 - 30 mm cords, Kord  has one of the largest 
braiding capacities in Europe and produces braided ropes and 
cords enough to encircle the world every month.

Since 1986, with using innovative manufacturing technologies 
and technical fibers such as HMPE, LCP, Aramid Kord produces 
advanced technical textile products that are lighter, safer and 
more durable. Kord provides service to its customers in nearly 
50 countries for textile, footwear, home appliances, industrial 
solutions, performance sailing and military applications.

Kord constantly expands and develops its product range and 
quality to meet ever-changing customer needs,technological 
developments and market expectations.With this 
understanding, Kord has started to produce carbon preforms 
in 2010 and production of composite parts in 2017. Currently, 
we are producing carbon composite parts using radial braiding, 
HP-RTM and Pull-Braiding production systems suitable for 
working with carbon fiber and other technical fibers.

KORD ENDÜSTRİYEL
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Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri 
pazarlarının global oyuncusu Kordsa, 4.500’e yakın çalışanı 
ile Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland ve ABD olmak üzere 
5 ülkede 12 üretim tesisi ile hizmet vermektedir. “Yaşamı 
Güçlendirme” misyonu ile müşterileri, çalışanları, paydaşları 
ve içinde yer aldığı toplumlara katma değeri yüksek yenilikçi 
güçlendirme çözümleri sunarak sürdürülebilir değer yaratmayı 
hedeflemektedir. 
Lastik güçlendirme teknolojileriyle dünyada her 3 otomobil 
lastiğinden 1’ini, her 3 uçak lastiğinden 2’sini güçlendiren 
Kordsa bugün, inşaat güçlendirme teknolojilerinde bu uçakların 
pistlerini, kompozit teknolojilerinde ise bu uçakların gövde ve 
kanatlarını da güçlendirir hale gelmiştir.  Lastik sektöründe yakıt 
kullanımını azaltan, yolu daha iyi kavrayan, çevre dostu ürünler 
geliştirirken, kompozit sektöründe araçların daha hafif olmasını, 
daha az yakıt ve daha düşük karbon emisyonuyla performans 
göstermesini sağlayan teknolojiler geliştirmektedir. İnşaat 
sektöründe ise altyapı ve üst yapı projelerine yönelik daha 
dayanıklı ve daha pratik güçlendirme çözümleriyle yaşamın her 
alanına dokunmaktadır. 
Ar-Ge ve inovasyon, Kordsa’nın kurumsal kültürünün ayrılmaz 
bir parçasıdır. 2007 yılında İzmit’te kurulan Kordsa’nın ilk Ar-Ge 
merkezi, lastik ve inşaat güçlendirme teknolojilerinde hem 
global pazar hem Türkiye pazarı için inovasyon mutfağı rolü 
görmektedir. Kordsa’nın ikinci Ar-Ge merkezi ise kompozit 
güçlendirme teknolojilerinde Ar-Ge, inovasyon ve üretimi tek 
çatı altında toplayan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet 
Merkezi’nde yer almaktadır. Dünyanın sayılı merkezlerinden 
biri olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde 

temel ve uygulamalı araştırma, teknoloji ve ürün geliştirme, 
girişimcilik, üretim süreçleri gerçekleştirilmekte; araştırmacılar, 
tasarımcılar, mühendisler, üretim süreci sorumluları ve 
çalışanları, doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar, 
öğretim üyeleri, kuluçka firma girişimcileri birlikte 
çalışmaktadırlar. Kordsa, açık inovasyon anlayışıyla kendi 
uzmanlığı dışındaki projelerde birçok üniversite ve kurumla iş 
birlikleri yaparak, fark ve değer yaratan teknolojiler geliştirmeye 
yönelik Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürütmektedir.
Kordsa, kompozit teknolojileri ile havacılık ve otomotiv 
endüstrileri için yenilikçi ara ürünler ve uygulamalar 
geliştirmektedir. Kordsa’nın EMEA bölgesindeki üretim tesisi 
Sabancı Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiği Kompozit 
Teknolojileri Mükemmellik Merkezi’nde yer almaktadır. 
Kordsa’nın Merkez’deki üretim tesisi AS9100 sertifikasına 
sahiptir. Kordsa, kendi kumaşını dokuma yetkinliği ile daha 
geniş bir ürün gamına ve esnek üretim yetenekleri ile 
rakiplerinden ayrışmaktadır. Global pazar payını arttırma ve 
ürün yelpazesini genişletme stratejisine paralel olarak Kordsa, 
2018 yılında uzay ve havacılık endüstrisine ileri kompozit 
malzemeler sağlayan Fabric Development, Textile Products 
ve Advanced Honeycomb Technologies şirketlerini bünyesine 
katmıştır. 2019 yılında ise uçak motorlarında kullanılan yüksek 
ısıya dayanıklı Oksit-Oksit seramik kompozit malzemelerinde 
tek onaylı tedarikçi olan Axiom Materials’ı satın almıştır. Stratejik 
ve yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlarda yetkinliklerini 
geliştirmek adına kritik önem taşıyan olan bu satın almalar ile 
Kordsa, uzay ve havacılık endüstrisinin üssü Kuzey Amerika’da 
bir büyüme platformu yaratacak.

A global player in the tire and construction reinforcement as well as 
composite technologies markets, Kordsa operates in 5 countries, 
namely, Turkey, Brazil, Indonesia, Thailand and the US with its 12 
facilities and a 4,500 reinforcer. Kordsa aims to create sustainable value 
by offering high value-added innovative reinforcement solutions for its 
customers, employees, stakeholders and communities with a mission to 
“Reinforce Life.”

Reinforcing 1 out of every 3 automobile tires and 2 out of every 3 aircraft 
tires in the world with its tire reinforcement technologies, Kordsa is 
now in a position to reinforce landing tracks of those aircrafts with its 
construction reinforcement technologies, and aircraft fuselage, engine 
and wings with its composite technologies. We develop environmentally-
friendly products in the tire industry that reduce fuel consumption and 
provide better wet grip, and we develop technologies that allow for 
lighter cars, performing with lower fuel consumption and lower carbon 
emissions in the composite industry. With our more durable and practical 
reinforcement solutions for infrastructure and superstructure projects in 
the construction industry we give our touch to every aspect of life.

R&D and innovation are an integral part of Kordsa’s corporate culture. 
Kordsa’s first R&D center, established in Izmit in 2007, serves as an 
innovation kitchen for tire and construction reinforcement technologies 
for both the global and Turkish market. Kordsa’s second R&D center is 
located in the Composite Technologies Center of Excellence which brings 

together R&D, innovation and production under one roof. Composite 
Technologies Center of Excellence, one of the very few test centers 
globally, hosts basic and applied research, technology and product 
development, entrepreneurship and production processes as well as 
researchers, designers, engineers, production process managers and 
workers, PhD students, post-doctoral fellows, faculty members, and 
incubation center entrepreneurs. With an open innovation approach, 
Kordsa cooperates with a number of universities and institutions, thus 
extending its R&D and innovation efforts in order to develop technologies 
that create a difference and value.  

Kordsa develops innovative and unique intermediate products and 
applications for composites technologies for the aerospace and automotive 
as well as sports equipment and marine. In the EMEA region, Kordsa 
has a composite manufacturing facility and R&D center at Composite 
Technologies Center of Excellence. Kordsa’s manufacturing facility at 
the Center also has AS9100 certification. In parallel with its strategy of 
increasing its global market share and expanding its product range, Kordsa 
acquired Fabric Development, Textile Products and Advanced Honeycomb 
Technologies, providing advanced composite materials to the aerospace 
industry in 2018. Kordsa acquired Axiom Materials, the only worldwide 
qualified manufacturer of Oxide-Oxide ceramic matrix composites in 2019. 
With these acquisitions, which are critical to developing competencies in 
strategic and high growth areas, Kordsa will create a growth platform in 
North America, the aerospace hub. 

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

KOMPOZİT SEKTÖRÜNDE FARKLI BİR NEFES; 
KOSSE

Kosse, 2003 yılından bu yana süregelen Ar-Ge ve teknik 
alanlardaki bilgi birikimi ve tecrübesiyle 2012 yılında 
kurulan polimer kompozit üreticilerine hammadde 
tedariki yapan bir firmadır. Firmamız alışılagelmiş salt 
alım-satım üzerine kurulu pazarlama yöntemlerinin 
dışına çıkarak kendini geliştirmeyi, müşterilerini 
geliştirmeyi, ülkesini geliştirmeyi ilke edinmiştir. 

Kompozit, katma değeri yüksek ürünlere sahip 
olmasıyla ve buna bağlı olarak Türkiye’nin cari açığını 
düşürecek bir alan olmasına rağmen gelişmiş ve 
kalifiye insan sayısının yeterli olmadığı bir sektördür. 
Uzmanı olduğumuz bu alanın bizlere ve ülkemize 
maksimum fayda sağlamasının yolunun eğitimden 
geçtiği bilincindeyiz. 

Kosse Kompozit olarak farklı bir perspektif 
oluşturuyoruz; ürün satışı değil ürün teknik hizmeti 
sunuyoruz. 

• Polyester ve yardımcı malzemeler,

• Özel amaçlı polyesterler

• Gelcoatlar

• Tooling Sistemler 

• Cam Elyaflar

• RTM Elyaflar 

• Organik Peroksitler

• Multiaxial Elyaflar

• Tinerler 

gibi birçok ürünü müşterilerimize tedarik ederken 
aynı zamanda farkındalık ve teknik destek sunarak 
İşbirliğimiz olan firmaları kullandıkları ürünlerde bilinçli 
kullanıma yönlendiriyoruz. Fiyattan önce ürünün 
müşteriye uygunluğu konusunda çalışmalar yaparak 
hata sayısını minimuma indirmeyi hedefliyoruz. 

Sadece çalışma alanında değil üniversitelerin kimya 
ve kimya mühendisliği bölümlerinde seminerlere ve 
konferanslara katılarak gençlere kompozit farkındalığı 
yaratmak için eğitimler veriyoruz. 

KOSSE: A NEW BREATH IN THE COMPOSITE INDUSTRY

Established in 2012 with its know-how and experience in R&D 
and technical areas since 2003, Kosse has been supplying 
raw materials to polymer composite manufacturers.  Our 
company has adopted development ourselves, our customers 
and our country as a principle by going beyond the conventional 
marketing methods based on  purchase and sale. 

Despite being an area with high value-added products and thus 
the capacity for reducing  current deficit of Turkey,  Composite 
is an industry that does not have enough improved and 
qualified staff. We’re aware of the fact that this area can provide 
maximum advantage to us and our country only through 
education. 

As Kosse Composite, we create  a different perspective and 
offer product technical service, not sell a product. 

• Polyester and auxiliary materials,

• Special purpose polyesters,

• Gelcoats,

• Tooling Systems, 

• Glass Fiber,

• RTM Fiber, 

• Organic Preoxide,

• Multiaxial Fiber,

• Thinner, 

While we has been supplying many products such as 
ones mentioned above to our customers, we also provide 
awareness and technical supports and direct our partners 
to use them consciously in the products they use.  We aim at 
minimize the number of errors by conducting the studies on the 
suitability of the product to the customer, not focusing the price 
in the first place. 

We participate in seminars and conferences at chemistry and 
chemical engineering departments of universities and  provide 
training for the purpose of creating awareness of composite. 
No quality is coincidence , education leads to quality.  

KOSSE KOMPOZİT
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Sektörler: Kompozit 

Metodları: Satış, Dağıtım, Pazarlama ve Teknik Hizmet 

Ürünler: Her Türlü Kompozit Ham Maddeleri, Yardımcı Malzemeleri, Makine-Ekipman ve Sarf 
Malzemeleri

1982 yılında Koloğlu Grup’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 sektöründe göstermiş 
olduğu üstün başarı ve kaliteli hizmet anlayışının doğal sonucu olarak 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 Fiberglass (camelyaf), Spheretex (RTM Elyaf & takviye 
malzemeleri), Promox SRL (organik peroksit), Euromere (jelkot, yapıştırıcı pastalar, özel model & kalıp 
yapım ürünleri), Sasol (parafin vaks), Chemtrend (kalıp ayırıcı sistemleri), Zhejiang Hengshi (çok yönlü 
camelyaf örgüler) gibi firmaların distribütörlükleri yanında, kobalt, kalıp silikonu vb. ürünlerin ithalatını 
da yapmaktayız. Firmamız, poliüretan yardımcı malzemeleri ve polyester yardımcı malzemelerinin 2000 
yılında kendi markası altında üretimini ve satışını yapmaya başlamıştır. Kompozit endüstri için pigment 
pasta, sedef,  kalıp ayırıcı vaksların üretildiği Poltem markası, AR-GE çalışmaları ile bugünkü boyutlarına 
ulaşmış, sektöründe tercih edilen bir marka olmuştur.

Göztepe Mah. Batışehir Cad. K1 Blok No: 1 Bağcılar-İstanbul / Türkiye

T: +90 (212) 432 91 62

F: +90 (212) 432 89 08

www.kologlukimya.com • kimya@kologlugroup.com

Sectors: Composites 

Methods: Sales and Marketing, Distribution, Technical Services 

Products: All Types of Raw Materials, Auxiliarries, Machinery, Tools for the Composites Industry 

Koloğlu Kimya in which the foundations of our group were laid with the approach of a superior service and high-quality 
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 composite sector. As a Koloğlu Kimya, we are distributor of Jushi Group 
(Fiberglass), Spheretex (Reinforcements & Rtm Fiberglass), Promox SRL (Organic Peroxide), Euromere (Polyester & 
Gelcoats), Sasol (Paraffines), Chemtrend (Mould Release Systems), Zhejiang Hengshi (multiaxial fiberglass fabrics). In 
addition we import other allied chemicals as cobalt, silicone rubber ex.

KOLOĞLU KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Limatech, çeşitli sektörlerde üretim aşamasında 
kullanılan kompozit ürünlerin daha sağlam, daha hafif 
ve daha hesaplı olması için alternatifler sunan yenilikçi 
bir çözüm ortağı olarak 2017’de kurulmuştur. Üreticilerin 
doğru ürünlere ulaşabilmesi için; dünyanın dört bir 
yanında yenilikleri takip ederek, müşterilerine sunmayı 
hedeflemektedir.

Vizyon: 

Kuruluşundaki milli amacın gereklerini yerine getirerek, 
küresel pazarda rekabet eden yerli ve milli paydaşları 
için sağladığı ürün & çözümler ile sürdürülebilir, kalitesi 
yüksek, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir 
teknolojik ürünler tedarik firması olmak.

Misyon: 

Temsilciliğini yaptığı ulusal ve global kaynaklardan elde 
ettiği ileri teknoloji ürünleri, müşterilerine en doğru 
şekilde, zamanında ve en ekonomik yollarla sunmayı 
hedeflemek.

Limatech, founded in 2017 as an innovative solution partner that offers alternatives to make composite products used in 
production in various sectors more robust, lighter and more economical. For producers to reach the right products; By 
following the innovations around the world, it aims to provide its customers.

Our vision:

To be a sustainable, high-quality, reliable, environmentally and human-sensitive technological products supplier with the 
products and solutions it provides for the domestic and national stakeholders competing in the global market by fulfilling the 
requirements of its national purpose.

Our mission:

Aiming to offer high-tech products from the national and global sources it represents to its customers in the most accurate, 
timely and economical way.

LİMATECH MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE 
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Vacuum Bagging Process 
Materials

Silicone Rubber Vacuum
Bags And Components

Adhesives, Repair systems,
High gloss surface coatings,
Sealers and Release agents
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2003 yılında, kompozit sektörüne, termoset kalıplama 
bileşimleri üretmek üzere kurulmuş olan Literatür Kimya, 
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde 10.000m2’ lik açık 
alanda, 3.000 m2 kapalı alan üzerinde faaliyetlerine devam 
etmektedir. (BMC : Bulk Molding Compound & SMC : Sheet 
Molding Compound)

Gelişen sektör ile birlikte artan talep karşısında, hammadde 
üretim proseslerine, hidrolik presleri ve termoset enjeksiyon 
makinelerini ekleyerek, proje bazında ve fason olarak, 
müşterilerinin bitmiş ürün ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. 
80 ton’dan 800 ton’a kadar bir yelpazede 11 hidrolik pres ve 
2 adet Termoset Enjeksiyon ile, üretim yükünüzü hafifleten, 
güvenilir, çözüm ortağınız konumundaki Literatür Kimya, 
kompozit sektörünün öncü kuruluşları arasındadır.

Yatırımlarında teknoloji ve kaliteye öncelik veren Literatür 
Kimya, 

2015 yılında termoset enjeksiyon  üretimine giriş yapmış ve 
Krauss Maffei Enjeksiyon Makinelerini kalıplama parkuruna 
dahil ederek,  otomotiv ve elektrik sektörüne hizmet 
vermeye başlamıştır. 

2016 yılında yüksek kaliteli SMC üretebilmek için ikinci SMC 
makinesi yatırımını Schmidt & Heinzmann olarak yapmış ve 
otomotiv sektörüne Class A reçetesi ile hizmet vermektedir.

2019 yılında yeni binasını, 2018 yılında patentini aldığı, 
Literatür Kimya’nın ilk ürünü olan Literline ile inşa etmiştir. 
Kolon, kiriş, profil gibi hiçbir konstrüksiyona ihtiyaç 
duymadan kendi kendini taşıyabilen yapıda olan Literline, 
contalı ve somunlu vidalar kullanılarak montajlanması ile 
çatı sistemlerinde hızlı, basit ve daha sağlam bir dönemin yol 
göstericisi konumundadır. 

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Arge çalışmalarında da 
hız kesmeyen Literatür Kimya, 

2018 yılında, EN 45545 (Fire Protection on Railway Vehicles 
/ Demiryolu Araçlarında Yangın Koruması) standartlarını 
karşılayan SMC formülasyonunu çalışmış ve başarılı 
olmuştur. EN 45545, Avrupa’ da ülkelerinin farklı standart 
uygulamaları ve ülkeler arası işletilen araçların ortak bir 
standarda uygun olması gerekliliği ile ortaya çıkmıştır.

2019 yılı Ağustos Ayında, CSMC (Carbon SMC) termoset 
kalıplama bileşiminin, Türkiye’de ilk olarak denemesini 
yapan Literatür Kimya, 2019 yılı sonuna kadar, denemelerini 
ve analizlerini tamamlayıp

Epoxy Carbon SMC, Üretan Carbon SMC, Vinil Ester Carbon 
SMC hammaddelerini müşterilerinin hizmetine sunacaktır. 

Literatür Kimya was established to produce thermoset molding 
compositions for the composite sector in 2003, continues its 
activities on an open area of   10.000m2 and a closed area of   3.000 
m2 in Balıkesir Organized Industrial Zone. ( BMC: Bulk Molding 
Compound & SMC: Sheet Molding Compound )

Due to the increasing demand with the developing sector, Literatür 
Kimya decided to supply finished products under the brand of 
Customers’ Companies. As project basis and tooling partner, 
Literatür invested on hydraulic presses and thermoset injection 
machines, with 11 hydraulic presses and 2 Thermoset Injections 
in a range from 80 tons to 800 tons, Literatür Kimya is one of the 
leading companies in the composite industry that relieves your 
production load and your reliable, solution partner.

Literatür Kimya gives priority to technology and quality in its 
investments, 

In 2015, entered into thermoset injection production and started 
to serve the automotive and electrical sector by including Krauss 
Maffei Injection Molding Machines in the molding line.

In 2016, Schmidt & Heinzmann invested the second SMC machine 
in order to produce high quality SMC and serves the automotive 
sector with a Class A recipe.

In 2019, built a new molding facility with Literline, the first product 
of Literatür Kimya, which he patented in 2018. Literline, is a self-
supporting material without the need of any constructions such 
as columns, beams, profiles as a carrying system. Literline is the 
guide of a fast, simple and more robust period in roof systems by 
assembling them with screws with gasket and nuts.

In line with the needs of the sector, Literatür Kimya go on with R&D 
studies without slowing down,

In 2018, he worked and succeeded in SMC formulation that meets 
EN 45545 ( Fire Protection on Railway Vehicles ) standards. EN 
45545 has emerged with the different standard practices of the 
countries in Europe and the requirement that vehicles operated 
between countries that should comply with a common standard.

In August 2019, a new thermoset compound material trails are 
done, CSMC ( of Carbon SMC ). This is the first trial production in 
Türkiye and Literatür is planning to complete the trials and analysis 
of

Epoxy Carbon SMC, Urethane Carbon SMC, Vinyl Ester Carbon SMC 
raw materials and will be at the service of its customers until the 
end of 2019.

LİTERATÜR KİMYA ELEKTRİK OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2003 yılında, kompozit sektörüne, termoset kalıplama bileşimleri üretmek üzere kurulmuş olan 
Literatür Kimya, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde 10.000m2’ lik açık alanda, 3.000 m2 kapalı alan 
üzerinde faaliyetlerine devam etmektedir. ( BMC : Bulk Molding Compound & SMC : Sheet Molding Compound ) 

Gelişen sektör ile birlikte artan talep karşısında, hammadde üretim proseslerine, hidrolik presleri ve 
termoset enjeksiyon makinelerini ekleyerek, proje bazında ve fason olarak, müşterilerinin bitmiş ürün 
ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. 80 ton’dan 800 ton’a kadar bir yelpazede 11 hidrolik pres ve 2 adet 
Termoset Enjeksiyon ile, üretim yükünüzü hafifleten, güvenilir, çözüm ortağınız konumundaki Literatür 
Kimya, kompozit sektörünün öncü kuruluşları arasındadır. 

Yatırımlarında teknoloji ve kaliteye öncelik veren Literatür Kimya,  

2015 yılında termoset enjeksiyon  üretimine giriş yapmış ve Krauss Maffei Enjeksiyon Makinelerini 
kalıplama parkuruna dahil ederek,  otomotiv ve elektrik sektörüne hizmet vermeye başlamıştır.  

2016 yılında yüksek kaliteli SMC üretebilmek için ikinci SMC makinesi yatırımını 
Schmidt&Heinzmann olarak yapmış ve otomotiv sektörüne Class A reçetesi ile hizmet vermektedir. 

2019 yılında yeni binasını, 2018 yılında patentini aldığı, Literatür Kimya’nın ilk ürünü olan Literline ile 
inşa etmiştir. Kolon, kiriş, profil gibi hiçbir konstrüksiyona ihtiyaç duymadan kendi kendini taşıyabilen yapıda 
olan Literline, contalı ve somunlu vidalar kullanılarak montajlanması ile çatı sistemlerinde hızlı, basit ve 
daha sağlam bir dönemin yol göstericisi konumundadır.  

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Arge çalışmalarında da hız kesmeyen Literatür Kimya,  

2018 yılında, EN 45545 ( Fire Protection on Railway Vehicles / Demiryolu Araçlarında Yangın 
Koruması) standartlarını karşılayan SMC formülasyonunu çalışmış ve başarılı olmuştur. EN 45545, Avrupa’ 
da ülkelerinin farklı standart uygulamaları ve ülkeler arası işletilen araçların ortak bir standarda uygun 
olması gerekliliği ile ortaya çıkmıştır. 

2019 yılı Ağustos Ayında, CSMC ( Carbon SMC ) termoset kalıplama bileşiminin, Türkiye’de ilk 
olarak denemesini yapan Literatür Kimya, 2019 yılı sonuna kadar, denemelerini ve analizlerini tamamlayıp 

Epoxy Carbon SMC, Üretan Carbon SMC, Vinil Ester Carbon SMC hammaddelerini müşterilerinin 
hizmetine sunacaktır.  

                 

                

 

Maskim; kompozit sektörüne hammadde, makine ve ekipman 
temini alanında uzmanlaşmış ve bu yıl kuruluşunun 42.yılını 
kutlayan Türkiye’nin lider ve öncü distribütör şirketidir. Maskim 
bir yanda kompozit sanayinde 42 yılın deneyimini içselleştirmiş, 
konularında uzman teknik kadrosu ile, başta Boytek, Şişecam 
Elyaf (eski Cam Elyaf), Poliya, Metyx, Ege Kimya gibi Türkiye’nin 
lider üreticilerinin yanı sıra Avrupa ve Uzakdoğu’nun pek çok 
değerli üreticisinin yetkili distribütörlüğünü yapmakta, diğer 
yanda, Gebze Pelitli’deki fabrikasında kardeş şirketi Doruk 
Kompozit ve ACRYMAS markası ile her ölçüde döküm akrilik-
pleksiglas levha ve başta pmma/abs, abs, hips vb. ko-ekstrude 
(çekme) termoplastik levhalar üretmektedir.

Gerek lider tedarikçilerinden temin ettiği, gerek kendi deneyimi 
ve ar-ge imkanları ile geliştirip ürettiği üst kalite ürün çeşitliliği, 
teknik destek imkanları, 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.

Maskim; mühendislik plastikleri alanında var olan hizmet ve 
faaliyetlerini genişletmek üzere, 2018 yılı başında sektörün 
duayen isimleri ile beraber İNOVETA KOMPOZİT’i kurarak, 
dünyada bu konunun öncü ve liderlerinden biri olan Japon 
NEG şirketinin yetkili satıcılığını almış ve başta,  E-Glass TP özel 
kırpma ürünler olmak üzere, bu alanda da liderliğe adaylığını 
koymuştur.

Maskim; sektörün tüm ihtiyaçlarına bir kısmı aşağıda sayılan 
ürün grupları ile stoklarından hızlı bir şekilde cevap vermektedir.

• Polyester / Vinilester / Epoksi reçineleri, Jelkotlar, 
Pigment pastalar, Kompozit Yapıştırıcılar

• E-Cam Elyaflı Takviye Ürünleri (Cam Elyaf Keçe, Tek Uçlu, 
Çok Uçlu Fitiller, TP Kırpma Ürünler, Dokuma, RTM Elyaf, 
Multiaxial Kumaşlar, Yüzey Tülleri…vb.), Alkali Dayanımlı 
Takviye Ürünleri (AR GLASS), Karbon Elyaf Takviye 
Ürünleri

• Kabuk Elyaflar / Coremat’lar, PVC / PET / PP / PU CORE 
Malzemeler, PP Honeycomb, Renkli/ Baskılı Yüzey Tülleri

• Sertleştiriciler, Hızlandırıcılar, İnhibitörler, Kalıp Ayırıcılar, 
İncelticiler, Temizleyiciler, Performans Artırıcı ya da Maliyet 
Düşürücü Dolgular, Diğer Yardımcı Kimyasallar

• Kompozit Uygulama Makinaları ( RTM, SPRAY UP, 
JELKOT PÜSKÜRTME MAKİNALARI), Dozajlama 
Sistemleri, İnfüzyon Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri, 
Yardımcı Ekipmanlar

• Döküm Akrilik - Pleksiglas Levha, PMMA/ABS, ABS, PE, 
HIPS vb. Termoplastik ko-ekstrude (çekme ) levhalar vb. 

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin  yönetimine ve etkinliklerine 
her zaman aktif katkı sunan Maskim’in uzman ekibi; kompozit 
hammadde, makine, ekipman ve diğer tüm ihtiyaçlarınız için 
birlikte çözüm üretmek üzere, derneğimizin öncülüğünde 10-12 
Ekim 2019 tarihlerinde LÜTFÜ KIRDAR KONGRE MERKEZİ’nde 
gerçekleştirilecek olan TÜRK KOMPOZİT 2019 Fuarı’nda sizleri 
Salon 1, C24 - D7 Nolu standında ağırlamaktan mutluluk 
duyacaktır.

Daha fazla bilgi için; www.maskim.com.tr  internet adresimizi 
veya Velibaba Mah. Fasıla Sok. No. 2 Pendik-İstanbul’daki 
merkezimizi ziyaret etmenizi ya da maskim@maskim.com.tr 
mail adresinden bizimle iletişime geçmenizi dileriz.

Maskim is the leading distributor company of Turkish Composite 
market that specializing in the supply of all raw materials, 
machinery and equipment to the composite industry; celebrate 
his 42th year in the composite industry. 

Maskim is the distributor of the leading Turkish manufacturers 
as weel as Boytek, Şişecam Elyaf (Cam Elyaf), Poliya, Metyx,Ege 
Kimya besides most valuable producers in Europe and far-east.
On the other hand produce Cast acrylic sheets and Co-Extruded 
Sheet (PMMA/ABS , ABS,HIPS etc..) under the brand of his sister 

company Doruk Kompozit and ACRYMAS brand.

At the beginning of the 2018 ,In order to improve its services and 
activities in the field of engineering plastics; Maskim established 
INOVETA KOMPOZİT together with the doyen names of the 
sector and became the authorized reseller of the Japanese 
leading company  NEG and has been nominated for leadership 
in this field, especially for E-Glass TP special chopped products.

For product information please visit Maskim at 
www.maskim.com.tr 

MASKİM KOMPOZİT ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin  yönetimine ve etkinliklerine her zaman aktif katkı sunan 
Maskim’in uzman ekibi; kompozit hammadde, makine, ekipman ve diğer tüm ihtiyaçlarınız için 
birlikte çözüm üretmek üzere, derneğimizin öncülüğünde 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde LÜTFÜ 
KIRDAR KONGRE MERKEZİ’nde gerçekleştirilecek olan TÜRK KOMPOZİT 2019 Fuarı’nda sizleri 
Salon 1, C24 – D7 Nolu standında ağırlamaktan mutluluk duyacaktır.

* E-Cam Elyaflı Takviye Ürünleri ( Cam Elyaf Keçe, Tek Uçlu, Çok Uçlu Fitiller, TP Kırpma Ürünler, 
Dokuma, RTM Elyaf, Multiaxial Kumaşlar, Yüzey Tülleri…vb.), Alkali Dayanımlı Takviye Ürünleri 
(AR GLASS), Karbon Elyaf Takviye Ürünleri
* Kabuk Elyaflar /Coremat’lar, PVC / PET / PP / PU CORE Malzemeler, PP Honeycomb, Renkli/ 
Baskılı Yüzey Tülleri
* Sertleştiriciler,Hızlandırıcılar,İnhibitörler,Kalıp Ayırıcılar,İncelticiler,Temizleyiciler, Performans 
Artırıcı ya da Maliyet Düşürücü Dolgular,Diğer Yardımcı Kimyasallar
* Kompozit Uygulama Makinaları ( RTM, SPRAY UP, JELKOT PÜSKÜRTME MAKİNALARI) , 
Dozajlama Sistemleri, İnfüzyon Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri, Yardımcı Ekipmanlar
* Döküm Akrilik – Pleksiglas Levha, PMMA/ABS, ABS, PE, HIPS vb. Termoplastik ko-ekstrude 
(çekme ) levhalar vb. 

Maskim; sektörün tüm ihtiyaçlarına bir kısmı aşağıda sayılan ürün grupları ile stoklarından hızlı 
bir şekilde cevap vermektedir.

MASKİM
KOMPOZİT ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

* Polyester/Vinilester/Epoksi reçineleri, Jelkotlar,Pigment pastalar,Kompozit Yapıştırıcılar

Gerek lider tedarikçilerinden temin ettiği gerek kendi deneyimi ve ar-ge imkanları ile geliştirip 
ürettiği üst kalite ürün çeşitliliği, teknik destek imkanları, 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.

Maskim; mühendislik plastikleri alanında var olan hizmet ve faaliyetlerini genişletmek üzere, 
2018 yılı başında sektörün duayen isimleri ile beraber İNOVETA KOMPOZİT’i kurarak, dünyada bu 
konunun öncü ve liderlerinden biri olan Japon NEG şirketinin yetkili satıcılığını almış ve başta,  E-
Glass TP özel kırpma ürünler olmak üzere, bu alanda da liderliğe adaylığını koymuştur.

Maskim; kompozit sektörüne hammadde, makine ve ekipman temini alanında uzmanlaşmış, bu 
yıl kuruluşunun 42.yılını kutlayan Türkiye’nin lider ve öncü distribütör şirketidir. Maskim bir 
yanda kompozit sanayinde 42 yılın deneyimini içselleştirmiş, konularında uzman teknik kadrosu 
ile, başta Boytek, Şişecam Elyaf (eski Cam Elyaf), Poliya, Metyx, Ege Kimya gibi Türkiye’nin lider 
üreticilerinin yanı sıra Avrupa ve Uzakdoğu’nun pek çok değerli üreticisinin yetkili 
distribütörlüğünü yapmakta, diğer yanda, Gebze Pelitli’deki fabrikasında kardeş şirketi Doruk 
Kompozit ve ACRYMAS markası ile her ölçüde döküm akrilik-pleksiglas levha ve başta 
pmma/abs, abs, hips vb. ko-ekstrude (çekme) termoplastik levhalar üretmektedir.

Daha fazla bilgi için; www.maskim.com.tr  internet adresimizi veya Velibaba Mah. Fasıla Sok. No. 2 Pendik-İstanbul’daki merkezimizi 
ziyaret etmenizi ya da maskim@maskim.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçmenizi dileriz.

Maskim is the leading distributor company of Turkish Composite market that specializing in the supply of all raw materials, machinery 
and equipment to the composite industry; celebrate his 42th year in the composite industry. 

Maskim is the distributor of the leading Turkish manufacturers as weel as Boytek, Şişecam Elyaf (Cam Elyaf), Poliya, Metyx,Ege Kimya 
besides most valuable producers in Europe and far-east.On the other hand produce Cast acrylic sheets and Co-Extruded Sheet 
(PMMA/ABS , ABS,HIPS etc..) under the brand of his sister company Doruk Kompozit and ACRYMAS brand

At the beginning of the 2018 ,In order to improve its services and activities in the field of engineering plastics; Maskim established 
INOVETA KOMPOZİT together with the doyen names of the sector and became the authorized reseller of the Japanese leading 
company  NEG and has been nominated for leadership in this field, especially for E-Glass TP special chopped products.

For product information please visit Maskim at  www.maskim.com.tr 
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bir şekilde cevap vermektedir.
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* Polyester/Vinilester/Epoksi reçineleri, Jelkotlar,Pigment pastalar,Kompozit Yapıştırıcılar

Gerek lider tedarikçilerinden temin ettiği gerek kendi deneyimi ve ar-ge imkanları ile geliştirip 
ürettiği üst kalite ürün çeşitliliği, teknik destek imkanları, 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.

Maskim; mühendislik plastikleri alanında var olan hizmet ve faaliyetlerini genişletmek üzere, 
2018 yılı başında sektörün duayen isimleri ile beraber İNOVETA KOMPOZİT’i kurarak, dünyada bu 
konunun öncü ve liderlerinden biri olan Japon NEG şirketinin yetkili satıcılığını almış ve başta,  E-
Glass TP özel kırpma ürünler olmak üzere, bu alanda da liderliğe adaylığını koymuştur.

Maskim; kompozit sektörüne hammadde, makine ve ekipman temini alanında uzmanlaşmış, bu 
yıl kuruluşunun 42.yılını kutlayan Türkiye’nin lider ve öncü distribütör şirketidir. Maskim bir 
yanda kompozit sanayinde 42 yılın deneyimini içselleştirmiş, konularında uzman teknik kadrosu 
ile, başta Boytek, Şişecam Elyaf (eski Cam Elyaf), Poliya, Metyx, Ege Kimya gibi Türkiye’nin lider 
üreticilerinin yanı sıra Avrupa ve Uzakdoğu’nun pek çok değerli üreticisinin yetkili 
distribütörlüğünü yapmakta, diğer yanda, Gebze Pelitli’deki fabrikasında kardeş şirketi Doruk 
Kompozit ve ACRYMAS markası ile her ölçüde döküm akrilik-pleksiglas levha ve başta 
pmma/abs, abs, hips vb. ko-ekstrude (çekme) termoplastik levhalar üretmektedir.

Daha fazla bilgi için; www.maskim.com.tr  internet adresimizi veya Velibaba Mah. Fasıla Sok. No. 2 Pendik-İstanbul’daki merkezimizi 
ziyaret etmenizi ya da maskim@maskim.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçmenizi dileriz.

Maskim is the leading distributor company of Turkish Composite market that specializing in the supply of all raw materials, machinery 
and equipment to the composite industry; celebrate his 42th year in the composite industry. 

Maskim is the distributor of the leading Turkish manufacturers as weel as Boytek, Şişecam Elyaf (Cam Elyaf), Poliya, Metyx,Ege Kimya 
besides most valuable producers in Europe and far-east.On the other hand produce Cast acrylic sheets and Co-Extruded Sheet 
(PMMA/ABS , ABS,HIPS etc..) under the brand of his sister company Doruk Kompozit and ACRYMAS brand

At the beginning of the 2018 ,In order to improve its services and activities in the field of engineering plastics; Maskim established 
INOVETA KOMPOZİT together with the doyen names of the sector and became the authorized reseller of the Japanese leading 
company  NEG and has been nominated for leadership in this field, especially for E-Glass TP special chopped products.

For product information please visit Maskim at  www.maskim.com.tr 

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin  yönetimine ve etkinliklerine her zaman aktif katkı sunan 
Maskim’in uzman ekibi; kompozit hammadde, makine, ekipman ve diğer tüm ihtiyaçlarınız için 
birlikte çözüm üretmek üzere, derneğimizin öncülüğünde 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde LÜTFÜ 
KIRDAR KONGRE MERKEZİ’nde gerçekleştirilecek olan TÜRK KOMPOZİT 2019 Fuarı’nda sizleri 
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Dokuma, RTM Elyaf, Multiaxial Kumaşlar, Yüzey Tülleri…vb.), Alkali Dayanımlı Takviye Ürünleri 
(AR GLASS), Karbon Elyaf Takviye Ürünleri
* Kabuk Elyaflar /Coremat’lar, PVC / PET / PP / PU CORE Malzemeler, PP Honeycomb, Renkli/ 
Baskılı Yüzey Tülleri
* Sertleştiriciler,Hızlandırıcılar,İnhibitörler,Kalıp Ayırıcılar,İncelticiler,Temizleyiciler, Performans 
Artırıcı ya da Maliyet Düşürücü Dolgular,Diğer Yardımcı Kimyasallar
* Kompozit Uygulama Makinaları ( RTM, SPRAY UP, JELKOT PÜSKÜRTME MAKİNALARI) , 
Dozajlama Sistemleri, İnfüzyon Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri, Yardımcı Ekipmanlar
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konunun öncü ve liderlerinden biri olan Japon NEG şirketinin yetkili satıcılığını almış ve başta,  E-
Glass TP özel kırpma ürünler olmak üzere, bu alanda da liderliğe adaylığını koymuştur.

Maskim; kompozit sektörüne hammadde, makine ve ekipman temini alanında uzmanlaşmış, bu 
yıl kuruluşunun 42.yılını kutlayan Türkiye’nin lider ve öncü distribütör şirketidir. Maskim bir 
yanda kompozit sanayinde 42 yılın deneyimini içselleştirmiş, konularında uzman teknik kadrosu 
ile, başta Boytek, Şişecam Elyaf (eski Cam Elyaf), Poliya, Metyx, Ege Kimya gibi Türkiye’nin lider 
üreticilerinin yanı sıra Avrupa ve Uzakdoğu’nun pek çok değerli üreticisinin yetkili 
distribütörlüğünü yapmakta, diğer yanda, Gebze Pelitli’deki fabrikasında kardeş şirketi Doruk 
Kompozit ve ACRYMAS markası ile her ölçüde döküm akrilik-pleksiglas levha ve başta 
pmma/abs, abs, hips vb. ko-ekstrude (çekme) termoplastik levhalar üretmektedir.

Daha fazla bilgi için; www.maskim.com.tr  internet adresimizi veya Velibaba Mah. Fasıla Sok. No. 2 Pendik-İstanbul’daki merkezimizi 
ziyaret etmenizi ya da maskim@maskim.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçmenizi dileriz.

Maskim is the leading distributor company of Turkish Composite market that specializing in the supply of all raw materials, machinery 
and equipment to the composite industry; celebrate his 42th year in the composite industry. 

Maskim is the distributor of the leading Turkish manufacturers as weel as Boytek, Şişecam Elyaf (Cam Elyaf), Poliya, Metyx,Ege Kimya 
besides most valuable producers in Europe and far-east.On the other hand produce Cast acrylic sheets and Co-Extruded Sheet 
(PMMA/ABS , ABS,HIPS etc..) under the brand of his sister company Doruk Kompozit and ACRYMAS brand

At the beginning of the 2018 ,In order to improve its services and activities in the field of engineering plastics; Maskim established 
INOVETA KOMPOZİT together with the doyen names of the sector and became the authorized reseller of the Japanese leading 
company  NEG and has been nominated for leadership in this field, especially for E-Glass TP special chopped products.

For product information please visit Maskim at  www.maskim.com.tr 

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin  yönetimine ve etkinliklerine her zaman aktif katkı sunan 
Maskim’in uzman ekibi; kompozit hammadde, makine, ekipman ve diğer tüm ihtiyaçlarınız için 
birlikte çözüm üretmek üzere, derneğimizin öncülüğünde 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde LÜTFÜ 
KIRDAR KONGRE MERKEZİ’nde gerçekleştirilecek olan TÜRK KOMPOZİT 2019 Fuarı’nda sizleri 
Salon 1, C24 – D7 Nolu standında ağırlamaktan mutluluk duyacaktır.

* E-Cam Elyaflı Takviye Ürünleri ( Cam Elyaf Keçe, Tek Uçlu, Çok Uçlu Fitiller, TP Kırpma Ürünler, 
Dokuma, RTM Elyaf, Multiaxial Kumaşlar, Yüzey Tülleri…vb.), Alkali Dayanımlı Takviye Ürünleri 
(AR GLASS), Karbon Elyaf Takviye Ürünleri
* Kabuk Elyaflar /Coremat’lar, PVC / PET / PP / PU CORE Malzemeler, PP Honeycomb, Renkli/ 
Baskılı Yüzey Tülleri
* Sertleştiriciler,Hızlandırıcılar,İnhibitörler,Kalıp Ayırıcılar,İncelticiler,Temizleyiciler, Performans 
Artırıcı ya da Maliyet Düşürücü Dolgular,Diğer Yardımcı Kimyasallar
* Kompozit Uygulama Makinaları ( RTM, SPRAY UP, JELKOT PÜSKÜRTME MAKİNALARI) , 
Dozajlama Sistemleri, İnfüzyon Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri, Yardımcı Ekipmanlar
* Döküm Akrilik – Pleksiglas Levha, PMMA/ABS, ABS, PE, HIPS vb. Termoplastik ko-ekstrude 
(çekme ) levhalar vb. 

Maskim; sektörün tüm ihtiyaçlarına bir kısmı aşağıda sayılan ürün grupları ile stoklarından hızlı 
bir şekilde cevap vermektedir.

MASKİM
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pmma/abs, abs, hips vb. ko-ekstrude (çekme) termoplastik levhalar üretmektedir.

Daha fazla bilgi için; www.maskim.com.tr  internet adresimizi veya Velibaba Mah. Fasıla Sok. No. 2 Pendik-İstanbul’daki merkezimizi 
ziyaret etmenizi ya da maskim@maskim.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçmenizi dileriz.

Maskim is the leading distributor company of Turkish Composite market that specializing in the supply of all raw materials, machinery 
and equipment to the composite industry; celebrate his 42th year in the composite industry. 

Maskim is the distributor of the leading Turkish manufacturers as weel as Boytek, Şişecam Elyaf (Cam Elyaf), Poliya, Metyx,Ege Kimya 
besides most valuable producers in Europe and far-east.On the other hand produce Cast acrylic sheets and Co-Extruded Sheet 
(PMMA/ABS , ABS,HIPS etc..) under the brand of his sister company Doruk Kompozit and ACRYMAS brand

At the beginning of the 2018 ,In order to improve its services and activities in the field of engineering plastics; Maskim established 
INOVETA KOMPOZİT together with the doyen names of the sector and became the authorized reseller of the Japanese leading 
company  NEG and has been nominated for leadership in this field, especially for E-Glass TP special chopped products.

For product information please visit Maskim at  www.maskim.com.tr 
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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 kullanılmaktadır. METYX 
Composites ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001:2015 
Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemleri sertifikasına sahiptir. Bu standartlar, 
en yüksek kalitede örgülerin ve en güvenilir nihai 
ürünlerin elde edilmesini, METYX Composites ürün 
ve hizmetlerinin en güvenilir şekilde müşterileriyle 
buluşturulmasını garanti altına alır.

METYX Composites ayrıca, model kompozit 
kalıp ve prototip konularında uzmanlaşmıştır. Kit 
hizmetlerinde ise PVC, PET, balsa, poliüretan gibi 
köpüklerden kitler üretmenin yanı sıra vakum sarf 
malzemeleri de üretilebilmektedir.

METYX Composites ürünleri, firmanın İstanbul ve 
Manisa’da bulunan toplam 41,000 metrekarelik, 

Macaristan’da bulunan 15.000 metrekarelik (buna 
ilave 67.000 metrekarelik açık alana sahip) ve 
son olarak ABD’de North Caroline’daki 12.000 
metrekarelik (buna ilave 112.000 metrekarelik 
açık alana sahip) gelişmiş ve modern tesislerinde 
üretilmektedir. Ürün portfolyosunun tamamlanması 
için, METYX Composites aynı zamanda kapsamlı 
distribütörlük, danışmanlık hizmetleri ve teknik 
eğitimler sunmaktadır.

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

Firma, tüm dünya üzerinde geniş bir distribütörlük 
ağına sahiptir.  

Adres: Orhanlı Mah. Gülsüm Sk. No:14 34956 
Tuzla / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (216) 394 32 60
Fax: +90 (216) 394 32 58
www.metyx.com
info@metyx.com

METYX Composites is a manufacturer of high-performance 
technical textiles, including: multiaxial reinforcements, 
carbon reinforcements, RTM reinforcements, woven 
reinforcements, and vacuum bagging products. METYX 
Composites has ISO 9001:2015 Quality, ISO 14001:2015 
Environmental and OHSAS 18001 Occupational Health and 
Safety Management Systems certification. These standards 
ensure the highest quality reinforcements and most reliable 
end products. This important certification enables us to 
serve global suppliers in the demanding automotive and 
wind industries, among other accounts. 

In addition to technical textile production, there are also two 
services, tooling and kitting which are additional services 
to better serve specific customer needs. Tooling specializes 
in composite tooling and prototyping services, as well 
as pattern and plug production services. Kitting focuses 
on the provision of core materials kits (PVC, PET, balsa, 
polyurethane), as well as kits for glass and carbon fibre 
reinforcements and vacuum consumables.

Products and service are currently provided from its three 
factories in Turkey and Hungary; METYX has 41,000 square 
meter, state-of-the art facilities in Istanbul and Manisa 
in Turkey, as well as a 15,000 square meter factory (with 
67.000 sq.m open area) manufacturing center in Kaposvár, 
Hungary. Plus, the company has recently bought a new 
facility in North Carolina, USA.

To complement the product portfolio, METYX Composites 
also offers extensive consulting services and technical 
training.

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

METYX has an expansive distributor network throughout the 
world.

METYX COMPOSITES 

1990 yılında New York, USA’da Nurettin Çalışkan tarafından kurulan Neva Composites, artan ihtiyaçlar ve 
müşteri odaklı çözümler sunabilmek adına 2004 yılında merkezini Türkiye’ye taşıyarak hali hazırda başta 
Türkiye olmak üzere, Amerika ve Tuzla Endüstri Serbest Bölge şubeleri ile hizmet vermektedir.

Türkiye ve çevre ülkelerde artan kompozit malzeme ihtiyacını tedarik etmenin yanı sıra gelişen ve büyüyen 
kompozit dünyasındaki en son yenilik ve mühendislik deneyimlerini müşterilerimize aktarmaya çalışmak 
hedefimiz olmuştur.

Temsilcisi olduğumuz GURIT, AIRTECH, EUROCOMPOSITES ve THERMHEX firmaları ile e-glass, karbon, 
aramid ve hibrid dokuma elyaflar, prepreg, SPRINT, epoksi reçine ve yapısal yapıştırıcılar, kalıplama ürünleri, 
core malzemeler (CoreCell, PVC, G-Pet, Balsa ve PP, Alüminyum, Aramid, Nomex Honeycomb), yanmaz 
özellikli malzemeler, yapısal mühendislik hesaplamalarının yanı sıra, vakum infüzyon & vakum torbalama 
ekipmanlarını ve sarf malzemelerini de sağlayarak denizcilik, havacılık, savunma, rüzgar enerjisi ve 
otomotiv sektörlerinin her türlü kompozit malzeme ihtiyaçlarında çözüm ortağı olmaya devam etmekteyiz.

Main Office: Tersaneler Bölgesi,

Alize İş Merkezi, No:191 / 19-20 Tuzla, İstanbul

Tel: +90 (216) 447 0600

Fax: +90 (216) 447 0602

USA Office:1623 Third Avenue, Suite#26D,

NewYork, NY10128

Tel: +1(917) 338 7560

Fax: +1(917) 338 6519

info@nevacomposites.com

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 Istanbul, 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 composite material, but also providing our customers with the 
innovations and engineering experiences in the developing world of composite.

We are the representative for the following brands in Turkey; GURIT, AIRTECH, EUROCOMPOSITES and 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, 
Aramid, Nomex Honeycomb), fire retardant materials, structural engineering calculations, vacuum infusion & vacuum 
bagging equipments and also consumable materials as a pioneer solution partner for marine, aviation, defence, wind 
energy and automotive industries.

NEVA KOMPOZİT TEKNOLOJİ VE MARINE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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Omnis Kompozit Ltd. Türkiye ve yakın 
coğrafyasındaki ülkelere, Cam Elyaf Takviyeli 
Plastik (CTP) ve Cam Elyaf Takviyeli Beton (GRC) 
endüstrilerine uygun çözümler ve teknolojileri 
sunabilmek için 2012 yılında kurulmuştur. 

Konularında lider üreticilerin tek yetkili temsilcilik 
ve dağıtıcılığına sahip olarak, “Farklı Vizyon, Fark 
Yaratan Çözümler” anlayışı ile yurtiçi ve yurtdışı 
müşterilerine hizmet vermektedir. Türkiye’deki geniş 
müşteri portföyüne ilave, 12 ülkeye düzenli ihracatı 
olan Omnis Kompozit Ltd., her daim yenilikleri ve 
endüstrilere değer katan özellikli ürünleri ürün 
gamına eklemektedir. 

CTP endüstrisine yönelik, cam elyaf takviyelerde, 
Cam Elyaf A.Ş., Metyx, TGI Glass Fiber, CTP 
uygulamalarına yönelik makinelerde Graco, polimer 
sanayine yönelik içi dolu cam bilyede Sovitec, içi boş 
bilyede Hallowlite firmalarının temsilciliklerinin yanı 
sıra, kendi tesislerinde ürettiği cam elyaf dokuma 
ürünleri ile hizmet vermektedir. Özellikle düzgün 
yüzey elde edilmek istenen CTP uygulamalarında 
tercih edilen, düşük gramajlı cam elyaf keçelerde 
PD Group ürünlerini tedarik etmektedir. Her yıl yeni 
ürünler ile Kompozit sektörüne hizmet eden Omnis 
Kompozit Ltd., son olarak firmamız portföyüne 
katılan ve 2019 Türk Kompozit etkinliğinde tanıtımı 
yapılacak olan Showa Highpolymer firmasının 
Vinilester reçineleri, U-Pica Core Keçe, Omfil 
öğütülmüş Cam Elyaf  ürünleri ile ürün portföyünü 
güçlendirmiştir.

Özellikle inşaat sektörüne yönelik GRC üretimleri 
için, Türkiye’deki en geniş hammadde ve makine 
ekipmana sahip olan firma, makine grubunda Power 
Sprays, Alkali Dirençli (AR) cam elyaf takviyelerinde 
NEG, Fiber Technologies ve Huierjie firmalarının 

tek temsilcisidir. Yine inşaat sektörüne yönelik, geri 
dönüşümlü ekolojik bir ürün olarak yeşil binalarda 
kullanımı her geçen gün artan,  ısı tasarrufu sağlayan 
ısı-ses izolasyon malzemesi genleştirilmiş cam 
küre ürününde, Türkiye’deki en büyük tedarikçi olup, 
dünyadaki üç büyük üreticiden biri olan, Stikloporas 
firmasının ürünlerini, Türkiye ve yakın coğrafyadaki 
8 ülkede temsil etmektedir. Bu ürün grubunda ise, 
Kratos markalı, Polyamid Mikro Fiber Takviyesini 
2019 yılında ürün gamına dahil etmiştir. 

Kimya endüstrisine yönelik hizmet veren bir firma 
olması sebebiyle, çevre ve işçi sağlığına uygun 
ürünler de sunmaktadır. Doğal hammaddelerden 
üretilmiş, piyasada kullanılmakta olan tehlikeli 
sınıfındaki temizleyicilere alternatif olan, Surfa 
Solve markalı ürünler, çevreci bir çözüm olarak CTP 
sektöründe kullanılmaktadır. İşçi sağlığı konusunda 
ise, her türlü imalat sanayide oluşan karbon bazlı 
uçucuların (VOC) zararlarını bertaraf eden ve etkin 
bir hava sterilizasyonu sağlayan Ozon Teknolojisinin 
kullanımı yaygınlaşmaktadır. 

Firma, Kompozit Sanayicileri Derneği ve Uluslararası 
Cam Elyaf Takviyeli Beton Derneği (GRCA) üyesidir. 

Omnis Kompozit Ltd. is one of the leading raw material and machinery supplier for the Fiber Reinforced Plastics (FRP) and 
Glass Reinforced Concrete (GRC) industries. The company services the Turkish market as well as the countries in its nearby 
geography. The line of products included in the company’s product range are E, ECR, AR Glass Fiber reinforcements of all 
types. Machinery for Spray Up, Gelcoat, RTM applications. Epoxy, Vinylester, Polyester Resins. Additives such as Solid and 
Hallow Glass Beads, Expanded Glass Beads, Milled Fibers.   

OMNİS KOMPOZİT LTD. ŞTİ.

Sektörler: Denizcilik, Rüzgar Enerjisi, Otomotiv, İnşaat, Havacılık, Savunma, Endüstriyel Ekipmanlar

Üretim Metodları: El Yatırması, Vakum İnfüzyon,RTM

Ürünler: Özel Tasarım Kompozit Ürünler

OPTITUR, bir çözüm ortağı firması olarak kompozit sektörünün ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermektedir.

Konsept tasarımından seri üretimine, model ve prototip üretiminden kalıp tasarımı çözümlerine, ürün 
geliştirmeden ürünün sertifikasyonuna, üretimin ileri teknolojili, yüksek kaliteli, hızlı, verimli ve uygun fiyatlı 
ürünler sunmaktadır. 

Kendi konusunda müşterileri için yüksek müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı ile en doğru, güvenilir 
çözümlerin en ekonomik hali ile üretimine devam etmektedir.

OPTITUR, kompozit sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmekte, global araştırmalar yapmakta ve bu 
ihtiyaçlar için kendini geliştirerek ve iyileştirerek  büyümeyi hedeflemektedir.

Sectors: Marine, Wind Energy, Automotive, Construction, Aviation, Defence, Industrial Equipments, 

Production Methods: Hand Lay-up, Vacuum Infusion,RTM

Ürünler: Custom Design Composite Products

OPTITUR serves as a solution partner company for the needs of the composite industry.

The company offers high quality, fast, efficient and affordable products with advanced technology in concept design to 
serial production, model and prototype production to mould design solutions, product certification from new concept 
product development.

The company produces with in its highly customer-focused approach to the customers for the most accurate, reliable 
solutions in the most economical condition.

OPTITUR closely follows developments in the composite business, conducts global research and aims to make  
improvements and developments for required demands.

OPTITUR MARIN DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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OVA Kompozit, 20 yılı aşkın tecrübesiyle çok çeşitli son kullanımlar için gelişmiş kompozit bileşenler 
tasarlayan ve üreten özel bir şirkettir.

Yalova, Türkiye’de yakın zamanda inşa edilmiş ve kendi sahibi olduğu tesislerinde üretim yapmaktadır. 

Bir çok farklı sektörde faaliyet gösteren müşteriler için projeler üretilmektedir. 

Ova Kompozit; otomotiv, savunma, denizcilik, havacılık, iletişim ve eğlence gibi çeşitli sektörler için 
kompozit çözüm hizmeti vermektedir.

OVA, kompozit bileşenlerin tasarımı, testi ve üretimi ile ilgili tüm hizmetleri sunabilir:

Pre-pregs, karbon, aramid, cam ve diğer teknik tekstil kumaşları, Thermoplastic Prepregleri, vakum 
torbalı basınç altında fırın ile kürleştirerek, vakum infüzyon, vakum torbalama, otoklav kürleştirme, ısıtmalı 
pres, pultrüzyon metodları ile  epoksi, vinilester, polyester, PU ve fenolik reçine sistemleri ile üretimler 
yapılmaktadır.

Kaliteyi iletmek gelişmiş kompozitlerde anahtardır; bu nedenle her  parçanın  üretim aşamaları ve kullanılan 
hammadde bileşenleri  bitmiş parçaya kadar izlenir, kayıt altına alınır ve tüm parçalar ölçü ve görsel kalite 
kriterlerine göre değerlendirilr ve sevkiyata hazırlanır.

OVA Composites is a privately owned company which  designs and manufactures advanced composite components for  
wide variety of end uses with over its  20 years of experience.

Production is carried out in recently purpose built and owned premises in Yalova, Turkey.

Projects are carried out for a wide range of customers; from individuals to major commercial organizations 
and governments. OVA Composites has worked in fields as diverse as automotive, defense, marine, aerospace, 
communication and leisure.

OVA Advanced Composites can offer all the services associated with the design, test and manufacture of composite 
components:

OVA Composites uses advanced composite materials such; Prepregs, fabrics of carbon, aramid, glass, Thermoplastic 
Prepregs, in oven curing under vacuum bagged pressure, vacuum infusion, vacuum bagging,  autoclave curing, heated 
press, and Pultrusion methods together with required  resin systems as epoxies, vinylesther, polyester, PU and phenolics. 

Delivering Quality is key in advanced composites, therefore every single part production is monitered and traced from 
raw material to a finished part then all parts measured and evaluated according to its dimensional and visual quality 
requirements and prepared for delivery.

OVA KOMPOZİT

OVA Composites Your Solution Partner  « not for distribution without prior authorisation»

yılı aşkın tecrübesiyle çok çeşitli kullanımlar için gelişmiş
bileşenler üreten özel şirkettir

Türkiye'de yakın inşa edilmiş olduğu üretim
yapmaktadır

çok farklı sektörde gösteren müşteriler için üretilmektedir
havacılık, iletişim eğlence çeşitli

sektörler için çözüm

OVA COMPOSITES

No Abrasion Surface Preparation for Composites

Oxford Advanced Surfaces offers a unique surface 
modification technology that improves production 
times, reduces costs, and eliminates the risk of 
damage, by removing sanding or other abrasion from 
your surface preparation for composites.

While the painting and adhesive bonding of 
composites is well understood the challenge is in the 
necessary surface preparation and how to achieve this 
in a production environment, particularly in volume 
production.

Sanding, vapour blasting and other abrasion 
technologies do not easily lend themselves to volume 
manufacturing processes. The answer is OntoTM a 
simple to apply chemical surface preparation based on 
technology originally developed at University of Oxford.

Surfaces can be prepared without the risk of damage, 
without the health and safety issues such as dust, 
and in considerable faster time; increasing production 
through-put and improving production efficiency. 

Where if it may take 30 minutes to prepare a 
composite surface by abrasion, with sanding and 
cleaning, the same area can be prepared in 1-3 mins 
using OntoTM.

The OntoTM is applied and cured using standard, readily 
available equipment, so requires no large capital 
expenditure. While the time savings translate directly 
into cost savings.

OntoTM works for the surface preparation of 
composites and engineering plastics, and is 
compatible with standard paints, primers and 
adhesives. It also allows for the painting or bonding of 
dissimilar or difficult to bond materials, such as nylon 
or PEEK. 

Once the surface is prepared parts can be used 
immediately for in-line production or produced in 
batches for later use.

OntoTM products are used in many different market 
sectors including automotive, commercial vehicles, 
rail, wind energy and sporting goods.

OXFORD ADVANCED SURFACES

PEDERSEN - Carbide & Diamond, owner of the 
trade mark DIAMIX, is specialised in the design, 
manufacture and recoating of diamond tools for the 
composite industry.

Our diamond tools are mainly used in the pipe industry 
(GRP pipe).

Other applications for our tools are in the wind energy, 
aeronautics, automotive, glass and glassfiber, naval…

The experience we have gained since over 50 years 
gives us the ability to offer customers diamond and 
carbide tools of world leading design and quality with 
long life at competitive prices.

We are mainly located in the Middle East, North Africa, 
North America and Europe.

Our organization allows us to set the ISO 9001:2015 
and EN 9100:2018 certifications.

PEDERSEN - CARBIDE & DIAMOND
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1993 Yılında kurulmuş olan firmamız alanında uzmanlaşmış insan 
gücü, kaliteli üretim, hızlı teslimat ve hatasız iş anlayışını kendine 
hedef edinmiştir. Fabrikamızın son sistem 14 Adet 3 eksenli, 1 Adet 
8000mm*4000mm*1500mm ebatlarında 5 eksenli olmak üzere 15 
Adet işleme tezgahı ve 50 kişilik deneyimli üretim kadrosu vardır. 
Fabrikamızda döküm, kompozit, otomotiv, inşaat, çimento, maden 
ve makina ekipman sektörlerine; ahşap, alüminyum, mdf, strafor, 
blok malzeme modeller ve yedek parça üretimi yapmaktayız.

Ayrıca fabrikamızda 150 LT indüksiyon ocağı ve 300 LT alüminyum 
ergitme ocağımız ile döküm yedek parça ve talaşlı imalat 
yapabilmekteyiz. Bünyemizde bulunan FaroArm Fusion ve Laser 
ScanArm ile 3 Metre çapına kadar tüm ürünlere, hassas ölçümlü 
kalite kontrol tekniği uygulamaktayız. Bu sayede, imalattan 
sonra ürünlerin müşteri kalite standartlarına uygun üretilmesi 
amaçlanmaktadır. Bununla birlikte 3D tasarım programları ile tersine 
mühendislik hizmeti vermekteyiz. Fabrikamız 3850m2 kapalı alan, 
4250m2 üretimine devam etmektedir. 

Ozdemir Model established in 1993 in Istanbul. Our aim is high quality manufacturing, shorter lead time, fast 
delivery and preventing errors with specialized human resources. We are operating 14 pieces 3-axis and 1piece 
8000*4000*1500mm dimension scale 5-axis high tech cnc machines with team of 50 employees. We are supplying 
casting, composite, automotive, construction, cement, mining and machinery industries.

We are manufacturing wood, aliminum, M DF, styrofoam block models and finalized spare parts. We have a 150Lt 
capacity induction arc and a 300Lt capacity aliminum arc for spare parts and machining parts. We are applying high 
standard quality control process via FaroArm Fusion and Laser Scanarm upto 3m radius, in order to meet customer 
requirements and manufacturing specifications. We also offer 3D design and reverse engineering services. Our facility 
has 3.850m2 indoor and 4250m2 outdoor manufacturing and storage space. 

ÖZDEMİR MODEL
DÖKÜM KALIP YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. PD GROUP

P-D Glasseiden GmbH Oschatz – high-performance in glass fibres.

The P-D Glasseiden GmbH Oschatz - a part of PD Group - is a medium-sized company in the heart of Saxony with 380 
employees. The focus of P-D Glasseiden GmbH Oschatz includes production, processing and distribution of glass fibre 
products and the provision of engineering services for the design and construction of glass furnaces and further processing. 

Since over 5 decades, we develop creative and customer-oriented solutions for unmatched varieties in applications and 
fields. Finest Filaments are processed to toughest fibres, fabrics, non-wovens and composites. Due to the many ingenious 
features like longevity, high temperature and humidity resistance as well as chemical resistance, glass fibres are especially 
valuable, and clearly superior to conventional materials. Lighter, faster, stronger, saver – keywords in the age of high-
technology - rapid innovations are required! Whether in the automotive and lightweight, the aircraft industry, sports and 
leisure or industrial applications - we are consciously shaping your products with new developments and advancements.

P-D Glasseiden GmbH Oschatz-yüksek performanslı cam elyaflar.

PD Grubun bir parçası olan P-D Glasseiden GmbH Oschatz, Saksonya 
bölgesinde 380 çalışanı olan orta ölçekli bir şirkettir. P-D Glasseiden 
GmbH Oschatz’ın odağı cam elyaf ürünlerin üretimi, işlenmesi, servis 
edilmesidir. Ayrıca cam elyaf üretim fırınlarının tasarımı, üretimi ve 
fırınlardan elde edilen cam elyafların işlenme süreçlerinde mühendislik 
hizmetleri sunmaktır.

50 yıldan fazla bir süredir, uygulamalarda ve sahalarda benzersiz 
çeşitlilikte yaratıcı ve müşteri odaklı çözümler geliştiren firmamız 
en ince lifler, sağlam elyaflar, kumaşlar ve keçeler üretmektedir. 
Sağlamlığı, yüksek sıcaklık dayanımı, nem direnci ve aynı zamanda 
kimyasal dayanıklılığı gibi özellikleri sayesinde cam elyaflar bilinen 
diğer materyallerden kesinlikle daha üstündür. Ürünün daha hafif, 
daha hızlı, daha sağlam,daha koruyucu- ki bunlar teknoloji çağında 
anahtar sözcüklerdir- olması hızlı innovasyon gerektirir. Ürünler, 
Otomotiv, hafiflik ihtiyacı olan ürünler, havacılık sanayi, spor veya 
endüstriyel uygulamalarda kullanılabilmektedir. P-D Glasseiden GmbH 
Oschatz firması üretmiş olduğu ürünlere yeni teknolojinideki yenilikler 
doğrultusunda bilinçli olarak şekil vermektedir. 

Contact: Ogün Firat

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

Phone: +90 (533) 668 66 99

Website: www.oschatz-glas.com
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1939 kuruluşlu Hayim Pinhas A.Ş. 5000’in üzerindeki müşterisiyle Türkiye’nin en büyük plastik hammadde 
ve kimyasal dağıtıcılarından biri konumundadır. 

Firmamız İstanbul, Bursa ve İzmir’deki depolarıyla 1960’ların ortalarından beri Otomotiv, Beyaz Eşya, 
Elektrik/Elektronik, İnşaat, Savunma Sanayii, Dayanıklı Tüketim, Gıda, Medikal ve Tarım sektörlerine yönelik 
üretim yapan firmalara hizmet vermektedir. 

PC, POM, PMMA, ABS, MABS, PAXY, PPS, TPU, PPH, PPC, PPR, HDPE, LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, 
GPPS, HIPS’in yanı sıra film endüstrisine yönelik katkılar ve muhtelif yapıştırıcılar dağıtımını yaptığımız ana 
kalemler arasında yer almaktadır. 

Arkema, Mitsubishi Engineering-Plastics, Toray, Bazan Group (Carmel Olefins), Repsol, Exxon Mobil, 
Wanhua, Lushan, Kafrit, Constab ve Cabot firmalarının Türkiye distribütörlüğünün yanı sıra, global 
endüstrinin %70’inden fazlasına etki etmesi beklenen ve özellikle kompozit malzemelerde elektriksel 
iletkenlik, mekanik dayanım ve hafiflik sağlayarak kendisine hızla yer edinmeye başlayan innovatif katkı 
malzemesi Tek Duvarlı Karbon Nanotüpler’in dünyadaki ilk ve tek endüstriyel ölçekli üreticisi OCSiAl 
firmasının ve Nemo Nanomaterials’ın innovatif ürünlerinin Türkiye’deki dağıtımı firmamız tarafından 
yürütülmektedir.

Established in 1939, Hayim Pinhas A.Ş. is one of the top plastic raw material and chemical distributors in Turkey serving 
to over 5000 customers. 

Since the mid-1960’s, our company is providing services to OEMs, their subcontractors and independent converters in 
the Automotive, Appliance, Electrical/Electronics, Construction, Defense Industry, Consumer Goods, Food, Medical and 
Agriculture sectors from own warehouses in Istanbul, Bursa and İzmir.

Main items we distribute comprise PC, POM, PMMA, ABS, MABS, PAXY, PPS, TPU, PPH, PPC, PPR, HDPE, LDPE, LLDPE, 
mLLDPE, EVA, GPPS, additives for the film industry and as well as various adhesives.

In addition to our distributorship for Arkema, Mitsubishi Engineering-Plastics, Toray, Bazan Group (Carmel Olefins), 
Repsol, Exxon Mobil, Wanhua, Lushan, Kafrit, Constab and Cabot, we also distribute innovative products of Nemo 
Nanomaterials and the first industrial-scale Single Wall Carbon Nanotubes producer OCSiAl, expected to impact over 70% 
of the global industry -- and the composites in particular; substantially improving  conductivity, mechanical strength and 
lightweight at minute concentrations.

PİNHAS - HAYİM PİNHAS A.Ş.

Plasto Plastik Ltd. Şti. 1997 yılında kurulmuştur.  CTP-KOMPOZİT (Camelyaf Takviyeli Plastik) sektörüne ara-
hammadde tedariki sağlamaktadır.  1998’den bu yana aynı adreste bulunan Plasto Plastik Ltd. Şti. kuruluşundan 
bu yana sektörün lider ve kaliteli ara-hammadde markalarının temsilcisi olmuş ve yirmi yılı aşkın ticari hayatında 
her zaman en geniş ve kaliteli ürün yelpazesini, ilkeli-dürüst hizmet anlayışı ile sektöre sunmuştur.  Plasto Plastik 
Ltd. Şti.,  ticari hizmet anlayışını, “Üretici ile son kullanıcı arasında teknik köprü” olmak üzere oluşturmuştur.

Teknik bilgi ve donanıma sahip satış pazarlama kadrosu, deneyimli ekip çalışması ile son kullanıcıyı doğru üretim 
yöntemi ile doğru malzemeye yönlendirmiştir. Kaliteli, hızlı ve güvenilir bu hizmetini 2002 yılından bu yana İkitelli 
Şubesinde de sunmaktadır. 

Plasto Plastik Ltd. Şti. yirmi iki yıldır, “Dünden bugüne fark yarat” anlayışı ile sektörün gelişmesinde aktif rol 
oynamıştır. “İşine saygı duyan firmaların tercihi” sloganını benimseyip bu sloganı yirmi iki yıldır terk etmeyen 
firma,  bu tercihe layık olabilmek için mücadelesini sürdürmektedir. 

Plasto Plastik Ltd. Şti., “Konusunda Pazar Liderleri” olan Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş., Poliya, İlkalem, METYX, 
Akpa, Ege Kimya firmalarının bayiliğini karşılıklı olarak, birbirlerine katkı sağlayarak sürdürmektedir. 2000 
yılında yüzey tülü konusunda Dünya markası olan Freudenberg firmasının Türkiye ve yakın komşuları için tek 
temsilciliğini almış ve bugün hala bu görevi sürdürmektedir.

İçinde cam kelimesi 
geçen her türlü 
hammadde ile ilgilenen 
Plasto Plastik Ltd. 
Şti., büyümesini 
küreselleştirmek 
amacıyla 2012 yılında 
Omnis Kompozit Ltd. 
Şti.’ni kurmuştur. Plasto 
Plastik Ltd. Şti. sektörün 
etkin ve tek derneği olan 
Kompozit Sanayicileri 
Derneği üyesi olup, 
derneğin faaliyetlerinde 
aktif görev almaktadır.

Plasto Ltd. established in 1997, services the GRP 
Composite industry as one of the leading distributor 
companies in Turkey,  for the past 22 years company 
has not compromised on high quality products and strict 
service principles and have gained a reputable position in 
the market. Plasto Plastik Ltd.’s commercial service motto 
has always been “…a technical bridge between supplier 
and end user.”

With its highly trained technical and sales staff assists 
customers on the most suitable products of their production 
needs. This high quality, prompt and trustworthy service is 
also given at our Ikitelli branch since 2002.

Plasto Plastik Ltd, has played an important active role in the 
development of the Turkish composite industry with

“Create a difference ...  from the past to date” understanding. 
Also proud to be  “Preferred Supplier of Respected 
Companies” for the past 22 years. 

Plasto Ltd. is representing the products of the leading 
Turkish suppliers of the GRP industry; Cam Elyaf A.S, Poliya, 
İlkalem, Metyx, Akpa, Ege Kimya and since 2000, global 
brand in glass veils, Freudenberg Germany.

Plasto Ltd. has also established Omnis Kompozit Ltd. in 
2012 to strengthen its global position in the composite 
market. 

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

PLASTO PLASTİK ORG. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
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Polimar Polyester

30 yılı aşkın süredir polyester ve kompozit sektöründe faaliyet 
göstermiş, teknik ve ticari tecrübeye sahip Muzaffer Öztürk ve 
Sertaç Erbilici tarafından 2011 yılında kurulan Polimar Polyester, 
kısa süre içerisinde sektörün önemli tedarikçilerinden biri haline 
gelmiştir. Bunda geçmiş tecrübelerinin yanı sıra; genç, dinamik, 
yenilikçi, teknik ve pazar bilgisi olan bir ekip kurulmasının da etkisi 
büyüktür. Klasik tedarikçi mantığının dışına çıkarak sektöre farklı 
bir bakış açısı yaratma arzusunda olan firmamız, Beylikdüzü ve 
Malkara O.S.B.’deki fabrikalarıyla kompozit sektörüne yönelik 
yardımcı malzemelerin üretimini yapmaktadır.

Türkiye’nin önde gelen polyester üreticilerinden İlkalem firması 
ile yapmış olduğumuz stratejik ortaklık sonucunda polyesterleri, 
jelkotları, pigmentleri, vaksları ve benzeri ürünleri; yeterli araç 
ağımız ve personelimizle birlikte yurtiçi ve yurtdışı firmalara tedarik 
etmekteyiz.

Polimar Polyester

Polimar Polyester was established in 2011 by Muzaffer Öztürk and Sertaç Erbilici, who has been active in polyester 
and composite sector for more than 30 years and have technical and commercial experience, has become one of the 
important suppliers of the sector in a short time. In addition to past experiences; the establishment of a team that is 
young, dynamic, innovative, technical and market-oriented has a great impact. Our company, which wants to create 
a different perspective for the sector by going beyond the classical supplier logic, produces auxiliary materials for the 
composite sector with its factories in Beylikdüzü and Malkara O.S.B..

As a result of our strategic partnership with İlkalem, one of the leading polyester manufacturers; we supply polyesters, 
gelcoats, pigments, waxes and similar products to our domestic and foreign companies with our sufficient vehicle 
network and personnel.

POLİMAR POLYESTER

Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Kompozit Markası

Poliya; reçine ve polimer sistemlerini araştırma, geliştirme 
ve üretiminde uzmanlaşmış bir kimya firmasıdır. 1983 yılında 
başlayan üretimimiz; otomotiv, yapı ve inşaat, savunma, 
marin/denizcilik, boru ve tank üretimi gibi alanlarda 
müşteri odaklı iş modelimizle her geçen gün büyümeye 
devam etmektedir. Müşterilerimize, doymamış poliester 
ve vinilester reçineler başta olmak üzere, pigment pastalar, 
yüzey tanecikleri, yapıştırıcı sistemler, kalıp ayırıcılar, yüksek 
performans jelkotlar ve yardımcı malzemeler ile tam ürün 
gamı sunmaktayız. Kuruluşumuzdan bugüne dek müşteri 
odaklı iş modelimiz ile kompozit üreticilerinin beklentilerini 
karşılayarak problem çözmeye odaklı bir strateji uyguluyoruz. 
Mevcut ürünlerimizin sürekli gelişimini sağlamanın yanı 
sıra, her geçen gün ürün ve servis gamımıza yenilerini 
ekliyoruz. İnovatif kompozit ürünlerin geliştirilmesine yönelik 
tüm projelerde iş ortaklarımızı geniş kimya ve teknik bilgi 
birikimimiz ile desteklemekteyiz. Firmamız kurulduğu 80’li 
yıllardan bu yana stratejisini; çevreye duyarlı, sistemsel ve 
kurumsal yönetim anlayışı üzerine kurmuş olup, ISO 9001, ISO 
18001 ve ISO 14001 kalite sistemleri belgesine sahiptir. Poliya 
olarak yine bu anlayışla; büyümekte olan kompozit sektörüne 
yeni yatırım faaliyetlerimizle de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 
Bu nedenle; 2018 yılında Çerkezköy’de bulunan üretim 
tesisimizde, reaktör ve tank yatırımları başlatılmış, verimlilik 
artırmaya yönelik otomasyon projeleri ile üretim ve sevkiyat 
hızının artırılması hedeflenmiştir Bu minvalde, yerli ve yabancı 
firmalardan oluşan güçlü bayi ağımızla müşterilerimizle 
buluşuyoruz. Sadece, Türk Kompozit Sektörüne değil, 45 

ülkede operasyonlarımız ile ülke ekonomisine de katkıda 
bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün Poliya ürünleri, EMEA 
(Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) başta olmak üzere, Amerika ve 
Orta Asya’da müşterileri ile buluşmaktadır. Dünya çapında 
birçok elit kompozit üreticisinin tedarikçisi olarak talepleri 
karşılamaktayız. İhracatın ülke ekonomisine katkısının bilinciyle 
satış stratejimizi belirliyoruz. Poliya, ihracattaki payını her 
geçen yıl artırma hedefiyle yoluna devam etmektedir. TUİK 
verilerine göre; UPR ihracatının %40’tan fazlası tarafımızdan 
yapılmaktadır. Firmamız, yaptığı atılımlarla Avrupa’nın en 
hızlı büyüyen markası olmayı sürdürmektedir. Poliya; İKMİB 
tarafından düzenlenen 2018 İhracatın Yıldızları Listesinde, 
Plastik Hammaddeler Kategorisinde 8.liğe yükselmiştir. Poliya 
olarak hedefimiz; kompozitin olduğu her yerde, yerli ve yabancı 
iş ortaklarımızla birlikte sürekli gelişen inovatif faaliyetlerimiz 
ışığında büyümeyi sürdürmek ve dünyanın her yerinde 
markamızın bilinirliğini artırmaktır.

Europe’s Fastest Growing Composite Resin Brand 

Poliya is a chemical company specialized in the research, development 
and production of resin and polymer systems. Our production activities 
are growing each day with our customer oriented business approach, 
in industries like automotive, building & construction, defense, marine/
shipbuilding, pipes & tanks manufacturing. We supply a complete range 
of products to our customers with versatile or specific use unsaturated 
polyester and vinyl ester resins, high performance gel-coats, bonding 
pastes, colour pastes, mould release agents, surface effect chips and 
flakes, accelerators & hardeners as well as other auxiliary materials 
needed for the composites industry. We are implementing a customer 
focused business model, with a solution oriented approach to meet 
the expectations of the composite manufacturing customers. Besides 
continuous improvement of our existing products, we are trying to 
enrich our portfolio with new products and services. We support and 
work hand by hand with our business partners, who are in search 
of developing innovative composites products, in many projects with 
our extensive chemical and technical experience. Our company has 
built its strategy on environmental alertness, sustainabilty and to have 
a corporate management approach based on systems, since our 
foundation in the 80’s. Today we have ISO 9001, ISO 14001 and ISO 
18001 quality management systems applied, as well as other modern 

management applications in all our operations. Poliya, with this strong 
belief and dedication to the growing composites industry started new 
investments in its Çerkezköy production facilities at 2018, including 
reactor and storage tank capacities, to have an even more automated 
and feasible production in order to serve faster and on-time to its 
customers. Our reliable, long-term dealer network is growing each day 
where we meet our local and international customers. We are happy to 
contribute not only to the composite industry but also to the economy 
of our contry, with our foreign operations at more than 45 countries. 
Poliya products are recognized today for their quality and reputation 
in many regions of the World, considerably in EMEA (Europe-Middle 
East- Africa), Central Asia and also in American continent to meet 
expectations of elite composite manufacturers and we are happy 
to supply them regularly. Poliya increases exports share of its sales 
each year and according to TUIK data, realized 40% of the unsaturated 
polyester exports of Turkey. Our company continues to be the Europe’ 
s fastest growing composite resin brand and reached to 8th place on 
the “Stars of Exports-2018” list prepared by IKMIB, at the category of 
Plastic Raw materials. Our aim is to continuously evolve with innovative 
activities and to grow together with our local and international partnes in 
every area that composites exist and to make our brand known in every 
part of the World in this field.

POLİYA



5958

TURK KOMPOZIT 2019TURK KOMPOZIT 2019

1976 yılında İstanbul’da kurulan Polin Waterparks, su parkları tasarım, üretim, 
mühendislik ve montajında A’dan Z’ye hizmet sunan bir su parkı tedarikçisidir. 
Su kaydırağı üreticileri arasında globalde en yüksek üretim kapasitesine sahiptir. 
105 ülkede kendi markasıyla 3000’den fazla su parkı projesi gerçekleştiren Polin 
Waterparks; “Daima Yenilikçi”, “Dünya Çapında Üstün Kalite” ve “Teknoloji Liderliği” 
vizyonuyla global su parkı sektöründe birçok yeniliğe imza atmıştır. Bugün birçok 
ülkenin, hatta kıtanın en büyük ve ödüllü su parklarında Polin Waterparks imzası vardır. 
Dünya’nın en geniş ürün çeşitliliğine sahip olan Polin’in 2010 yılında lanse ettiği King 
Cobra kaydırağı 8 yıl üst üste Avrupa’ nın en iyi su kaydırağı seçilmiştir.

Polin 2006 yılından bu yana kaydıraklarını 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 Avrupa’ lı su kaydırağı üreticisi olmuştur.

Kurulduğu günden bu yana yenilikçilik ve üstün kaliteyi hep olmazsa olmaz 
bilip, sektörde yerini sağlamlaştırmıştır. Kurulduğundan beri Polin’ in müşteri 
memnuniyetine, arge’ye, inovasyona, üstün kaliteye ve uluslararası kabul görmüş 
normlara bağlılığı sektördeki sürekli başarısının anahtarı olmuştur. Bugün Polin hem 
ürün tasarımları hem de üretim teknolojilerinde sunduğu yeniliklerle sektörün lider 
markasıdır.

Global Market Leader In the design, engineering, manufacturing and installation of waterslides and water play attractions

 Polin Waterparks was founded in Istanbul, Turkey in 1976. The current headquarters for our 35,000-square-meter plant is 
in Kocaeli, Turkey, the largest waterslide-manufacturing plant in the world. Polin produces the industry’s widest range of 
waterslides and water play attractions using innovative technology and the highest quality materials available.

 Polin Waterparks was an early pioneer of RTM (Resin Transfer Molding) waterslide production and is the only global 
manufacturer that creates their entire product line in RTM using fully automated robots. With 47 years of global experience 
in the composites sector, Polin has developed an unmatched expertise in both business and technology. Our successful 
completion of more than 3,000 projects—of different sizes and complexity and in more than 105 countries around the 
world—continues to add to our wealth of experience. Polin is recognized globally as the signature water attraction supplier 
of leading waterpark chains such as Six Flags, Cartoon Network, and Aspro Group. Working with a wide variety of clients has 
helped Polin reach several milestones including installing the largest waterparks in many countries and many other award-
winning rides at parks with world-renowned reputations.

Polin Waterparks aims to lead and serve the industry through technology and innovation in the global arena and to preserve 
its pioneering spirit by continuing to invest in R&D.

POLIN WATERPARKS 

Polres Polyester, 2003 yılında Gebze Plastikçiler Organize 
Sanayi Bölgesi’ nde (GEPOSB) Sn. Adnan Bayramoğlu 
tarafından kurulmuş, Doymuş, Doymamış Polyester Reçine, 
Jelkot ve Pigment Pasta üreticisi olan yerli sermayeli bir 
şirkettir. 

Polres, son on altı yılda, dünya polyester reçine pazarında 
rekabetçi bir oyuncu konumunda kendini kanıtlamıştır. Üstün 
kalite, tutarlılık ve teknik destek konusundaki itibarımızı 
koruma kabiliyetimizi; kapsamlı üretim bilgimize, önde 
gelen reçine uzmanlarımıza ve proses mühendislerimiz ile 
yaptığımız işbirliğine ve daha önemlisi, firma olarak müşteri 
memnuniyetine odaklanmıza borçluyuz. Üretim sürecinin her 
aşamasında kalite bizim için tek adımlık bir gelişme değil, 
aksine yaptığımız her şeyin merkezinde yer alan bir kavramdır. 

Ürün portföyümüzü sürekli olarak iyileştirme ve müşterilere 
yenilikçi çözümler sunmak amacıyla, araştırma ve geliştirmeye 
çok önem veren bir firmayız. Bugün sattığımız tüm reçineler 
tesisimizde üretilip kendi Ar-Ge laboratuvarımızda ve uzman 
Ar-Ge ekibimiz tarafından test edilmektedir. Başarımızdaki 
en önemli faktörlerin başında gelen nitelikli ve eğitimli teknik 
persolellerimiz, kompozit sektörünün en katı gereksinimlerine 
cevap vererek, sektöre yönelik en iyi çözümleri sunmaktadır. 

Üretmek, hep yeni bir şeyler yapmak, geliştirmek her 
zaman için hedefimiz olmuştur. Marketin talebi üzerine 2007 
senesinde kapasitemizi iki katına çıkarmak için yeni makine 

yatırımında bulunduk. 2012 senesinde de kapasitemizi 2000 
tona çıkaracak yeni tesisimizi tamamen öz sermayemiz ile 
2006 senesinde aldığımız şu anda bulunduğumuz fabrikamızın 
arazisi üzerinde aynı sanayi sitesinde kurduk. Bu tesiste 
doymamış, doymuş polyester reçine jelkot ve pigment pasta 
üretimine devam ediyoruz. İç ve dış piyasanın isteklerine 
odaklandık. Kendi bünyemizde, kendi öz sermayemiz ile çok 
sıkı Ar-Ge çalışmaları yaparak ürünlerimizi asıl hedefimiz 
olan dış pazara tanıttık. Dış pazarın talebi üzerine yeni ürünler 
geliştirdik. Bu çalışmalar sonucunda Polres Polyester bugün 
ürettiği ürünlerin %75-80’ ini ihraç eden bir firma haline 
gelmiştir. 

Çevreye duyarlılık sadece bizim için değil, her şirket için bir 
zorunluluktur. Bizler ürün ve kaliteye yaptığımız yatırımın 
yanı sıra çevrenin korunmasına da yatırım yapıyoruz. Proses 
sularının bertaraf edilmeden önce etkin bir şekilde arıtılmasını 
ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını sağlamak 
için önlemlerimiz alıyoruz. 

Polres Polyester’ in iş felsefesinin özü, sadece bir tedarikçi 
değil, müşterilerimiz için uzun vadeli bir iş ortağı olmaya 
dayanmaktadır. Müşterilerimizin gereksinimlerini 
karşılamamız, tutarlı ve iyi kalitede ürünler üretmemiz, 
güvenilir bir tedarik ve hizmet sağlamamız dünya pazarında 
önde gelen birçok kompozit üreticisi için tercih edilen tedarikçi 
olmamızı sağlamıştır. 

Polres Polyester is a turkey-based manufacturer of unsaturated 
and saturated polyester resins, gelcoats and pigment  pastes that 
was founded by Mr. Adnan Bayramoğlu in 2003. 

Over the last sixteen years, Polres has firmly established itself 
as a leading resin player in world polyester market. Our ability 
to retain our reputation for outstanding quality, consistency, 
and service, is a result of our extensive practical manufacturing 
knowledge, collaboration with leading resin technologists and 
process engineers, and most importantly, our company-wide focus 
on customer satisfaction. Our production facilities are approved 
for quality management. At Polres Polyester, quality is not 
simply a one-step improvement in the process - it is at the heart of 
everything we do. 

We are also focused on consistently improving our product portfolio 
through extensive research and development. All the resins that we 
sell today have been produced in our plant then tested in our own 
laboratory. We employ qualified and trained technical personnel 
and our team has repeatedly demonstrated the ability to formulate, 
establish, and produce grades meeting the stringent requirements 
demanded by leading players in the composites industry.

Producing, always doing something new, develop and enlarge 
has always been our goal. Upon the demand of the market, we 
invested in new machinery in 2007 to double our capacity. In 2012, 
our new facility, which will increase our capacity to 2000 tons, was 

established on the same industrial site on the land of our factory, 
which we acquired in 2006 with our own capital. In this facility, we 
started to produce unsaturated, saturated polyester resin, gelcoat 
and pigment paste. We focused on the demands of the domestic 
and foreign markets. We have introduced our products to the 
foreign market which is our main target by conducting very hard 
R&D studies with our own capital within our own structure. We 
developed new products upon the demand of the foreign market. 
We developed new products upon the demand of the foreign 
market. As a result of these efforts, Polres Polyester has become a 
company that exports 75-80% of its products in 2019.

Environmental sensitivity is a necessity not only for our industry, 
but also for every individual company. In addition to investment in 
product and quality, Polres Polyester also invests in environmental 
protection. We take every precaution service to ensure that all 
effluents are effectively treated before disposal and handled in a 
manner that is not harmful to the environment.

The essence of Polres Polyester’s business philosophy is based 
on becoming a long-term business partner to our customers, 
rather than just a supplier. Our ability to cater to our customer’s 
requirements, deliver consistent-quality products, and provide 
reliable supply and service has allowed us to become the preferred 
supplier for many leading composites manufacturers in the world 
market. To learn more on how we can be of service to you, please 
contact us today.

POLRES POLYESTER



6160

TURK KOMPOZIT 2019TURK KOMPOZIT 2019

POLTEK POLYESTER VE BOYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Poltek Polyester ve Boya San. Tic. Ltd. Şti. Sinan CANDEMİR tarafından 

sektörde 12 yıl çalıştıktan sonra 1994 yılında kurulmuştur. 

Sektörün önde gelen üreticilerin bayiliğini yapan firmamız ürün çeşitliliğini 

her geçen gün arttırmaktadır. 

• POLİYA POLİESTER SAN. LTD. ŞTİ.

• ECE BOYA KİMYA SAN. A.Ş. 

• AKPA KİMYA SAN. TİC. A.Ş. 

• İLKALEM TİC. SAN. A.Ş.

• BRENNTAG KİMYA TİC. LTD. ŞTİ. 

• İBA VALRESA BOYA KİMYA A.Ş.

• CAMELYAF SAN. A.Ş.

• POLRES POLYESTER SAN. LTD. ŞTİ.

• ESKİM KİMYA SAN. TİC. A.Ş. 

• TELATEKS (METİX) TEKS. ÜR. A.Ş.

• NİĞTAŞ MİKRONİZE KALSİT A.Ş.

• ASİL KİMYA A.Ş. 

Müşterilerine ihtiyaç duydukları tüm ürünleri tedarik etmeyi amaç edinen 

firmamız müşteri hizmetini en hızlı şekilde gerçekleştirebilmek için 

• OSTİM-ANKARA

• SİTELER-ANKARA

• KONYA 

olmak üzere üç noktadan hizmet vermektedir. 

Türk Kompozit 2017 etkinliğinde 1. HOL C-19 standımızda görüşmek 

dileğiyle. 

REICHHOLD KİMYA SAN ve TİC A.Ş.

Reichhold Kimya San. Ve Tic. A.Ş., Reichhold Inc. Ve 
Prosim Kimya’nın ortaklığı ile 2006 yılında kurulmuş 
ve Türkiyede doymuş ve doymamış polyester reçine 
üretimine başlamıştır. 2010 yılında  İlkalem  frması 
ile işbirliği yaparak kapasitesini artırmıştır. 2017 yılı 
Ağustos ayında, Reichhold’un 100% kendi iştirakine 
ait olan, yeni fabrikası İzmit Arslanbey Organize 
Bölgesinde üretime başlamıştır. 25.000 m2 alanda 
yapılan bu yatırım ile Reichhold- Türkiye, Avrupa 
ve Türkiye’deki  önde gelen büyük reçine üreticileri 
arasında yerini almıştır.

Reichhold, kompozit sanayinin ihtiyaç ve 
beklentilerine uygun yeni ürünler geliştirerek ve 
teknolojik yenilikler yaratarak  müşterilerine artı 
değerler katmak için çalışmaktadır. Boru ve tank, 
kompoze  taş (engineering stone), panel, rüzgar 
kanadı, SMC, pultrusion, prepreg, marin ve diğer 
tüm kompozit sektörlerinde yüksek performanslı 
ve yeni teknoloji polyester ve vinylester reçineleri 
müşterilerinin kullanımına sunmaktadır. 

Ürün Çeşitleri;

POLYLITE: Doymamış polyester reçineler, tüm 
kompozit uygulamaları için 

DION: Yüksek kimyasal ve mekanik mukavemet 
için saf ve modifiye Vinylester reçineler 

NORPOL: Gel coat, pigment pasta. Yüksek 
performanslı, Marin tipi, UV ve çizilme, çatlama 
direnci geliştirilmiş renkli ve şeffaf gel coatlar 

POLYLITE FR: Alev geciktirici reçine ve gel coatlar. 
Otomotiv, yapı ve endüstriyel kullanımlar için 
halojenli ve halojensiz reçine sistemleri.

Fine-Clad/UniQ-Clad: Doymuş Toz Boya reçineleri 

AROPLAZ: Coil coating tipi Doymuş Polyester 
reçineler

Adres: Kaleağası Sok. No:5/b Rumelihisarı – Istanbul - Turkiye

Tel: +90 212 2637821

Fax: +90 212 2637821

www.reichhold.com     info@reichhold.com.tr

Reichhold Kimya A.S. was established in the year 2006 
with the partnership of Reichhold Inc. and Prosim 
Kimya and started saturated and unsaturated polyester 
resin production in Turkey.  In year 2010, increased the 
capacity by colobration with İlkalem company.  In August 
2017, Reichhold’s 100% green field investment started 
production in Izmit Arslanbey Organized zone. With 
this investment which takes place on 25.000 m2area,  
Reichhold Turkey took its place in the  leading biggest 
European and Turkish resin manufacturers. 

Reichhold is working to add new values to the customers 
by developing new products and  by creating technological 
innovations that meet the needs and expectations of the 
industry. Reichhold provides high performance and new 
technology polyester and vinylester resin types to Pipes 
and tanks, Engineering stone, Panel, Wind blade, SMC, 
Pultrusion, PrePreg, Marine and all other composite 
industries. 

Product Types;

POLYLITE: Unsaturated poyester resins for all type 

composite production methods  

DION: Pure and modified Vinylester resins for high 

chemical resistance and mechanical strength.   

NORPOL: Gel coat and pigment pastes. High performance, 

Marine type, increased UV, crack and scratch resistance, 

colored and transparent gel coats 

POLYLITE FR: Flame retardent resin and gel coats. 

Halogenated and non-halogenated resin systems for 

automotive, construction and industrial uses. 

Fine-Clad/UniQ-Clad: Saturated powder coating resins

AROPLAZ: Coil coating resins

REICHHOLD KİMYA SAN VE TİC A.Ş.
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Saf Kompozit 8 yıldır özel projeler ve seri üretimler için cnc kontrollü çok eksenli çok mandrelli kullanıcı 
dostu modüler fiber sargı makinesinin tasarımını ve üretimini yapar. Fiber sargı makinelerimiz başlıca 
yüksek basınçlı kapların su arıtma tankların elektrik direklerin hava roket parçalarının üretiminde kullanılır.

Firmamız CNG TYPE 4 tank hafif kompozit malzemeden en gelişmiş yazılım makine ve malzemeler 
kullanarak yüksek basınçlı Kompozit type 4 tankların tasarımını geliştirilmesini ve üretimini yapar. Bu 
tanklar sıkıştırılmış doğalgaz CNG BİO gaz hidrojenle çalışan araçlarda doğalgazın iletilmesinde dağıtımında 
ve depolanmasında kullanılır.

SAF KOMPOZİT SAF KOMPOZiT

FİBER SARGI 
MAKİNASINDAN 

DAHA FAZLASI

Sektörler: Raylı Sistemler, Otomotiv, Makine & İş Ekipmanları, Askeri & Zırhlı Araçlar

Üretim Metodları: RTM, SMC, BMC, İnfüzyon, El Yatırma, pDCPD, Vakum Yöntemiyle ABS+PVC ve Softtouch 
Folyo Kaplama, Son Kat Boya Uygulamaları, Desen Verme 

Ürünler: Raylı Sistem Ulaşım Araçları, Otomotiv İş Makineleri ve Traktörlerde kullanılan iç ve dış CTP 
parçalar, İnşaat sektörü için iç ve dış cephede kullanılan CTP parçalar, araç üstü çanaklar, hoparlör CTP 
gövdeleri vs.

SAZCILAR, 1987 senesinde Bursa’da kurulmuştur. 5 ana üretim tesisinde, toplam 30.000m2 kapalı 
alanda ve yaklaşık 800 personeli ile üretimine devam etmektedir. Ana üretim tesisinin 4’ü Bursa’da 1’i 
ise Sakarya’dadır. Firma 10.000 Ton/Yıl CTP üretim kapasitesine sahiptir. Farklı bir metot olan pDCPD 
üretim tekniğinde de gelişim hızla devam etmektedir, bu konuda da önemli projelere imza atılmaktadır. 
Satışların yaklaşık %50’si ihracattır. Firma ISO/TS 22163, ISO TS 16949, ISO 9001, ISO 14001, EN 15085-2 
CL-4 ve ISO 45001 kalite sistem belgelerine sahiptir. DIN 6701-2 Yapıştırma Sertifikası, özel yapıştırma 
alanı ve bünyesinde çalışan sertifikalı Yapıştırma Uzmanları ile Yapıştırma Operatörleri de firmanın önemli 
ayrıcalıklarındandır. Gelişmiş AR-GE Merkezi ve kimya laboratuvarı, 3D ölçüm cihazı ve CNC işleme 
makineleri firmanın ön plana çıkan diğer değerleridir.

Adres: NOSAB 205.Sok. No:5 16140 Nilüfer-Bursa/TURKEY

Tel: 0224 411 16 20 

Fax: 0224 411 16 32

İnternet Adresi: www.sazcilar.com.tr

E-posta: info@sazcilar.com.tr

Sectors: Manufacture of GRP and pDCPD parts in Automotive, Railway, Machinery & Farm Equipments, Military & 
Armored Vehicles and Construction Industries.

Production Methods: RTM, SMC, BMC, Infusion, Hand Lay-up, Pdcpd, ABS+PVC and Soft touch covering by vacuum 
method, top-coat paint and pattern applications.

Products: Interior and exterior GRP parts in Automotive, Railway, Machinery & Farm Equipments, Military & Armored 
Vehicles and Construction Industries.

SAZCILAR was established in Bursa in 1987. The company has 5 manufacturing plants which have total of 30.000 m2 
closed areas and approximately 800 employees. 4 manufacturing plants are in Bursa and 1 plants is in Sakarya. Sazcılar 
has total of 10.000 Tons/Year GRP manufacturing capacity. The development progress in pDCPD manufacturing method 
is fast enough. The company generates approximately %50 of its revenue from foreign operations. The company has 
ISO/TS 22163 (IRIS), ISO TS 16949, ISO 9001, ISO 14001, EN 15085-2 CL-4,  and ISO 45001 quality certificates and as well 
bonding specialists and bonders in Turkey. Advanced R&D and chemical laboratory, 3D measurement equipment and CNC 
machines are the other prominent properties of the company.  

SAZCILAR 
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Sika Advanced Resins yüksek performans reçineler, 
model ve kalıp yapımı için blok ve macun konularında 
üretici ve geliştirici olarak dünya lideridir. Sika Advanced 
Resins, kompozit endüstrileri için isteğe göre uyarlanan 
- ürünün modelinden son şekline, son üründen 
birleştirme için kullanılacak yapıştırıcıya kadar çözümler 
önerir. Sika Advanced Resins ayrıca sanayi filtreleri ve 
dielektrik ürünleri için de dökme reçineler ve özgün 
kaplama malzemeleri sunmaktadır. 

Sika AG, Mart 2015’de Fransız reçine üreticisi Axson 
Technologies’i satın alarak SikaAxson iş birimini 
kurdu. Devralınmasından üç yıl sonra SikaAxson için 
yeni bir dönem başladı. İşletme birimi, Sika Grubu’nun 
entegrasyonunda yeni bir adım olan Sika Advanced 
Resins olarak yeniden adlandırıldı. Mart 2015’deki 
birleşme sırasında Türkiye’de Axson Technologies ve 
Sika Deutschland GmbH’nın Türkiye distribütörleri olan 
AKSON Mümessillik Elektronik Tic. ve San. Ltd. Şti. ve 
Tekno End. Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti. günümüzde de 
Sika Advanced Resins ürün grubunun resmi Türkiye 
distribütörlüğüne devam etmektedirler. 

Tedarik edilen ürün yelpazesi içinde; epoksi ve poliüretan 
esaslı modelleme ve kalıplama blokları, kompozit 
sektöründe kullanılan yüksek ısıya dayanıklı epoksi 
model blokları, ahşap benzeri poliüretan kütükler, 
epoksi laminasyon reçineleri, epoksi ve poliüretan kalıp 
yüzey jelkotları, hızlı ve yavaş donan poliüretan döküm 
sistemleri, elastik (esnek) poliüretan döküm sistemleri, 

yüksek ısılara dayanıklı epoksi reçineleri ve bu ürünlerde 
kullanılan dolgular ve yapıştırıcılar bulunmaktadır. 

AKSON Mümessillik Elektronik Ticaret ve Sanayi 
Limited Şirketi 1997 yılı sonlarında kurulmuş bir dış 
ticaret - temsilcilik - dağıtım şirketi olup, çeşitli konularda 
kimi Avrupa ve uzak doğu üretici firmaların Türkiye 
bağlantılarını oluşturmaktadır.

Tekno Endüstriyel Kim. San. ve Tic. Ltd Şti. 2003 yılında 
kurulmuştur. 2005 yılı itibariyle konusundaki öncü 
kuruluş Sika Deutschland GmbH firmasının Türkiye 
distribütörlüğünü yapmaktadır. Ülkemizde model, 
prototip, son ürün ve bunlara ait kalıpların üretiminde 
kullanılan yüksek performanslı epoksi ve poliüretan 
esaslı malzemelerle ilgili distribütörlük, tedarik, dağıtım 
ve bünyesinde bulunan uygulama atölyesindeki 
eğitimler, mühendislik danışmanlığı hizmeti ve 3D 
printer ile prototip üretim hizmetini de vermektedir. 

Sika Advanced Resins Türkiye distribütörleri olarak 
müşteri, çalışan ve tedarikçi memnuniyetini en üst 
düzeyde tutarak yüksek kalite standartlarında ürün ve 
hizmetler sunmayı benimsemekteyiz. Bu doğrultuda 
müşteriler ve çalışanlar için süreklilik ve güvenirliliği 
tercih eden, topluma ve çevreye duyarlı birer kurum 
olmak temel hedefimizdir. Müşterilerimiz için farklılık 
yaratmak, bizden beklentilerine ürünlerimizin, 
çalışanımızın ve hizmetimizin kalitesi ile karşılık vermek 
temel ilkemizdir.

Sika Advanced Resins is the world leading provider and developer of 
high-performance resins, boards and pastes for parts; models and 
mould making. Sika Advanced Resins offers customized solutions 
for the composites industry - from the initial model to the shape 
and finished parts up to assenbling with structural adhesives. In 
addition, Sika Advanced Resins offers casting resins and functional 
coatings for industrial filters and dielectrics.

In March 2015, Sika AG acquired the French resins formulator Axson 
Technologies SAS and established the SikaAxson business unit. 
Three years after the merging, a new episode began for SikaAxson. 
The business unit was renamed Sika Advanced Resins, a new step 
in the integration of Sika Group. After the merging in March 2015 in 
Turkey; Axson Technologies and Sika Deutschland GmbH’s Turkey 
distributors respectively; Akson Mümessillik Elektronik Tic. Ve San. Ltd. 
Şti. and Tekno End. Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti. still continue to be official 
distributors of the Sika Advanced Resins product group in Turkey.

The product range includes; epoxy and polyurethane based modelling 
& tooling boards, high temperature resistant epoxy modelling boards 
used in the composites industry, epoxy laminate resins, epoxy & 
polyurethane surface gelcoats, rapid & slow setting polyurethane 
casting systems, elastomeric polyurethane casting systems, high 

temperature resistant epoxy resins and various fillers and structural 
adhesives used alongside these products.

AKSON Mümessillik Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi is an 
import and distribution company established towards the end of 1997. 
It provides connections to various European and Far Eastern producers 
for distribution in Turkey.

Tekno Endüstriyel Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti. established in 2003. Starting 
with the year 2005, company has been the Turkish distributor for the 
leading company of its field; Sika Deutschland GmbH. The company 
also provides training, engineering consultancy and 3D printer 
prototyping services for distribution, procurement and application 
workshops of high performance epoxy and polyurethane based 
materials used in the production of models, prototypes, end products 
and their molds in Turkey.

As the distributors of Sika Advanced Resins in Turkey we embrace 
providing high quality products and services to achieve customer, 
employee and supplier satisfaction. In this endeavour our main goal as 
environmentally and socially sensitive entities is to be able to provide 
continuity and reliability to our customers. To make a difference for our 
customers and respond to their needs with the quality of our products, 
employees and our service is our main principle.

SIKA ADVANCED RESINS

Sektörler: Otomotiv, Savunma Sanayi, 
Rüzgar Enerjisi, 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, 1975 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               
aramid elyaflar kullanılarak kompozit sanayine 
yönelik kumaşlar üretilmektedir.

STA’nın ürün gamı dört gruptan oluşmaktadır; 
Multiaxial, RTM, Dokuma ve Peel-Ply kumaşları. 
Multiaxial 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 üretilmektedir. 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 aralığında 
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 9001-2015,RINA ve Türk Loydu sertifikalı 
ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı otomotiv, inşaat, marin, 
CTP boru, rüzgar enerjisi, savunma sanayi ve 
havacılık sektörlerine tedarik etmektedir.

Sönmez Holding Tesisleri Yeni Yalova Yolu 9. Km 
Osmangazi - Bursa / TURKEY
T: +90 (224) 261 04 59 F: +90 (224) 261 22 57 
www.stacomposites.com • info@stacomposites.com

Sectors: Automotive Defence Industry, Wind Energy,

Railways, Aviation, Marine, Building and Construction

Production Methods: Technical Textile Production

Products: Glass, Carbon and Aramid Fibers, Ud, 
Biaxial,Triaxial, 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 1975. STA produces high quality 
reinforcement 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. STA is capable of producing Non-
Crimp Multiaxial fabrics in UD, Biaxial, Triaxial and 
Quadriaxial forms. The fabric widths range from 250 mm to 

2.540 mm, and the weights range from 150 g/m2  to 4.000 
g/m2 in weight.

Our ST-CORE branded fabrics are specifically designed for 
RTM and L-RTM applications. As a result of our specially 
developed stitching system, Class-A surface results are 
achieved on Gel-Coat applied composites using our ST-
CORE fabrics.

Additionally, STA produces woven glass and carbon 
reinforcement fabrics and Peel-Ply fabrics. Woven carbon 
fabrics range from 210 g/m2 to 615 g/m2, and woven glass 
fabrics range from 125 g/m2 to 550 g/m2 in weight. The 
Peel-Ply fabric range is compatible with standard, high 
temperature and high pressure moulding applications. STA 
supplies its ISO 9001-2015,RINA and Türk Loydu, certified 
reinforcement fabrics to the automotive, buses&trucks, 
construction, marine/boatbuilding, pipes, defense, 
aerospace and wind energy industries in both the local and 
World markets.

SÖNMEZ ASF İPLİK DOKUMA VE BOYA SANAYİ A.Ş.
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2002 yılında tekstil dalında faaliyete geçen Spinteks 
Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 2007 yılından bu yana 
çeşitli teknik tekstil ürünlerinin üretimi ve ticaretini 
faaliyetlerine eklemiştir.Ülkemizde 2009 yılında 
karbon elyaf üretiminin başlamasıyla birlikte Spinteks 
karbon dokuma kumaş ile ilgili ön çalışmalarına 
başlamış ve ilk dokuma kumaş hattını 2011 yılında 
faaliyete almıştır. Kurulduğu günden itibaren 3 kat 
büyüyerek bu konuda ülkemizin en yüksek üretim 
kapasitesine ulaşmış Spinteks yenilikçi, potansiyel 
ve yüksek teknolojik kompozit tekstillerin üretilmesi 
alanlarıda yatırım ve büyüme planlarını günümüzde de 
sürdürmektedir.

Türkiye’nin ilk girişim sermayesi yatırım fonu olan 
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi 
Yatırım Fonu, 20 Aralık 2018 itibarıyla, Denizli’de kurulu 
Spinteks Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 
%25’ini temsil eden paylara yatırım yapmıştır.

Spinteks Tekstil İnşaat A.Ş., ürettiği dokuma karbon, 
bazalt ve hibrit kumaş ürünleriyle yurt içinde kompozit 
sektörünün yansıra savunma sanayi, havacılık, 
otomotiv, sağlık ve inşaat sektörü gibi diğer sektörlere 
de hizmet vermekle beraber hem yerli üretim hem de 
yurt dışı menşeili karbon elyafları kullanabilmektedir. 
Üretiminin büyük bir kısmını ihraç etmekte olan 
firmamız bununla birlikte karbon ve cam elyaf ile 

birlikte kompozit tekstillerinde kendine yer bulan bir 
ürün olan bazalt elyaf’ın sonsuz flament roving ve 
kesik elyaf formlarının Türkiye satış ve pazarlamasını 
yapmaktadır. 

Günümüzün en yüksek performanslı elyafları olan 
cam, bazalt ve karbon ürünleri bünyesinde bulunduran 
firmamız çözüm odaklı bir tekstil teknoloji firmasıdır.

Starting its operations in textile industry in 2002, Spinteks Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş., has added manufacturing and 
trade of various technical textile products since 2007. When carbon fiber production started in our country in 2009, Spinteks 
initiated preliminary studies regarding carbon fiber woven fabric and commissioned its first woven fabric line in 2011. Since 
the day it was founded, Spinteks grew three fold and reached the highest production capacity of our country, and it still 
improves its investment in innovative, potential and high technology composite textiles and implements its plans.

Ak PE Fund I has invested into Spinteks Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., the leading carbon fabric producer in Denizli, 
Turkey with 25% stake on Dec 20, 2018.

Spinteks Tekstil İnşaat A.Ş., provides services with its carbon, basalt and hybrid fabrics to composite sector domestically 
as well as defense industry, automotive, health and construction and it also uses domestic and foreign products of carbon 
fibers. Our company exports much of its production and also engages in sales and marketing of infinite filament roving and 
chopped fiber forms of basalt fiber in Turkey which is used in composite textile items together with carbon and glass fibers

It is a solution oriented textile technology company producing glass, basalt and carbon fibers which are the high performance 
products of our time.

SPİNTEKS TEKSTİL İNŞAAT A.Ş.

Sektörler: Otomotiv, yatçılık, medikal, aksesuar ve spor ürünlerine yönelik kompozit üretimleri

Üretim Metodları: otoklavlı, otoklavsız ve sıcak pres yöntemlerine uygun sistemler

Ürünler: Karbon, Cam ve Aramid tüm dokunmuş ve multiaxial kumaşlar ile termoset prepreg sistemleri

SPM Kompozit, 2013 yılında prepreg malzeme üretimi amacıyla kurulan Türkiye’nin ilk yerli firmasıdır. 
Ankara’da bulunan üretim tesisinde, Alman menşeli seri üretim hattı ile yıllık 1 Milyon m2 termoset prepreg 
üretim kapasitesine sahiptir. Formüle edilen reçine sistemleri ile otoklavlı, otoklavsız (OOA) ve sıcak pres 
yöntemleri ile yüksek yüzey kalitesi, yüksek mukavemet, yüksek UV dayanımı ve 10 dk’ya kadar inebilen 
üretim hızlarına ulaşılmıştır (sıcak pres). Hava ve kara araçlarının kabin içi parçalarında kullanılmak üzere 
FST standartlarını karşılayan prepreg malzemeler geliştirilmiştir. Ürünler halihazırda yurtiçinde başlıca 
otomotiv, yatçılık, spor ürünleri, medikal ürünler ve aksesuar üretimlerinde başarı ile kullanılmaktadır. SPM 
ihracata İngiltere ile başlamış ve çeşitli Avrupa firmaları ile de anlaşma aşamasına gelmiştir. Müşterilerinin 
özel ihtiyaçları doğrultusunda prepreg geliştirme ve uygulama yeteneği ile SPM, ürünleri ile %100 müşteri 
memnuniyeti hedeflemektedir. Tüm firma süreçleri ISO 9001 kalite sistem standartları çerçevesinde 
sertifiye edilmiştir. SPM prepreg kullanımı konusunda kompozit üreticilerine sunduğu teknik destek ile 
müşterilerinin ürünlerinde maksimum performansı almalarını sağlayarak işlerine değer katmayı, rekabetçi 
fiyat, kısa termin, esnek miktar ve yüksek kalite anlayışı ile ürünlerini her ölçekte kompozit üreticisi ile 
buluşturmayı hedeflemektedir.

Adres: İvedik OSB. 21 Cd. 1435 Sk. No27 06378 
Yenimahalle ANKARA TÜRKİYE
Tel: +90 312 395 6747
Fax: +90 312 395 6749
İnternet adresi: www.spmkompozit.com
E-posta: info@spmkompozit.com

Sectors: Automotive, maritime, medical, accessories, 
sports equipment, industrial applications

Production Methods: Prepregs for Autoclave, OOA and 
Hot Press curing

Products: Woven, multiaxial and noncrimp prepregs from 
glass, carbon and aramid matterials 

SPM Composites and Advanced Material Technologies Inc. 
Was founded in 2013, as the first company to manufacture 
thermoset prepregs in Turkey. With a German prepreg 
line, SPM has the capacity to produce 1 Million sqm 
woven, multiaxial and noncrimp thermoset prepregs 
from carbon, glass and aramid materials. The formulated 
prepreg resin systems provides very high surface quality, 

high mechanical performance, high UV resistance and 
variable cure schedules up to 10 mins (hot press). SPM 
offers prepregs for autoclave, out of autolave and hot 
press curing. Prepreg materials have been developed to 
meet FST standards for use in interior parts of air and road 
vehicles. Prepregs are supplied mainly for automotive, 
marine, sports equipment, medical and accessories 
industries in Turkey and Europe. The main objective of the 
company is to reach %100 customer satisfaction, with the 
capability to offer custom prepreg solutions for special 
customer needs, competitive pricing, short delivery times, 
flexible quantities and high quality in a corporate culture 
based on R&D and continuous improvement. All the 
company operations has been certified according to ISO 
9001 quality management system standards.

SPM KOMPOZİT İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
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1991 yılında kurulan Star Teknik, endüstriyel ve 
laboratuvar test cihazları alanında dünyanın lider 
kuruluşlarının Türkiye temsilciliğini yürütmektedir. 
Konusunda eğitimli ve deneyimli kadrosu ile 
müşterilerine satış ve servis hizmetlerini sunmaktadır.

Firmamız başta araştırma merkezleri ve üniversitelerin 
laboratuvarları olmak üzere; metal, plastik & kompozit, 
beyaz eşya, havacılık, savunma sanayi , otomotiv ve 
yan sanayii üreticilerine hitap eden ürün yelpazesini 
değişen talepler doğrultusunda yenilemekte ve test 
dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. 
Müşteri portföyümüzü 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 Karbon 
fiber takviyeli plastik (CFRP) yaygın olarak uçak ve 
otomotiv sanayinde kabul gören bir malzemedir. 
Tüm kompozit malzemeler arasında, CFRP nin 
yüksek mukavemete sahip olması, hafif, sağlam ve 
korozyona dirençli olması tercih edilme sebeplerinin 
başında gelmektedir. Bu nedenle kompozit 
malzemelerin kullanımının farklı alanlarda da gelişmesi 
beklenmektedir. Özellikle taşımacılık alanında hafif 
malzeme kullanımı, düşük yakıt tüketimini beraberinde 
getirmekte ve bu sayede karbon ayak izimiz bir miktar 
küçülmektedir. GFRP ve CFRP spor malzemeleri 

ve diğer günlük ürünlerde de hammadde olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.

Karbon fiber, plastik ham madde ve kompozit 
üretiminde AR-GE ve kalite kontrolün önemi doğal 
olarak hızla artmaktadır. Bu noktada temsilciliğini 
yaptığımız dünya çapında bilinen ve güvenilir 
markalar ile hammadde 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;

• ANGELANTONI Çevre Koşulları Test Kabinleri

• TIRA/TEAM Elektrodinamik&Hidrolik Titreşim 
Sistemleri

• ENDEVCO (MEGGITT SA)İvme ve Basınç Sensörleri

• PHOTRON Yüksek Hızlı Kamera Sistemleri

• MESSRING Otomotiv Güvenlik Test Sistemleri

• SHIMADZU Mekanik Test Cihazları

• AIOLOS Rüzgar Tünelleri

• ATE Aerodinamik Test Ekipmanları

• TAYLOR HOBSON Yüzey Pürüzlülük Ölçüm 
Cihazları

Star Teknik was founded in 199. Since that time we represent 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 industries 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 automotive 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 environmental 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;

• ANGELANTONI Environmental Test Chamber

• TIRA/TEAM Hydraulic Electrodynamic Vibration Test Systems

• ENDEVCO(MEGGITT SA)Accelerometers&Pressure Sensors

• PHOTRON High Speed Camera

• MESSRING Automotiv Security Testing Systems

• SHIMADZU Material Testing and Inspection Systems

• AIOLOS Wind Tunnel / Aerodynamic Test Equipments

• ATE Aerodynamic Test Equipments

• TAYLOR HOBSON Surface Roughness Measuring Devices

STAR TEKNİK ELEKTRONİK CİHAZLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
®

Türk sanayi sektöründe önemli bir role sahip 
KARAMANCI HOLDİNG’in ilk şirketi olan SUPERLİT 
1961 yılında kurulmuştur.

Basınçlı ve basınçsız CTP (Cam Elyaf Takviyeli 
Polyester) boruların uluslararası standartlara uygun 
üretimini ve satışını yapmakta olan SUPERLİT, geniş 
ürün yelpazesi, güvenilir kalitesi ile satış öncesi ve 
sonrası teknik/danışmanlık hizmetleri sayesinde 5 
kıtada tercih edilen bir marka olmuştur. SUPERLİT, 
kurulu kapasite açısından dünya çapında CTP boru 
sektörünün lider kuruluşlarından biridir.

Türkiye’de Düzce ile Malatya’daki ve Romanya’da 
Buzau’daki fabrikalarında EN, ISO, TS EN, TS ISO, 
ASTM, AWWA gibi ulusal ve uluslararası standartlara 
uygun olarak üretilen DN300 mm - DN4000 mm çap 
aralığında, 2500 - 5000 - 10000  (özel tasarımla 10000 
ve üzeri) rijitlikte, 1 - 32 bar (özel tasarımla 40 bar’a 
kadar) basınca dayanıklı boruları aşağıdaki uygulama 
alanlarında kullanılmaktadır:

• Temiz su ve içme suyu
• Sulama
• Hidroelektrik santralleri
• Kanalizasyon
• Arıtma
• Deniz suyu alma ve deşarj
• Su depolama sistemleri
• Kazısız teknolojiler

SUPERLİT, Türkiye’de “Sürekli Elyaf Sarma” 
teknolojisinin yanısıra “Savurma Döküm” teknolojisi 
ile de cam elyaf takviyeli polyester (CTP) boru üretimi 
yapabilen tek boru üreticisidir.

Entegre Yönetim Sertifikaları (ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001) uluslararası geçerliliği olan saygın 
bağımsız kuruluşlar tarafından belgelendirilmiştir.

Türkiye’de Devlet Su İşleri, İller Bankası, yerel idareler, 
belediyeler, su idareleri ve özel müteahhitlerin 
projeleri, yurtdışında ise Avrupa’dan Afrika’ya, 
Amerika’dan Asya ve Avustralya’ya kadar dünyanın 
bir çok bölgesindeki projeler için boru temin eden 
SUPERLİT, yarım yüzyıldan fazla deneyimi ile boru 
sektörünün dünyadaki liderlerindendir.

SUPERLIT, the first company of KARAMANCI HOLDING that has a 
prominent role in the Turkish industrial sector, was established in 1961.

SUPERLIT, which manufactures and sells pressure and non-pressure 
GRP (Glassfiber Reinforced Polyester) pipes in compliance with 
international standards, has become a favored brand on 5 continents 
worldwide, thanks to a wide range of products, its reliable quality 
and before-sales and after-sales technical / consultancy services it 
renders. With regards to installed capacity, SUPERLIT is one of the 
leading establishments in the GRP pipe sector worldwide.

The pipes, manufactured in factories located in Düzce and Malatya 
in Turkey and Buzau in Romania, in compliance with local and 
international standards such as EN, ISO, ASTM and AWWA, with a 
diameter range of DN300 mm to DN4000 mm, with a stiffness of 
2500 - 5000 - 10000 (and over by special design), and a pressure 
resistance between 1 - 32 bars (up to 40 bars by special design), are 
used in the following applications:

• Clean water and potable water
• Irrigation

• Hydroelectric power plants
• Sewer system
• Stormwater
• Water treatment
• Seawater intake and discharge
• Water storage systems
• Trenchless technologies

SUPERLIT is the sole pipe manufacturer in Turkey that can produce 
Glassfiber Reinforced Polyester (GRP) pipes by means of “Continuous 
Filament Winding” technology as well as “Centrifugal Casting” 
technology.

Integrated Management Systems Certificates (ISO 9001, ISO 14001 & 
OHSAS 18001) have been granted by the internationally recognized 
and reputable independent organizations.

Being one of the world’s leading manufacturers in the pipe industry 
with an experience of more than half a century, SUPERLIT supplies 
pipes for projects in many regions of the world from Europe to Africa 
and from America to Asia and Australia.

SUPERLİT BORU SANAYİ A. Ş.
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Şişecam’ın 100 Milyon Euro’luk Yatırımla Hayata 
Geçirdiği Cam Elyaf Üretim Tesisi Kompozit 
Sektörüne Değer Katıyor

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan 
Şişecam Topluluğu’nun Balıkesir’de 100 milyon Euro’luk 
yatırımla hayata geçirdiği cam elyaf üretim tesisi yıllık 
70 bin ton kapasiteyle üretime başladı. Türkiye’nin ilk ve 
tek cam elyaf üreticisi Şişecam, bu yeni tesisi ile Türk 
kompozit sektörünün yüksek nitelikli ürün ihtiyacına 
cevap veriyor. Şişecam, başta bor olmak üzere yerel 
kaynakları katma değerli ürünlere dönüştürüyor.

83 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü kuruluşları 
arasında yer alan Şişecam Topluluğu’nun Balıkesir’de 
100 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirdiği cam 
elyaf tesisi 70 bin tonluk üretim kapasitesiyle cam elyaf 
taleplerine daha yüksek bir kapasite ve modern bir tesis 
ile cevap vermeye başladı. Kompozit sanayinin temel 
girdilerinden olan cam elyafı segmentinde Şişecam 
Kimyasallar bünyesinde, 1976 yılından bu yana faaliyet 
gösteren Şişecam Topluluğu başta bor olmak üzere 
yerel kaynakları katma değerli ürünlere dönüştürüyor.

Türkiye’nin ilk ve tek cam elyafı üreticisi Şişecam 
Topluluğu bugün düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, 
cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda 
ürünleri ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında 
global bir oyuncu. Yeni tesisi ile Türkiye’nin cam elyafı 
alanındaki kaynak ihtiyacını karşılamayı hedefleyen 
Şişecam, rüzgâr enerjisi, elektronik, otomotiv, inşaat, 
savunma sanayi ve mühendislik plastiklerine yönelik, 
Keçe, Çok Uçlu Fitil, Tek Uçlu Fitil ve Kırpma tipi cam 
elyafı ürün gamı ile girdi sağladığı tüm sektörler için 
değer yaratıyor. 

2019 yılının başında en yeni teknolojilerle donatılarak 
Balıkesir’de faaliyete geçen Şişecam Cam Elyaf Tesisi 
genişleyen üretim, dağıtım ve hizmet olanaklarıyla Türk 
kompozit sektörünün yüksek nitelikli ürün ihtiyacına 
cevap veriyor.

Şişecam Kimyasallar Hakkında

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından Şişecam Topluluğu 
bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Kimyasallar, 
dünyanın en büyük yedinci sentetik soda üreticisi 
olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideridir.  
Çevre dostu teknolojiler ile müşterileri için global 
çözümler üreten ve alanında dünya liderleri arasında 
yer alan Şişecam Kimyasallar, soda, krom kimyasalları, 
cam elyaf, endüstriyel hammadde, vitamin K3 türevleri 
ve sodyum metabisülfit ürünleri alanlarında faaliyet 
göstermektedir. 

Şişecam Kimyasallar Mersin’deki Soda Sanayii 
Fabrikası ile Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası’nda 
ürettiği kimyasallarla camdan, deterjana, kimya 
sanayinden, deri ve ilaç sanayine kadar 100’den 
fazla ürün çeşidine dünya standartlarında ana girdi 
sağlamaktadır. 

Türkiye, Mısır, Bulgaristan, Bosna Hersek, İtalya’daki 
üretim tesisleri ve Çin’deki şirketi ile faaliyetlerini 
sürdüren Şişecam Kimyasallar, dünya kimya sanayine 
özgü gönüllü bir uygulama olan “Üçlü Sorumluluk 
Taahhüdü” altında çevre, sağlık ve iş güvenliği yönetim 
sistemlerini başarıyla uygulamaktadır.

www.sisecamkimyasallar.com

ŞİŞECAM ELYAF SANAYİİ A. Ş.

Şişecam is an industrial group conducting business 
operations on a global scale in flat glass, glassware, glass 
packaging, and chemicals. Şişecam executes its production 
activities in 13 countries with a workforce of nearly 22 
thousand people, selling its products to over 150 countries, 
which constitute more than half of its total sales.

Founded in 1935 by İşbank under the directive of Atatürk, 
Şişecam is one of the most established industrial enterprises 
in Turkey with 83 years of corporate history. Due to its 
specialization, high level of competency and the outstanding 
competitive edge of its operations, Şişecam figures among 
the world’s most prestigious glass manufacturers.

2012 yılında İstanbul’da kurulan Tila Kompozit Temsilcilik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., kompozit malzemelerle 
ilgili stratejik iş ortağınız olma hedefi ile faaliyet göstermektedir. Tila Kompozit malzeme uzmanlığı, ürün 
çeşitliliği ve tedarikte devamlılık ilkeleri doğrultusunda uluslararası müşteri portföyüne hizmet vermektedir.

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

Satış faaliyetlerini “çözüm odaklılık” parolasıyla sürdüren Tila Kompozit, ilk elden temin ettiği yerli ürünler, 
kendi markasını taşıyan ürünler (Tila TF99 reçine, jelkot ve vaks ürün ailesi, EZ-Preg Polyester Prepreg, vb.) 
ve yabancı temsilciliklerle eksiksiz, uçtan uca çözümler sunmaktadır. Temsil ettiği markalar içerisinde AGY, 
Chem-Trend, Diatex, Saertex, Hexion, Owens Corning, Paiboat, Smooth-On, GRP Tools, Dinol, Nidaplast, 
Guard Industrie ve Delta Plus gibi dünyanın önde gelen markaları bulunmaktadır.

Danışmanlık hizmetleri kapsamında, kurumların rekabet gücünü artıracak yeni malzeme, teknoloji ve doğru 
üretim yöntemlerinin uygulanması hedeflenmektedir. Uluslararası eğitim kurumları, AR-GE laboratuvarları 
ve üreticiler sürekli takip edilerek edinilen bilgi ve beceri Tila Kompozit’in bu alandaki deneyimleri ile 
birleştirilmektedir.

Ayrıca Tila Kompozit, bir başka kuruluşu olan Kompozit Akademi Kalıp Model San. Tic. A.Ş. aracılığıyla, 
üretim yönetimi konusunda uzman eğitmen kadrosu ile üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve 
yeni üretim kabiliyetleri kazandırılmasına yönelik uygulamalı eğitimler vermektedir. Türkiye’nin önde gelen 
perakende kompozit hammaddeleri satış sitesi olan Polyesterciyiz.biz de (www.polyesterciyiz.biz) Kompozit 
Akademi çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tila Kompozit Temsilcilik Ic ve Dis Tic. Ltd. Sti. has been 
established in 2012 in Istanbul, Turkey in order to be your 
“strategic partner” for composite materials and derivatives. 
Our company serves to an international client base with 
three main principles: material expertise, product diversity 
and continuity of supply. 

As a value added one shot polymeric composite solution 
provider, Tila Kompozit, provides training and consultancy 
services and strengthens them with distribution of various 
types of composite raw materials.

Tila Kompozit also has its own line of products under TF99 
brand for resins, gelcoats, wax release agents EZ-Preg for 
polyester based prepregs, besides all its distributorships 
to cover all your needs for the production of the most 
advanced composite parts. Among the distributorships 
there are brands such as AGY, Chem-Trend, Diatex, 
Saertex, Hexion, Owens Corning, Paiboat, Smooth-On, 

GRP Tools ,Dinol, Nidaplast, Guard Industrie and Delta 
Plus.

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 educational 
institutes, R&D facilities and manufacturers from all over 
the globe.

Kompozit Akademi Kalıp Model San. Tic. A.Ş. which 
operates under the supervision of Tila Kompozit, provides 
trainings about production methods of composite 
materials to improve production processes and gain new 
production capabilities. In addition, Turkey’s leading end 
user dedicated B2C polymeric composite supply web site 
Polyesterciyiz.biz (www.polyesterciyiz.biz) continues its 
activities under the roof Kompozit Akademi.

TİLA KOMPOZİT TEMSİLCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
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Turkuaz Polyester, doymamış polyester reçineler, 
vinil ester reçineler ve jelkot üretiminde Türkiye’nin 
lider kuruluşlarından biridir. Turkuaz Polyester’in 
Gebkim Kocaeli-Gebze V (Kimya) İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yer alan üretim tesisi, 70.000 Ton 
yıllık üretim kapasitesine sahiptir. Turkuaz Polyester, 
yeni nesil otomasyon sistemi ile takibi sağlanan 
üretim tesisi ve ileri teknoloji laboratuvarlarıyla AR-
GE ve inovasyon çalışmalarına devam etmektedir.

Turkuaz Polyester, kalite kontrol sistemini 
belgelemiştir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistem Standartları tarafından onaylanmıştır. 
Turkuaz Polyester ayrıca Avrupa Birliği 
REACH düzenlemelerine uygun olarak faaliyet 
göstermektedir.

Firmanın ürettiği reçine ve jelkotlar; altyapı 
uygulamaları, inşaat sektörü, otomotiv endüstrisi, 
tekstil, marin , havacılık ve rüzgar enerjisi gibi birçok 
alanda kullanılmaktadır. Polyester reçineler genel 
anlamda; CTP boru, akrilik küvet, mutfak tezgahı, 
kompoze taş, düğme, modüler kabin, deniz araçları 
ve otomotiv parçaları gibi çok çeşitli ürünlerin 
imalatında kullanılırlar.

Turkuaz Polyester, iç ve dış pazarda saygın ve 
güvenilir bir distribütörlük ağına sahiptir. Turkuaz 
Polyester, aktif olarak 50 ülkeye ihracat yapmaktadır 
ve dünya çapındaki dağıtım ağı sayesinde ürünlerini 
dünyanın her bölgesine ulaştırmaktadır.

TURK KOMPOZİT 2019 fuarında sizleri H2 no’lu 
standımızda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.

‘TURKUAZ POLYESTER’in tedarikçilerine sunduğu 
Yüksek Kaliteli Ürünler, Zamanında Teslimat, 
Rekabetçi ve Uygun Fiyat avantajları onu her zaman 
farklı kılmakta ve bir adım ileriye taşımaktadır.’

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

Turkuaz Polyester is the leading unsaturated polyester resins, 
vinyl ester resins and gelcoat manufacturer of Turkey. Turkuaz 
Polyester plant is located at Gebkim Kocaeli-Gebze V

(Chemistry) Specialized Organized Industrial Zone. Production 
capacity is 70.000 Ton/year .

Turkuaz Polyester use an new full-automotion system to follow 
up production process. Turkuaz Polyester has a contionuos 
innovation and technical support always with their advanced 
laboratories.

Turkuaz Polyester has certified quality control system. It is 
approved by ISO 9001: 2008 Quality Management System 
Standards. Turkuaz Polyester also operates in accordance with 
European Union REACH regulations.

Turkuaz Polyester products serve a wide variety of markets, 
including infrastructure applications, construction industry, 
automotive industry, textile, marine, aviation and wind energy.

Polyester resins are generally used in production of GRP pipes, 
acrylic bathtubs, kitchen countertops, quartz composite stones, 
buttons, modular cabins, marine vehicles and automotive 
parts.

Turkuaz Polyester has a reputable and reliable distribution 
network on the inner and outer market. Today, Turkuaz 
Polyester regularly exports their products to 50 countries. With 
its worldwide distribution network, Turkuaz Polyester delivers 
its products all over the world.

We are pleased to welcome you in our stand H2 at TURK 
COMPOSITE 2019.

‘TURKUAZ POLYESTER’s suppliers of high quality products, 
timely delivery, competitive and affordable price advantages 
make it different and always one step ahead. ’

For more information: www.turkuazpolyester.com.tr

TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tekno Endüstriyel Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak 2003 yılında 
kuruluşumuzdan itibaren yüksek performanslı epoksi ve poliüretan 
esaslı malzemeler ile ilgili Sika Advanced Resins, vakum infüzyon 
yardımcı malzemeleri ile ilgili Leadgo Europe SAS ile birlikte 
2019 yılı itibariyle Vactac® ürün grubu ile ilgili Power Adhesives 
firmasının resmî Türkiye distribütörüdür.

Vactac®, kompozit endüstrisindeki el yatırma prosesleri için 
yapıştırıcı maliyetlerini düşüren ve m² başına laminat maliyetini 
azaltan bir konumlandırma yapıştırıcı sistemidir. Hotmelt 
yapıştırıcıya dayalı olarak, Vactac®, tüm matris reçineleri ve 
fiber malzemelerle uyumlu olacak şekilde özel olarak formüle 
edilmiştir. Vactac®, havada partikül oluşturmayan özel aletlerle 
uygulanır. Vactac®’ın solvent veya itici içermemesi nedeniyle 
koruyucu ekipmana gerek yoktur. Atık oluşmaz, çünkü Vactac® 
hotmelt mumları olarak sağlanır. Tabancada kalan herhangi bir 
yapıştırıcı, daha sonra tabanca kullanıldığında tekrar erir. Vactac®, 
elyaf ve çekirdek malzemelerin sıkıca bastırılıncaya kadar yeniden 
ayarlanmasına izin verirken, 5 dakikaya kadar anlık, sağlam 
yapışma sağlar. Vactac®’ın bitmiş ürünün özellikleri üzerinde 
olumsuz bir etkisi yoktur ve halihazırda deniz ve rüzgar türbini 
endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Firmamıza www.teknoresin.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

As Tekno Endüstriyel Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti.; since our founding in 2003, we became the official distributor in Turkey of 
Sika Advanced Resins for high-performance epoxy and polyurethane materials, Leadgo Europe SAS for vacuum infusion 
related auxiliary materials and in 2019 of Power Adhesives for Vactac® related product group.

Vactac® is a system of positioning adhesives for dry lay-up processes in the composites industry that reduces the cost of 
adhesive per square meter of laminate. Based on hotmelt adhesive, Vactac® was specially formulated to be compatible 
with all matrix resins and fibre materials. Vactac® is applied with special tools that create no airborne particles or 
overspray. Due to the fact that Vactac® contains no solvents or propellants, there is no need for protection for workers. 
There is no waste in the form of empty spray cans, because vactac® is supplied as solid sticks. Any adhesive left in the 
applicator will be melted again when the tool is next used. Vactac® gives up to five minutes of instant, high tack, while 
allowing the fibres and core materials to be re-positioned until firmly pressed down. Vactac® has no negative effects on 
the strength of the finished laminate and is already in widespread use in the marine and wind turbine industry.

You can reach our company at www.teknoresin.com website. 

TEKNO ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR
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Fibre-Matrix 
adhesion
Detailed characterization of the  
fibre-matrix adhesion for all 
fibres with thermoset and  
thermoplastic matrices as well 
as cement, measured by  
FIMATEST. 

Single fibre/filament  
characterization
Precise determination of 
linear-density, diameter, tensile 
strength, elongation at break, 
breaking stress, modulus, on 
single fibres/filaments of all 
kinds by FAVIMAT+. 

Roving and yarn  
characterization
Linear-density, strength,  
elongation, stress, modulus, etc. 
on yarns and rovings of all kinds 
of fibres including high-tenacity 
yarns such as Aramid or UH-
MWPE are measured by 
STATIMAT 4U.  

Drapability of fabrics 
Gaps, fibre orientation, ondula-
tion or wrinkles occuring during 
forming of classic and non-crimp 
fabrics are detected according to  
DIN SPEC 8100 by  
DRAPETEST.

Roving processing  
properties
Friction properties, spreading  
behaviour, broken filaments after 
contact with different surfaces 
etc. are determined by  
ROVINGTEST.

Composite testing instruments and in-house testing services

www.textechno.com

Testing solutions 
for composites 

Textechno
Herbert Stein GmbH & Co.KG
Germany
Tel.: +49 (0)2161 6599-0
info@textechno.com
www.textechno.com

Textechno your partner of choice for quality assurance
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“Textechno GmbH & Co. KG is a leading designer and manufacturer of precision testing 
equipment for textiles and man-made fibres, headquartered in Mönchengladbach, 
Germany. Established for more than 70 years, Textechno is, together with its subsidiary 
Lenzing Instruments in Austria, world market and technology leader in the field of man-
made fibre and filament testing.

Textechno stands for reliable, innovative and highly automated technology as well as 
outstanding production quality and sustainable testing systems. Textechno has a focus 
on testing of composite materials and has won the JEC innovation award twice for its 
innovative testing solutions. The latest award was given for its FIMATEST system - the first 
commercially available testing system for the measurement of the fibre/matrix-adhesion 
strength by means of a single-fibre pull out test. Textechno group is represented by Inta 
Makina in Turkey.”

TEXTECHNO GMBH & CO. 
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TEKNOPLAS Polyester - Plastik San ve Tic. A.Ş. CTP 
(CAM TAKVİYELİ POLYESTER) konusundaki çalışmalarına 
1973 yılından itibaren başlamıştır. Bugüne kadar kimya, 
petro-kimya endüstrileri başta olmak üzere rafineri ve 
belediyelerde de sanayi ihtiyaçları ve projelere göre üretim 
yapmaktadır. Kamu projelerinde büyük bir pazarımız 
bulunmaktadır. Devlet projeleri kapsamında üretmiş 
olduğumuz klorlama nötralizasyon, koku giderme, atık 
su arıtma sistemleri gibi üniteler öncelikli referanslarımızı 
oluşturmaktadır.

Firmamız yatırımlara bağlı direk ve dolaylı ihracat 
yapmaktadır. Direkt olarak Bosna-Hersek, Rusya, Polonya, 
Cezayir, Suudi Arabistan, Azerbeycan, Türkmenistan 
ülkelerine, dolaylı olarak ise Irak, İran, Ürdün, Güney Afrika, 
Rusya ve Romanya ülkelerine ihracat yapmaktayız.

1. CTP Tanklar- PVC Kimyasal ve Gıda Tankları

CTP , PVC, C-PVC, PP, HDPE, PVDF  ve PVC + CTP, HDPE + 
CTP, PVDF + CTP malzemelerinden;

0,5 m³ ‘ten – 2000 m³ ve talep üzerinde daha büyük 
kapasitelerde her türlü kimyasal depolama, proses, nakil , 
su ve toprak altı yakıt tankları. 

CTP Salamura Zeytin Tankları (Türk Gıda Kodeksine Uygun)

2. CTP Boru

CTP, PVC, C-PVC, PP, HDPE, PVDF  ve PVC + CTP, HDPE + 

CTP, PVDF + CTP   malzemelerinden;

Kimyasal Borular (Asit, gaz ve her türlü kimyasal proses 
hatları)

Su Boruları (İçme, deniz, ham vb.)

Jeotermal Su Boruları (120°C’ye kadar yeraltı  sıcak su 
sistemleri)

Deniz Deşarj Boruları (Tuzlu suya ve Kimyasallara dayanıklı)

Kanalizasyon Boruları

Havalandırma Boruları  

3. CTP, PVC VE PP Radyal Fan

1000 m3/saat ‘ten – 100.000 m3/saat ‘e kadar her türlü 
gazlara asit buharlarına korozyonu olmayan sessiz ve uzun 
ömürlü fanlar

4. Gaz Yıkama Sistemleri

CTP , PVC, PP, HDPE ve PVC + CTP, PP + CTP, HDPE  ve CTP 
malzemelerinden Scrubber,  Absorber ve Koku Giderim 
Üniteleri

5. Epoxy ve CTP Zemin, Yüzey Kaplamaları

6. CTP, PVC, PVC+CTP , C-PVC, C-PVC+CTP, PP, PP+CTP, 
PVDF+CTP 

Her Türlü Ekipmanın Projelere Göre İmali   

TEKNOPLAS has started to work on GRP (Glass Reinforced 
Polyester) since 1973.  As a company, we make production for 
the chemical, petro-chemical and refining industries, including 
the needs of industry and municipalities according to the project. 
Meanwhile, we have a large market for public projects and within 
the scope of government projects, we have produced chlorination, 
neutralization, odor removal, waste water treatment systems and 
these units constitute our priority references.

TEKNOPLAS has direct and indirect exports. Directly in Bosnia and 
Herzegovina, Russia, Poland, Algeria, Saudi Arabia, Azerbaijan, 
Turkmenistan, Iran; indirectly in Jordan, South Africa, Russia and 
Romania.

1. GRP  Tanks- PVC Chemical & Pabulum Tanks

GRP,  PVC,  C-PVC,  PP,  HDPE,  PVDF &  PVC+ FRP, HDPE + FRP, 
PVDF + FRP   materials;

Tanks with the size from 0,5 m³ up to 2000 m³,  also  all kinds 
of chemical and storage large capacity  tanks  on demand. As, 
process, transport, water and underground fuel tanks.

Olives FRP Tanks (Appropriate to the Turkish Food Codex)

2. GRP Pipe

GRP,  PVC,  C-PVC, PP,  HDPE,  PVDF &  PVC + FRP, HDPE + FRP,  
PVDF + FRP   materials;

Chemical Pipes (Acid, gas and all kinds of chemical process lines)

Water pipes (drinking, sea   line, etc.)

Geothermal Water  Pipes (Underground hot water systems)

Sea Outfall Pipes (Sea water and chemical resistant)

Sewer Pipe

Ventilation pipes

3. GRP, PVC &  PP Radial Fan

Non-corrosive and durable quiet fans with the capacity from     
1000 m3/h up to 100.000 m3/h, resistant to all kind of gas, acid 
vapors.

4. Gas Cleaning Systems

GRP , PVC , PP , HDPE & PVC + FRP , PP + FRP , HDPE + FRP 
materials;  Scrubber, Absorber and Odor Removal Units

5. Epoxy & FRP Coatings( Floor, Surface )

6. GRP, PVC, PVC+FRP, C-PVC, C-PVC+FRP, PP, PP+FRP, 
PVDF+FRP 

All Kinds of Equipment Manufacturing is done by the project.

http://cevirsozluk.com/

TEKNOPLAS POLYESTER - PLASTİK SAN VE TİC. A.Ş.

COMPANY INTRODUCTION

Wanda New Material( Thailand) Co.,Ltd is Professional chopped strand mat manufacturer . The company was 
founded in 2017. It located in 475/4 Moo 7 Tambon Khlongkiew Amphur Banbueng Chonburi Thailand. About 
30 Kilometers to LaemChabang port and about 40 kilometers to Thailand’s famous tourist city Pattaya.

Company has advanced production equipment and many professional technicians with more than 10 years 
of glass fiber chopped strand mat production technology. The products are mainly sold to Europe, America, 
Japan, South Korea and other markets and it is the famous glass fiber manufacturer in Thailand.

We produce Fiberglass Chopped Strand mat and Alkali Resistant Fiberglass Chopped Strand Mat .we can 
provide area weight from 70 g/m2 to 900 g/m2 in width from 75 mm to 3400mm both Emulsion and Powder 
mat.

We are adhere to the “ Survival by Quality and Market by Honesty”, Strive to penetrate the Wanda brand into the 
hearts of every customer.

Our company has a professional quality inspection department and strict quality inspection standards, and the 
product quality has been well received by customers.

Currently, We have two chopped strand mat lines and the capacity about 14000 tons per year. We also plan to 
install more chopped strand mat production lines in future to Meet the needs of customers.

WANDA NEW MATERIAL (THAILAND) CO., LTD
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YÜCEL GROUP

Yücel şirketler grubu kompozit sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren 6 şirket ve 
400 çalışandan oluşmaktadır

1983 te kurulmuş olup,yıllık 10 milyon m2 kapasitesi ile ürettiği kompozit levhalar otomotiv, 
karavan edüstrisi,çatı ve cephe kaplama sektörlerinde geniş kullanıma sahiptir ve firma 
bölgemizin lider çözüm ortağıdır. Ürünlerin %90’ı 65 farklı ülkeye ihraç edilmektedir.

Büyük tonajlı CPT likit depolama tanklarının, projeye bağlı CTP ürünlerin ve yüzme 
havuzlarının lider üreticisidir.Gıda ve endüstiyel uygulamalar için her tür proje ve destek 
hizmeti sunmaktadır.

Kompozit sektöründeki pek çok önemli markanın 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, 
otomotiv endüstrisi başta olmak üzere, binaların renovasyonu, çiftlik ve binaların çatı ve 
çephe kaplamaları konusunda uzman şirketimizdir. Almanya Lojistik deposundan bölgeye 
hızlı servis vermektedir.

U.K. otomotiv ve çatı endüstrisine İngiltere’de lojistik ve satış sonrası servisi hizmetleri 
sunan servis şirketimizdir. Lojistik deposu ile hızlı servis hizmeti sunmaktadır.

INC Kuzey Amerika’da Lojistik deposu ile karavan endüstrisi başta olmak üzere otomotiv, 
hijyen vs endüstrilere servis vermektedir.

Çınarköy Mah. Kemalpaşa Çınarköy Cad. No: 24/1  35730 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE
www.yucelgroup.com

YÜCEL GROUP, is a diversified composites group, consisting of 6 companies with 400 employees. 
Founded in 1949 by Mr. Haydar YÜCEL, the family owned group is currently one of the largest 
composites group of companies located in Turkey.

was founded in 1983 and is the major solution partner to transportation, construction, RV(Recreational 
Vehicle) and food industries by means of its wide production range of composite sheets and panels. 
With a production. capacity of 10.000.000 sqm per year in its plants located in İzmir,  Fibrosan is 
exporting  90 % of its production to 60 different countries.

is the leading supplier of GRP tanks and silos for the chemical processing and storage ,agriculture, food 
industries and custom industrial purposes. 

supplies all kinds of raw materials, machinery and equipment for composites industry. The company is 
the distributor or sole agent of many leading national and international manufacturers.
GmbH  Germany gives every kind of application support with its technical staff to customers in the region, 
therefore is an expert in Automotive , roof and façade cladding of farms and renovation of chemical/
Food Processing plants.

U.K. is a trading company providing logistics and after sales services to our business partners in the 
United Kingdom. 

INC -USA  is a distribution and logistics partner for group’s products in North America. 

HEM MATBAANIZ 
HEM DE BASKI DANIŞMANINIZ
2014 yılında İstanbul’da kurulan Adera Matbaa Albüm 
San. Tic. Ltd. Şti., kurulduğu yıldan itibaren, matbaacılık 
ve panoramik fotoğraf albümü alanında teknolojinin tüm 
yeniliklerini takip ederek bugünlere geldi. Şu anda 1.500 
m2’lik alanda, modern makine parkurumuz ve 15 kişilik 
kadromuzla müşterilerimize en iyi baskı çözümlerini 
sunuyoruz.

Faaliyetlerimizi kısaca; konusu baskı olan: Tabaka ofset 
süreli yayınlar, büyük ebat fotoğraf baskısı, kanvas baskı, 
kurumsal kimlik, katalog, broşür, Insert, POP malzemeleri, 
dosya, zarf, klasör, kutu, dijital baskı, promosyon 
malzemeleri gibi her türlü materyale maliyet, zamanlama 
ve kalite olarak en uygun çözümü üretmek olarak 
tanımlayabiliriz.

Adera, sadece bir matbaa değil, müşterileriyle stratejik iş 
birliği içerisinde olan bir baskı danışmanıdır. tüm üretim 
süreçlerinde bilgimizi ve deneyimlerimizi müşterilerimizin 
yararına kullanmak, temel çalışma prensibimizdir.

YOUR PRINTING CONSULTANT

Founded in Istanbul in 2014, Adera Matbaa Album San. Tic. Ltd. Ltd. Şti., Since its establishment, has followed all the 
innovations in technology in the field of printing and panoramic photo album. We offer the best printing solutions to our 
customers with our modern machine park and staff of 15 people in an area of   1,500 m2.

Subject to printing: sheet offset periodicals, large-size photo printing, canvas printing, corporate identity, catalog, brochure, 
Insert, POP materials, files, envelopes, folders, boxes, digital printing, promotional materials, such as cost, timing and all 
kinds of materials quality as the most appropriate solution to produce.

Adera is not only a printing press, but also a printing consultant in strategic cooperation with its customers. Our basic 
working principle is to use our knowledge and experience in all production processes for the benefit of our customers.

ADERA MATBAA ALBÜM FOTOĞRAFÇILIK YAY. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
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ATAT Taşımacılık Çözümleri A.Ş. deneyimli ekibiyle müşteri odaklı 
hizmetler sunmaktadır. Sektörün duayenlerinden Hanri Atat’ın 
evlatları olan ATAT Taşımacılık ortakları, babalarından öğrendikleri 
değerlerle yola çıkmayı ilke edinmişlerdir. ATAT Taşımacılık; 
geçmişinden gelen tecrübesi, kültürü ve profesyonel kadrosuyla 
çok hızlı değişen global dünyada, unvanının işaret ettiği doğrultuda, 
müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun taşımacılık çözümlerini sunarak, 
sektöründe lider, yenilikçi bir firma olmayı hedeflemektedir. Bu 
doğrultuda 21. yüzyılın yetkinliklerini (liderlik, işbirliği, uyum yeteneği, 
inovasyon, küresel vatandaşlık, kritik düşünme, iletişim, verimlilik ve 
sorumluluk, bilgiye erişim, analiz ve sentez, girişimcilik) çalışanlarına 
kazandırmak için bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeyi, 
potansiyellerini ortaya çıkarıp geliştirmeyi amaç edinir.

HİZMETLERİMİZ

• KARAYOLU TAŞIMACILIĞI: Atat Taşımacılık, Ulaştırma 
Bakanlığı’ndan onaylı TİO yetki belgesi kapsamında; Avrupa’dan 
Türki Cumhuriyetleri ve Irak’a düzenli komple ve parsiyel 
karayolu taşımacılık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca İtalya başta 
olmak üzere Balkanlar, Doğu ve Batı Avrupa ülkelerinden 
Türkiye’ye karşılıklı olarak her hafta düzenli komple ve parsiyel 
ithalat – ihracat karayolu taşımacılık hizmeti sunmaktadır. 

• HAVA TAŞIMACILIĞI: IATA kargo acentesi olarak, Atatürk ve 
İstanbul havalimanlarındaki ofislerimiz, deneyimli ekibimiz 
ve geniş acente ağımız ile Amerika’dan Çin’e, Rusya’dan 
Güney Afrika’ya en uygun fiyat ve en doğru servis ile çözüm 
sağlıyoruz. Genel kargoya ilave olarak; proje, fuar, bozulabilir 
ürün ve tehlikeli madde yüklerinizde kapıdan kapıya hizmet 
veriyoruz.  Her adımının titizlikle takip edilmesi gereken cross 
(sınır ötesi) yüklemelerinizde ve transit taşımalarınızda da 
yanınızdayız.

• DENİZ TAŞIMACILIĞI: Atat Taşımacılık; Akdeniz, Ortadoğu, 
Kuzey Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu başta olmak üzere, 
dünyanın her yerinden kapıdan kapıya veya limandan limana 
FCL ve LCL deniz taşımacılığında ve global dünyada ticaret 
yapma alışkanlıklarının değişimine bağlı olarak cross-trade 
(sınır ötesi ticaret) taşımalarında deneyimli ekibiyle hizmet 
vermektedir. Ayrıca Türkiye limanları üzerinden Irak ve Türki 
Cumhuriyetleri’ne transit taşıma hizmetleri sunmaktadır.

• DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI: Atat Taşımacılık; Almanya, 
Hollanda, Belçika, Macaristan, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve 
Slovakya’dan İstanbul’a ithalat ve ihracat karayolu ve denizyolu 
taşımalarına alternatif olarak demiryolu taşıma hizmeti 
sunmaktadır. Demiryolu servisimiz 45’HCPW ( 2,50m - 13,60m - 
2,65m / W - L - H) konteyner ile organize edilmektedir. 

• FUAR TAŞIMACILIĞI: Atat Taşımacılık dünyanın her 
yerine; sergi, kongre, stand ve promosyon malzemelerinizi, 
ürünlerinize en uygun taşıma çözümünü araştırarak 
doğru zamanda taşımaktadır.

• AĞIR TONAJ VE GABARİ DIŞI YÜK TAŞIMACILIĞI: Atat 
Taşımacılık; deneyimli ekibi ile gerekli analizleri yaptıktan sonra 
ağır tonajlı ve gabari dışı proje yüklerini güvenli bir şekilde en 
uygun taşıma aracı ile en uygun şartlarda taşımaktadır.

• SİGORTA HİZMETLERİ: Atat Taşımacılık;  sevkiyatların 
kapsamına uygun olarak tasarlanmış Nakliyat Sigorta Poliçe 
hizmetini uygun maliyetlerle tüm müşterilerine sunmaktadır.

• LASHİNG HİZMETLERİ: Atat Taşımacılık; tüm Türkiye 
limanlarında uzman ekipler ile konteynerlere ve treylerlere 
sertifikalı veya sertifikasız lashing (yük sabitleme) hizmetleri 
vermektedir.

ATAT Transport Solutions is a customer-focused turkish freight 
forwarding company operating with an experienced team. In 
establishing the company, the partners of ATAT Transport have 
adopted the values of their father Henri Atat who was considered to 
be a senior authority of the transport sector in the region. With its vast 
previous experience, exemplary corporate culture and professional 
staff, ATAT Transport provides pertinent transport solutions to their 
customers in the rapidly changing global world. 

With the objective of becoming an innovative company leader in the 
transport sector, ATAT Transport aims to improve the knowledge 
and skills of their employees, and discover and develop their 
potentials in order to equip them with the necessary competences 
of the 21st century (leadership, cooperation, adaptability, innovation, 
global citizenship, critical thinking, communication, productivity 
and responsibility, access to information, analysis and synthesis, 
entrepreneurship).

OUR SERVICES

• INTERNATIONAL TRUCKING: ATAT Transport offers regular 
FTL and LTL trucking service from Europe to CIS countries and 
Iraq. We also offer weekly FTL and LTL service from Italy, the 
Balkans, East and West Europe to Turkey and back.

• AIR TRANSPORT: As IATA agents, thanks to our worldwide 
network, our experienced staff and offices at Istanbul airports, 
we offer airfreight services from USA to China, Russia to South 
Africa with the best rate and the right service. In addition to 
general cargo, we offer door to door services for project cargo, 
exhibition goods, perishable cargo and dangerous goods. We 

are also specialized in cross trades and transit shipments which 
require rigourous follow up.

• OCEAN TRANSPORT: ATAT Transport offers FCL and LCL ocean 
services all over the world, particularly in the Mediterranean, the 
Middle East, North America, Europe and the Far East. We are 
specialized in cross shipments and are at your service with our 
experienced staff. We also arrange transit shipments to Iraq and 
CIS countries via turkish ports.

• RAILWAY TRANSPORT: ATAT Transport offers railway service 
from Germany, the Netherlands, Belgium, Austria, the Czech 
Republic and Slovakia to Istanbul, as an alternative to trucking 
and ocean service. Our railway shipments are organized in 
45’HCPW containers (2,50m – 13,60m – 2,65m / W – L – H)

• EXHIBITION SHIPMENTS: ATAT Transport searches for the best 
transport solution to carry on time your exhibition, conference, 
stand and promotion materials all over the world.

• HEAVY LIFT AND OVERSIZED CARGO TRANSPORT: ATAT 
Transport’s experienced team analyses the conditions and carries 
heavy lift and oversized cargo in the safest possible way and the 
most appropriate means of conveyance.

• CARGO INSURANCE SERVICES: ATAT Transport offers to all 
their customers cargo insurance policies designed according to 
the scope of the shipment with minimum cost.

• LASHING SERVICES: ATAT Transport offers lashing services 
for containers and trailers in all turkish ports, with or without 
certificate depending on customer’s preference.

ATAT TAŞIMACILIK ÇÖZÜMLERİ A.Ş.
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Avrupa'nın en hızlı büyüyen
Türk kompozit markası.

Düğmeden rüzgar türbin kanatlarına, mutfak tezgahlarından
otomotiv parçalarına kadar, hayatın her alanında kullanılan 

ürünlerde katkımız var. 

30 yılı aşkındır Ar-Ge odaklı iş modelimiz, sunduğumuz 
yüksek performans ürünler ve müşteriye özel çözümlerle 
kompozit sektörüne yön veriyoruz. Bu yıl Türkiye’nin ikinci 
500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldık.

Doymamış poliester reçineleri başta olmak üzere, yüksek 
performans jelkotlar, vinilester reçineler, pigment pastalar, 
masif yüzey sistemler, yapıştırıcı pastalar, kalıp ayrıcı ve 
vakslara kadar kapsamlı ürün portföyümüz ve A’dan Z’ye 
kompozit çözümlerimiz ile Türk sanayisinin önemli bir 
parçası olmaktan gurur duyuyoruz.
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