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INDUSTRIA HVAC
6 mar� producător� d�n zona de
Vent�laț�e, Încălz�re, Răc�re, Aer
Cond�ț�onat

INDUSTRIA CHIMICĂ
Produse d�n �ndustr�a Ch�m�că
pentru ramur�le Auto, Construcț��,
Mob�lă etc

ALTE INDUSTRII
Producător� d�n d�verse �ndustr��:
Med�cală, Text�lă, Electron�ce ș�
Accesor�� pentru Bucătăr�e

15 PRODUCĂTORI DIN TURCIA



DESPRE 
ASOCIAȚIA EXPORTATORILOR TURCI
Turc�a reușește să a�bă un �mportant surplus comerc�al dator�tă creșter�� exportur�lor…

Un�unea Exportator�lor Turc� (TİM) stab�lește
d�recț�a comerțulu� exter�or al Turc�e�,
determ�nă pol�t�ca de export, îmbunătățește
d�vers�tatea p�ețe�, ș� va fac�l�ta
compet�t�v�tatea exportator�lor pe scena
�nternaț�onală; rădăc�n�le sale, au fost puse la
�nd�caț��le lu� Gaz� Mustafa Kemal Atatürk,
fondatorul Republ�c�� Turce. Este
organ�zaț�a-umbrelă a Asoc�aț��lor
Exportator�lor, bazată pe soc�etatea pe
acț�un� turcă a Un�un�� Exportator�lor de
An�male V��, care a fost înf��nțată pr�n
Decretul nr. 2/6017 d�n 4 mart�e 1937. TIM
este s�ngura organ�zaț�e umbrelă a
exportur�lor turceșt�, reprezentând peste
95.000 de exportator� d�n 27 de sectoare, 61
de Asoc�aț�� ale Exportator�lor. Un�unea
noastră, care a fost înf��nțată în 1993 pr�n
dec�z�a Cons�l�ulu� de M�n�ștr�, îș� desfășoară
act�v�tăț�le în cadrul Leg�� publ�cate în
Mon�torul Of�c�al în 2009 (3 �ul�e 2009,
Mon�torul Of�c�al, Nr. 27277, Legea nr. 27277,
Legea nr. 5910 a Un�un�� Exportator�lor Turc�
ș� Legea cu pr�v�re la Înf��nțarea ș� Atr�buț��le
Asoc�aț��lor Exportator�lor).

TİM, desfășoară cu hotărâre act�v�tăț�
men�te să el�m�ne toate obstacolele d�n
calea �ndustr�e�, producț�e� ș� exportur�lor
pentru a as�gura cont�nuarea
neîntreruptă a d�alogulu� d�ntre publ�c ș�
exportator�. Un�unea noastră, care
pregătește ș� împărtășește planur�
strateg�ce pentru dezvoltarea econom�e�
țăr�� ș� exportur�le cu Guvernul,
coordonează lucrăr� �mportante, cum ar f�
strateg�a de export, strateg�a de �novare,
centrele de �ncubaț�e ș� promovarea
Turc�e� ș� a Centrelor Comerc�ale Turceșt�.
TİM, care este d�n ce în ce ma� ef�c�entă
cu publ�cul său pr�n �ntermed�ul
asoc�aț��lor sale af�l�ate exportator�lor,
coordonează, de asemenea, relaț��le cu
comun�tăț�le de comerț exter�or d�n țăr�le
cu care cooperează. În acest cadru,
Un�unea noastră, care este membră a
Centrulu� pentru Comerț Internaț�onal
(ITC), reprez�ntă Turc�a în cadrul ITC ș� îș�
dezvoltă relaț��le cu alte organ�zaț�� de
dezvoltare a comerțulu� exter�or care sunt
membre ale ITC.

TİM organ�zează numeroase organ�zaț�� ș�
delegaț�� comerc�ale pentru a as�gura
promovarea act�v�tăț�lor comerc�ale ale
exportatorulu� turc în stră�nătate; joacă un
rol �mportant în dezvoltarea relaț��lor pr�n
semnarea contractelor pentru fondur�
comerc�ale cu țăr�le care sunt partener�
comerc�al�. De asemenea, TİM desfășoară
act�v�tăț� de cercetare cu pr�v�re la reputaț�a
de mărfur�lor turceșt� de export în
stră�nătate ș� sondaje de op�n�e în teren cu
pr�v�re la conșt�ent�zarea, f�ab�l�tatea, ș�
prefer�nța bunur�lor turceșt�. TİM contr�bu�e
la efortur�le de a ofer� numeroase
st�mulente ș� spr�j�n pentru a se as�gura că
exportator�� au un avantaj în producț�e ș�
comerț exter�or; pr�n crearea unu�
ecos�stem în cercetare ș� dezvoltare (R&D),
des�gn ș� antreprenor�at, î� ajută, de
asemenea, pe antreprenor�� noștr� să se
desch�dă în stră�nătate ș� să obț�nă succesul
pe scena �nternaț�onală. 
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INDUSTRIA
HVAC
6 mar� producător� d�n zona de
Vent�laț�e, Încălz�re, Răc�re, Aer
Cond�ț�onat

1 ALARKO CARRIER
Boilere, Instanturi, Centrale
Termice, Calorifere, Pompe de
Circulație

2 DEMIR DOKUM
Calorifere de Fontă și de Oțel,
Centrale Termice pe Gaz, Boilere
de Perete

3ECOSTAR & ECODENSE
Arzătoare Monobloc de până la 12,000 kw
pe Gaz, Combustibil Lichid și Mixte,
Arzătoare Duble Industriale de pana la 60
mw, Cazane Industriale, Centrale Termice și
Boilere (de perete/podea/acoperiș, sisteme
cascadate), Generatoare de Aer Cald

4 FRITERM
Radiatoare, Unități de Răcire cu
Propilen/Glicol, Unități de Răcire cu
Freon, cu CO2, Răcitoare
umede/uscate, Agregate de Răcire cu
Compresor/Inverter, Radiatoare
RH/LH, Agregate de Răcire cu Apă,
Sisteme de Recuperare a Căldurii,
Vitrine Frigorifice, Ventiloconvectoare,
Chillere, Pompe de Călduă, Rooftopuri

5 IFYIL
Șeminee, Cazane de Ardere pentru
Lemn sau Peleți, Rezervoare Apă
Caldă, Sisteme de Încălzire

6 UNTES
Instalații și Unități de Ventilație,
Ventiloconvectoare și Unități de Control,
Unități de Aer Condiționat, Răcitoare și
Purificatoare de Aer, Pompe de Căldură

www.b2b-europe.org

http://www.b2b-europe.org/


Înf��nțarea Alarko ș� dezvoltarea

sa graduală este povestea a do�

t�ner� antreprenor� care nu aveau

n�c� un alt cap�tal decât amb�ț�a ș�

�ntel�gența lor. A fost fondată în

1954 de Ishak Alaton ș� Uzey�r

Gar�h ca o soc�etate în nume

colect�v.

Alarko a deven�t Alarko Sanay� ve

T�caret A.Ș. ș� a deven�t soc�etate

pe acț�un� în 1963. În 1998, după

un partener�at cu Carr�er, l�der

mond�al în sectorul aerulu�

cond�ț�onat, cu părț� egale,

denum�rea noastră a deven�t

Alarko Carr�er Sanay� and T�caret

A.Ș.

F��nd l�stată pe p�ața burs�eră d�n

1992 ș� nedeclarând n�c�o

p�erdere până în prezent,

compan�a noastră este una

d�ntre cele ma� respectate ș�

putern�ce compan�� d�n Turc�a

ALARKO CARRIER
Bo�lere, Instantur�, Centrale Term�ce, Calor�fere,
Pompe de C�rculaț�e

Rezervă întâln�re onl�ne

Descărcaț� Catalogul

www.b2b-europe.org

https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/alarko-carrier/book
https://cab785ea-d5c9-491e-90cc-ddca96ba6f60.filesusr.com/ugd/8aacbf_21a5c01b3726449db9381edebffb9e62.pdf
https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/alarko-carrier/book
https://cab785ea-d5c9-491e-90cc-ddca96ba6f60.filesusr.com/ugd/8aacbf_21a5c01b3726449db9381edebffb9e62.pdf
http://www.b2b-europe.org/


Dem�rDokum, care îș� desfășoară

act�v�tăț�le în sectoarele încălz�r��,

încălz�r�� ape� ș� aerulu�

cond�ț�onat, a fost înf��nțată în

İstanbul în 1954. De la înf��nțare,

Dem�rDokum a contr�bu�t la

dezvoltarea �ndustr�e� turceșt�, a

real�zat multe �nvest�ț�� no�, a ofer�t

tehnolog�e avansată

consumator�lor să� ș� a crescut

cal�tatea sectorulu� în f�ecare z�.

Consumator�� turc� au cunoscut

multe d�spoz�t�ve, s�steme ș�

serv�c�� în sectorul încălz�r�� pr�n

Dem�rDokum.

Marca soc�etăț�� noastre, care a

real�zat producț�a pr�mulu�

rad�ator d�n fontă, cazan, aragaz,

încălz�tor vert�cal de apă cu gaz,

rad�ator t�p panou ș� cazan de

perete în Turc�a, a fost �dent�f�cată

cu "confortul term�c".

DEMIR DOKUM
Calor�fere de Fontă ș� de Oțel, Centrale Term�ce pe
Gaz, Bo�lere de Perete

Rezervă întâln�re onl�ne

Descărcaț� Catalogul

www.b2b-europe.org

https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/demir-dokum/book
https://cab785ea-d5c9-491e-90cc-ddca96ba6f60.filesusr.com/ugd/8aacbf_115829cb95e6425382fbed70a404f1e5.pdf
https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/demir-dokum/book
https://cab785ea-d5c9-491e-90cc-ddca96ba6f60.filesusr.com/ugd/8aacbf_115829cb95e6425382fbed70a404f1e5.pdf
http://www.b2b-europe.org/


Termo Isı S�stemler�, care a fost

înf��nțată în 1967 în Istanbul, se

numără acum pr�ntre cele ma�

�mportante compan�� d�n sectorul

încălz�r�� cu mărc�le Ecostar ș�

Ecodense. Termo Isı, având sed�ul

central în Istanbul, îș� real�zează

producț�a în fabr�ca sa, care are o

zonă desch�să de 50.000 m² desch�s

ș� o zonă înch�să de 15.000 m² în

Tek�rdağ / Çorlu.

Acesta sat�sface cer�nțele cl�enț�lor

să� în standardele mond�ale cu

b�rour�le sale de vânzăr� �nterne ș�

�nternaț�onale. Ecostar este

spec�al�zată în două grupe

pr�nc�pale de produse, precum ar f�

arzătoarele monobloc ș� duoblock.

Aceasta real�zează producț�a ș�

vânzăr�le aflate sub marca Ecodense

d�n anul 2016, spec�al�zată în 2

grupur� pr�nc�pale ca cazan de

condensare de t�p perete ș� cazane

de condensare de t�p podea, de

asemenea, cu opț�un� �nd�v�duale,

�nterne ș� de mare capac�tate.

ECOSTAR & ECODENSE
Arzătoare Monobloc de până la 12,000 kw pe Gaz,
Combust�b�l L�ch�d ș� M�xte, Arzătoare Duble Industr�ale
de pana la 60 mw, Cazane Industr�ale, Centrale Term�ce
ș� Bo�lere (de perete/podea/acoper�ș, s�steme
cascadate), Generatoare de Aer Cald

Rezervă întâln�re onl�ne

Descărcaț� Catalogul

www.b2b-europe.org

https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/ecostar-ecodense/book
https://cab785ea-d5c9-491e-90cc-ddca96ba6f60.filesusr.com/ugd/8aacbf_c52656febbca46c983aec790a21cbfef.pdf
https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/ecostar-ecodense/book
https://cab785ea-d5c9-491e-90cc-ddca96ba6f60.filesusr.com/ugd/8aacbf_c52656febbca46c983aec790a21cbfef.pdf
http://www.b2b-europe.org/


FRITERM se află la d�spoz�ț�a

sectorulu� cu cele două fabr�c� pe o

suprafață �nter�oară de 19.000 m2 în

Tuzla - Istanbul, cu 246 de angajaț�

competenț� ș� un parc de maș�n�

moderne. FRITERM îș� va consol�da

rolul de furn�zor de top în sectorul

aerulu� cond�ț�onat ș� al energ�e� cu

noua sa �nstalaț�e d�n zona �ndustr�ală

organ�zată Mak�ne Iht�sas, constru�tă

pe o suprafață �nter�oară de 36.000

m2 pe o suprafață de 60 de decar� de

teren, care va începe să funcț�oneze în

al do�lea tr�mestru al anulu� 2016.

Industr�a prelucrătoare ș� clăd�r�le de

b�rour� au fost pro�ectate să ut�l�zeze

resurse naturale, ar f� energ�a solară ș�

eol�ană, arătând o atenț�e deoseb�tă

pentru a proteja med�ul înconjurător

pentru obț�nerea cert�f�catulu�

BREEAM pentru Clăd�r�le de producț�e

ș� cert�f�catul LEED pentru Clăd�r�le de

b�rour�. În urma puner�� în funcț�une a

�nstalaț�e�, act�v�tăț�le FRITERM

ACADEMY, R&D (Cercetare &

Dezvoltare) ș� Laboratorulu� d�n cadrul

Instalaț�e� Tuzla vor crește

exponenț�al, �ar contr�buț�a FRITERM

la șt��nța transferulu� de căldură va

crește.

FRITERM
Rad�atoare, Un�tăț� de Răc�re cu Prop�len/Gl�col, Un�tăț�
de Răc�re cu Freon, cu CO2, Răc�toare umede/uscate,
Agregate de Răc�re cu Compresor/Inverter, Rad�atoare
RH/LH, Agregate de Răc�re cu Apă, S�steme de
Recuperare a Căldur��, V�tr�ne Fr�gor�f�ce,
Vent�loconvectoare, Ch�llere, Pompe de Călduă,
Rooftopur�

Rezervă întâln�re onl�ne

Descărcaț� Catalogul

www.b2b-europe.org

https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/friterm/book
https://cab785ea-d5c9-491e-90cc-ddca96ba6f60.filesusr.com/ugd/8aacbf_dc1d0ad7e6ab4acc870eca41091f5df1.pdf
https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/friterm/book
https://cab785ea-d5c9-491e-90cc-ddca96ba6f60.filesusr.com/ugd/8aacbf_dc1d0ad7e6ab4acc870eca41091f5df1.pdf
http://www.b2b-europe.org/


Ify�l oferă soluț�� moderne �novatoare

pentru încălz�rea spaț��lor pe bază de

energ�e verde d�n 2009. Produsele

h�gh-tech ale Ify�l încălzesc nu numa�

camera în care sunt montate, dar, de

asemenea, întreaga casă, cu consum

redus de combust�b�l.

În plus, produsele h�gh-tech Ify�l oferă

cea ma� mare plăcere ș� confort pr�n

furn�zarea de apă caldă pentru

ut�l�zator�� să� spec�al�. Unele d�ntre

produsele noastre au un s�stem de

găt�t pr�n adăugarea de apă caldă ș�

propr�etăț� de încălz�re a spaț�ulu�.

Ify�l îș� cont�nuă act�v�tăț�le cu scopul

de a deven� o organ�zaț�e de învățare.

Ify�l dezvoltă stud�� de cercetare ș�

dezvoltare în cadrul departamentulu�

tehn�c care d�spune de �nstalaț�� de

laborator ech�pate cu ech�pamente

tehnolog�ce. Pentru a se adapta la

cond�ț��le concurenț�ale de astăz�, Ify�l

adoptă o producț�e or�entată pe

sat�sfacț�a cl�enț�lor.

IFYIL
Șem�nee, Cazane de Ardere pentru Lemn sau
Peleț�, Rezervoare Apă Caldă, S�steme de Încălz�re

Rezervă întâln�re onl�ne

Descărcaț� Catalogul

www.b2b-europe.org

https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/ifyil/book
https://cab785ea-d5c9-491e-90cc-ddca96ba6f60.filesusr.com/ugd/8aacbf_c7244fc50c0a4f4eae0efcfabba1c99d.pdf
https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/ifyil/book
https://cab785ea-d5c9-491e-90cc-ddca96ba6f60.filesusr.com/ugd/8aacbf_c7244fc50c0a4f4eae0efcfabba1c99d.pdf
http://www.b2b-europe.org/


Untes A�r Cond�t�on�ng este un

producător turc de HVAC b�ne stab�l�t

ș� are �ntenț�a de a deven� un furn�zor

global de soluț�� ef�c�ente de

cl�mat�zare, cu o exper�ență de 53 de

an�. Ofer�m s�steme �ntegrate de aer

cond�t�onat ș� pentru clad�r�le

comerc�ale s� �ndustr�ale, d�ferenț�ate

pr�n �novaț�e ș� serv�c�� l�vrate cu o

axată în întreg�me pe cl�ent. Producem

în două fabr�c� separate ș� exportăm

către cl�enț� d�n peste 55 de țăr�, în

sectoare comerc�ale, �ndustr�ale ș�

publ�ce.

Un p�on�er în tehnolog�a de aer

cond�ț�onat, l�der în �ndustr�a de răc�re

central�zată ș� cel ma� mare

producător d�n Turc�a; cl�enț��

benef�c�ază de exper�ența noastră

ext�nsă în domen�ul HVAC, �nclus�v de

s�steme central�zate de cl�mat�zare ș�

de serv�ce post-vânzare.

UNTES
Instalaț�� ș� Un�tăț� de Vent�laț�e,
Vent�loconvectoare ș� Un�tăț� de Control, Un�tăț� de
Aer Cond�ț�onat, Răc�toare ș� Pur�f�catoare de Aer,
Pompe de Căldură

Rezervă întâln�re onl�ne

Descărcaț� Catalogul

www.b2b-europe.org

https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/untes/book
https://cab785ea-d5c9-491e-90cc-ddca96ba6f60.filesusr.com/ugd/8aacbf_241b0f2225ad4b84b419daa9859ab59e.pdf
https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/untes/book
https://cab785ea-d5c9-491e-90cc-ddca96ba6f60.filesusr.com/ugd/8aacbf_241b0f2225ad4b84b419daa9859ab59e.pdf
http://www.b2b-europe.org/


INDUSTRIA
CHIMICĂ
Produse d�n �ndustr�a Ch�m�că
pentru ramur�le Auto, Construcț��,
Mob�lă etc

www.b2b-europe.org

2 OPET LUBRICANTS

Uleiuri de Motor, Uleiuri Auto Personale și
Comerciale, Uleiuri pentru Motociclete, Uleiuri
pentru Utilaje Agricole, Uleiuri pentru Cutii de
Viteze, Uleiuri Hidraulice, Lichid de Frână,
Lichid de Transmisie, Antigel

1 NANOKSIA
Dezinfectanți pentru Podea și
Diverse Suprafețe

4 POLIKIM

Tije, Tuburi, Foi, Rulmenți, Scripeți,
Componente, Benzi Rulante,
Căptușeli pentru Silozuri, Garnituri,
Izolatori Electrici, O-ringuri și V-
ringuri, Roți Dințate, Mecanisme de
Ghidare, Pompe

3 PLUSKIM
Produse Brute din Poliuretan
pentru diverse industrii

http://www.b2b-europe.org/


Nanoks�a B�otehnology produce

nanomater�ale b�olog�ce d�n

arg�nt, z�nc, f�er, ș� d�verse metale

folos�nd d�fer�te t�pur� de plante.

Pr�n urmare, ofer�m produse

�ndustr�ale ecolog�ce ș� �nofens�ve

pe bază de plante.

Stud��le au arătat că soluț��le

b�olog�ce de nanopart�cule pe

bază de plante au efecte

ant�m�crob�ene putern�ce asupra

multor spec�� de bacter��. 

Aceste descoper�r� sunt

�mpres�onante ș� încurajatoare.

Efectul c�totox�c r�d�cat asupra

celulelor cancer�gene a fost, de

asemenea, doved�t exper�mental.

Ne concentrăm pe dezvoltarea

nanomater�alelor de înaltă cal�tate,

ușor de apl�cat pentru sănătate,

energ�e, al�mente ș� �ndustr��le de

apărare.

NANOKSIA
Dez�nfectanț� pentru Podea ș� D�verse Suprafețe

Rezervă întâln�re onl�ne

Descărcaț� Catalogul

www.b2b-europe.org

https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/nanoksia/book
https://cab785ea-d5c9-491e-90cc-ddca96ba6f60.filesusr.com/ugd/8aacbf_085f2221ff2a475ba43bf6418bfc8186.pdf
https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/nanoksia/book
https://cab785ea-d5c9-491e-90cc-ddca96ba6f60.filesusr.com/ugd/8aacbf_085f2221ff2a475ba43bf6418bfc8186.pdf
http://www.b2b-europe.org/


Opet Fuchs Maden� Yag A.S. a fost

înf��nțată cu part�c�paț�e egală de

compan��le OPET Petrolculuk A.S. ș�

Fuchs Petrolub SE. Acesta oferă cu

ce� peste 200 de angajaț� experț� ș�

cal�f�caț� ș� o rețea largă în întreaga

Turc�e, producț�e, vânzăr� ș� serv�c��

post-vânzare de lubr�f�anț� auto ș�

�ndustr�al�, produse de îngr�j�re auto.

OPET FUCHS produce lubr�f�anț�,

produse de îngr�j�re auto în un�tatea

sa de producț�e s�tuată în Izm�r

Al�aga. ISO 9001:2008 S�stemul

Managementulu� Cal�tăț��, 

ISO 14001:2004

S�stemul de Management al

Med�ulu�, OHSAS 18001:2007 –

S�stemul de management al

sănătăț�� ș� secur�tăț�� în muncă ș�

s�stemele de producț�e ș�

management al cal�tăț�� ISO/TS

16949 auto sunt apl�cate pentru

Soc�etăț�le de producț�e de p�ese de

sch�mb pert�nente.

OPET LUBRICANTS
Ule�ur� de Motor, Ule�ur� Auto Personale ș�
Comerc�ale, Ule�ur� pentru Motoc�clete, Ule�ur�
pentru Ut�laje Agr�cole, Ule�ur� pentru Cut�� de
V�teze, Ule�ur� H�draul�ce, L�ch�d de Frână, L�ch�d de
Transm�s�e, Ant�gel
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Plusk�m este producător de Mater��

Pr�me pe bază de Pol�uretan pentru

d�fer�te �ndustr��; Încălțăm�nte,

Panour� sandw�ch, Apl�caț�� pentru

aspersoare, S�steme flex�b�le de

mob�l�er ș� capac�tate a s�stemulu� de

45.000 tone/an. Ne propunem să

răspundem �nstantaneu sol�c�tăr�lor

ș� comenz�lor d�n întreaga lume,

dator�tă competențe� noastre

tehn�ce ș� creșter�� noastre

constante.

PLUSKIM nu caută doar să f�e un

brand �ntegrat doar pe baza

produsulu�, c� să a�bă gr�jă de

sat�sfacț�a cl�enț�lor noștr�. Cu o

ech�pă rap�dă, tânără, s�nceră ș�

desch�să pentru a învăța ș� preda,

cont�nuă să crească pr�n transferul

exper�ențelor câșt�gate până în 2008

pentru a f� benef�că pentru cl�enț��

să�. Că�le pe care le alegem ș�

ob�ect�vele noastre sunt desch�se ș�

transparente către exter�or pentru a

vă ofer� cele ma� bune serv�c�� ș�

produse.

PLUSKIM
Produse Brute d�n Pol�uretan pentru d�verse �ndustr��:
Panour� Sandw�ch, Fr�g�dere ș� Congelatoare, Panour�
pentru Camere de Congelare, Mater�ale pentru Scaune
de B�rou, Panour� Decorat�ve, Mater�ale Brute pentru
Încălțăm�nte, Încălțăm�nte de Protecț�e d�n Pol�uretan

Rezervă întâln�re onl�ne
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Pol�k�m are 50 de an� de

exper�ență pe p�ața mater�alelor

plast�ce �ndustr�ale ca producător

ș� exportator de top al Turc�e�,

care se concentrează

întotdeauna pe producerea de

bunur� cu tehnolog�e avansată.

Pol�k�m produce sem�fabr�cate

(t�je, tubur�, table) de PA6G, PE,

PTFE, POM ș� oferă soluț��

complete de �ng�ner�e de la

conceptul �n�ț�al până la

f�nal�zare. 

Produsele Pol�k�m d�n categor��le

construcț��, m�ner�t, agr�cultură,

energ�e, s�derurg�e, petrol, text�le

sunt rulmenț�, lagăre de

alunecare, trol��, scr�peț�, �zolator�

electr�c�, �nele de etanșare,

elemente de etanșare, garn�tur�,

segmente de p�ston, organe de

maș�n�.

POLIKIM
PA6G, PE, PTFE, POM T�je, Tubur�, Fo�, Rulmenț�,
Scr�peț�, Componente, Benz� Rulante, Căptușel� pentru
S�lozur�, Garn�tur�, Izolator� Electr�c�, O-r�ngur� ș�           
 V-r�ngur�, Roț� D�nțate, Mecan�sme de Gh�dare, Pompe
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ALTE
INDUSTRII
Producător� d�n d�verse
�ndustr��: Med�cală, Text�lă,
Electron�ce ș� Accesor�� pentru
Bucătăr�e

1 ACTR MEDICAL
Mănuși Chirurgicale, Draperii
Chirurgicale, Kituri Medicale,
Tăvițe pentru Proceduri Speciale

2 BARONESS
Ustensile din Plastic, Ustensile din
Silicon și Metal

3

KLEO

Minibaruri, Seifuri, Tăvi de Bun-Venit,
Suporturi pentru Bagaje, Minibar Mobil4
MET FABRICS
Materiale Țesute în Diverse Compoziții
Bumbac, Viscoză, Pânză, Poliester,
Poliamidă, Lyocell și combinații cu
Lycra și Elastan

www.b2b-europe.org

5
GANTE
Bucătării, Uși, Unități pentru TV,
Rafturi, Birouri, Dulapuri, Mobilier
pentru Baie

http://www.b2b-europe.org/


ACTR Med�cal este un producător,

d�str�bu�tor ș� exportator cu sed�ul

aflat în �n�ma Turc�e�. Suntem s�tuaț�

în orașul Bursa, Turc�a, care este

foarte aproape de portul mar�t�m ș�

de aeroportul �nternaț�onal. De la

faza de pro�ectare până la procesul

de ster�l�zare, toate procesele

noastre respectă Regulamentul UE

pr�v�nd d�spoz�t�vele med�cale. Cu

un know-how vast pr�v�nd

produsele med�cale de un�că

folos�nță, ACTR Med�cal poate ajuta

compan��le med�cale să se

aprov�z�oneze cu cal�tatea dor�tă, în

cadrul bugetulu� ș� la t�mp.

ACTR Med�cal are avantaje sol�de,

cum ar f� t�mpul de răspuns rap�d,

deoarece avem o ech�pă

exper�mentată, f�ab�l�tate ș� cal�tate,

deoarece controlăm toate fazele de

producț�e, de la pro�ectare la

ster�l�zare, un preț bun deoarece

lucrăm cu furn�zor� de mater�� pr�me

de încredere.

ACTR MEDICAL
Mănuș� Ch�rurg�cale, Draper�� Ch�rurg�cale, K�tur�
Med�cale, Tăv�țe pentru Procedur� Spec�ale
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"Bastonlu Zuccac�ye" îș� propune să

răspundă nevo�lor actuale ale

consumator�lor în ceea ce pr�vește

cal�tatea ș� des�gnul cu

electrocasn�ce pentru casă ș�

bucătăr�e sub brandul Baroness. Pe

măsură ce-ș� crește gradul de

conșt�ent�zare pe p�ață în f�ecare z�,

se reînno�ește ș�-ș� îmbunătățește ș�

îmbogățește gama sa de produse.

Cu gândul de a face v�ața oamen�lor

ma� ușoară, Baroness ș�-a găs�t un

loc în v�tr�ne într-un t�mp foarte scurt

ș� a câșt�gat atenț�a consumator�lor.

Produsele noastre capătă de

asemenea atenț�e în stră�nătate ș�

acum sunt d�spon�b�le persoanelor

d�n zec� de țăr�. Pr�or�tăț�le

compan�e� noastre sunt cal�tatea,

durab�l�tatea ș� sănătatea, dar

încercăm, de asemenea, să facem

produsele noastre să f�e econom�ce,

precum ș� pract�ce ș� elegante.

BARONESS
Ustens�le d�n Plast�c, Ustens�le d�n S�l�con ș� Metal
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După ce ș�-a început călător�a pentru a

f� cel ma� bun ș� durab�l, Saglamc�lar a

�ntrat pe p�ață pr�n vânzarea furn�rulu�

ș� a lemnulu� în anul 1962. După ce a

pr�ns puter�, a căpătat exper�ență cu

ut�l�zatorul f�nal ș� exper�ență

�nternaț�onală în managementul de

pro�ect cu GANTE, s-a cons�derat

necesar ș� �nev�tab�l să se desch�dă o

nouă pag�nă cu noul brand LIGNUMIA

pentru mob�l�er mob�l/dezasamblat în

cut�e. Saglamc�lar Inc., având un volum

anual de producț�e de 800.000 m2 de

uș� de bucătăr�e,125.000 p�ese de uș�

�nter�oare, este formată d�ntr-o ech�pă

tânără ș� d�nam�că în scopul de a urma

modelele actuale s� v��toare. Pr�n

�nvest�ț��le regulate în tehnolog�e ș�

software, Saglamc�lar Inc a reuș�t să

dev�nă cunoscută atât pe p�ața �nternă

ș� cât ș� �nternaț�onală. Compan�a

conduce sectorul în ceea ce pr�vește

cal�tatea, cu 850 de angajaț� ș� 45.000

m2 de suprafață �nter�oară. L�gnum�a îș�

propune să real�zeze colecț�� de înaltă

cal�tate, modele un�ce, care nu se

deter�orează în t�mpul transportulu�,

�nstalare fac�lă, preț compet�t�v ș�

�novator în sectorul cu puterea l�n��lor

de producț�e.

GANTE
Bucătăr��, Uș�, Un�tăț� pentru TV, Raftur�, B�rour�,
Dulapur�, Mob�l�er pentru Ba�e
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KLEO produce m�n�barur�, m�n�

răc�toare pentru hotelur�,

sp�tale, compan�� de băutur� &

al�mente d�n Turc�a.

KLEO este acred�tată de lanțur�

hotel�ere, cum ar f� Wyndham,

Accor, H�lton, R�xos, cele ma�

multe d�ntre hotelur�le lor deja

folos�nd m�n�barur�le noastre.

În afară de acest lucru, în

multe hotelur�, m�n�barur�le

noastre sunt folos�te cu

numele de marcă Kleo sau cu

d�fer�te brandur� ut�l�zate de

furn�zor�� noștr�. Dor�m să

spunem că vom f� foarte

bucuroș� să lucrăm cu

dumneavoastră la pro�ectele

dumneavoastră spec�ale.

KLEO MINIBAR
M�n�barur�, Se�fur�, Tăv� de Bun-Ven�t, Suportur�
pentru Bagaje, M�n�bar Mob�l
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Suntem un furn�zor de țesătur�. Avem o

capac�tate flex�b�lă de producț�e a

țesătur�lor pr�n �ntermed�ul

subcontractanț�lor noștr� de țesătur�,

�mpr�mante pentru toată suprafața ș�

vops�tor�� de țesătur�, ș� avem o gamă

largă de producț�e ș� vânzăr� de țesătur�

pentru cl�enț�� noștr� exportator� de

îmbrăcăm�nte d�n UE în Turc�a. Putem

produce ș� exporta țesătur�le de ma� jos,

care au compoz�ț��le următoare: 100%

bumbac, v�scoză, pol�ester, lenjer�e,

amestecur� de bumbac cu L�ocell ș�

toate aceste amestecur� cu L�cra ș�

Elastan.  Avem, de asemenea,

capac�tatea de vops�re a f�relor text�le.

Capac�tăț�le noastre m�n�me de

producț�e sunt legate de m�n�mul de

vops�re, �mpr�mare ș� țesătură. În

pr�nc�p�u, puteț� presupune: 500mt

modele de vopsea de f�re, 1000mt de

vopselur� cu culor� un�, 1000mt modele

�mpr�mate / comb�naț�� de culor�; avem

capac�tatea de colectare cu costur�

suprataxate dator�tă t�pur�lor de

țesătură. T�mp�� de execuț�e pentru

colectare sunt de 3-5 săptămân� ș�

pentru producț�� în vrac 4-6 săptămân�,

după aprobăr�le culor�lor d�n partea

laboratorulu� care se află în afara fabr�c��.

MET FABRICS
Mater�ale Țesute în D�verse Compoz�ț�� – Bumbac,
V�scoză, Pânză, Pol�ester, Pol�am�dă, Lyocell ș�
comb�naț�� cu Lycra ș� Elastan

www.b2b-europe.org
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