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ОВК. ПРОМИШЛЕНОСТ
6 турски производители от
индустрията за отопление,
охлаждане, вентилация и
климатизация.

ХИМИКАЛИ
Химикали за различни
индустрии;автомобили,строител
ство, мебели, строителни
материали, мебели 

ДРУГИ ПРОМИШЛЕНОСТИ
Запознайте се с турски
производители    от различни
индустрии като медицинска,
текстилна, кухненска посуда и
електроника.

С 15  ТУРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ



ОТНОСНО
АСАМБЛЕЯТАНА ТУРСКИТЕ ИЗНОСИТЕЛИ
Турция, БВП се увеличава с износа ...

Асамблеята на турските износители (TİM)

трябва да даде насоки за външната търговия на

Турцич, да определи политиката за износ, да

подобри пазарното разнообразие и да улесни

конкуренцията на износителите на

международната арена; нейните корени, по

указания на Гази Мустафа Кемал Ататюрк,

основателят на нашата република; Това е

протекционистичната организация на нашите

износителски асоциации, базирана на турско

акционерно дружество на Съюза на

износителите на живи животни, създадена с

Указ № 2/6107 от 4 март 1937 г. TİM е

единствената организация на турския износ,

представляващи повече от 95 000 износители с

27 сектора, 61 асоциация на износителите.

Нашата асамблея, създадена през 1993 г. с

решение на Министерския съвет, продължава

дейността си в рамките на закона, публикуван в

Официален вестник през 2009 г. (3 юли 2009 г.,

Издание: 27277, Закон № 5910 Асамблея на

турските износители и Закон за създаването и

задълженията на асоциациите на

износителите)

TİM активно извършва дейности, насочени

към премахване на всички пречки пред

индустрията, производството и износа, за да

осигури непрекъснато продължаване на

диалога между обществеността и

износителите. Асамблеята, подготвя и

споделя с правителството стратегически

планове за развитие на икономиката и

износа на страната, координира важни

дейности като експортна стратегия,

иновационна стратегия, инкубационни

центрове и PR на турските индустриални

центрове. TİM, която е все по-ефективна с

аудиторията си чрез свързаните с нея

асоциации износители, също координира

отношенията с външнотърговските

общности на страните, в които си

сътрудничи. В тази рамка нашата Асамблея,

е и член на Международния търговски

център (ITC),

TİM организира среща между търговски

делегации, за да осигури популяризирането на

търговските дейности на турския износител в

чужбина; играе важна роля в развитието на

отношенията, като подписва договори за

добра репутация сред страните търговски

партньори. Също така TİM провежда

изследователски дейности за репутацията на

турските стоки за износ в чужбина и научни

изследшания на терен за осведоменост,

надеждност и предпочитание на турските

стоки. TİM допринася за предоставяне на

много стимули и подкрепа, за да гарантира, че

износителите имат предимство в

производството и външната търговия;

създавайки екосистема в

научноизследователската и развойна дейност,

проектирането и предприемачеството, това

също помага на предприемачите да се отворят

към външните пазари и да постигнат успех на

международната сцена. За тази цел нашата

асамблея извършва работата TİM Anatol�an

Assembly и TİM SME Export Educat�on

Mob�l�zat�on, която е отворена комуникационна

платформа в много региони на Анадола

Turkish Exporters' Assembly 
 Phone: +90 212 454 04 90 / +90 212 454 04 91 - Fax: +90 212 454 04 13 / +90 212 454 04 83 

Web Site: www.tim.org.tr - E-Mail: tim@tim.org.tr 



ОВК.
ПРОМИШЛЕНОСТ
6 турски производители от
индустрията за отопление,
охлаждане, вентилация и
климатизация.

1 ALARKO CARRIER

Комбиниран котел, кондензен котел,
Панелен радиатор,
циркулационнапомпа,
потопяемапомпа, усилвателнаводата

2 DEMIR DOKUM

Стоманен панелен радиатор, чугун
радиатор, Газов бойлер, Стенен
котел

3 ECOSTAR & ECODENSE

МоноблокГорелкиНагореДасе12.000 Kw - газ,
Течни горива и горелки с двойно гориво,
Индустриален моноблок / Duoblock Горелки
Нагоре Да се 60 Mw - като горелка за процес,
горелка с високо съотношение, горелка за
канали и т.н.,

4 FRITERM

Ребристи тръбни топлообменници,
Пропиленови охладители, фреон Dx охладители,
газов охладител Co2, охладители Co2 Dx и др.

5
IFYIL

Печкинадърва, Пелетинапелети, Пелети
Котли, Радиатори - Радиатори за
кърпи,Резервоари за топла вода, отоплителни
уреди

6 UNTES

Блокове за въздушна обработка и вентилация,
Вентилатор
Блокови агрегати и системи за управление, пакетни
климатици, водни охладители и системи с
термопомпи.

www.b2b-europe.org

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


Основата на Alarko и неговото

развитие стъпка по стъпка е

историята на двама млади

предприемачи, които нямат

никакъв капитал освен

амбицията и интелигентността

си. Основана през 1954 г. от

Исхак Алатон и Юзеир Гарих,

като колективно дружество.

Alarko става Alarko Sanay� ve

T�caret A.Ş. и се превъръща в

акционерно дружество през

1963 г. През 1998 г., след

партньорство с Carr�er,

световният лидер в

климатичния сектор, с равни

дялове, фирмата се

преименува на  Alarko Carr�er

Sanay� и T�caret A.Ş.

Отворена за фондовия пазар от

1992 г. и не декларираща загуба

до днес, компанията е една от

най-уважаваните и мощни

компании в Турция.

ALARKO CARRIER
Комбинирани и кондензни котли, стоманени
панелни радиатори, циркулационни помпи

Резервирайте онлайн среща

Изтеглете каталога

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, осъществяваща

своите дейности в секторите за

отопление, отопление на вода и

климатизация. Създадена е в

İstanbul през 1954 г. 

От създаването си Dem�rDokum е

допринесла за развитието на

турската индустрия, реализирала

е много нови инвестиции,

предоставяйки модерни

технологии на своите

потребители , като повишава

качеството в сектора всеки ден.

Турските потребители се

запознават с много устройства,

системи и услуги в отоплителния

сектор чрез Dem�rDokum.

Марката на компанията, която е

реализирала производството на

първия чугунен радиатор, бойлер,

отоплителна печка, подова

стойка, газов бойлер, панелен

радиатор и окачен котел в

Турция, е удостоена с приза 

 „топлинен комфорт“.

DEMIR DOKUM
Стоманени панелени радиатори, отляти
радиатори, газови бойлери, стенни котли

Резервирайте онлайн среща

Изтеглете каталога

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� T�caret ve Sanay�

A.Ş, която е създадена през 1967 г. в

Истанбул, сега е сред водещите

компании в отоплителния сектор с

марките Ecostar & Ecodense. Termo

Isı e със седалище в Истанбул.

Реализира производството си във

фабриката си от 50 000 m²

отворена и 15 000 m² затворена

площ в Текирдаг/Чорлу. Отговаря

на изискванията на своите

клиенти по световни стандарти

със своите местни и

международни офиси за

продажби. Ecostar е

специализирана в две основни

групи продукти като моноблок и

дуоблок горелки. Реализира

производството и продажбите,

под марката Ecodense, стартира

производството през 2016 г.,

специализира в 2 основни групи

като кондензационни котли от

стенен тип и кондензационни

котли от подов тип, също с опции

индивидуален, домашен и

търговски площи капацитет.

ECOSTAR & ECODENSE
Моноблокови горелки до 12 000 Kw - газови, течни
горива и дву-горивни горелки, индустриални
моноблокови / дуоблочни горелки до 60 Mw - като
горелка за процес, горелка с високо съотношение,
тръбна горелка и др., Кондензационни котли - тип
стенен окачен, Тип на пода, покривни и каскадни
системи, генератори за горещ въздух / газ -
директни и индиректни.

Резервирайте онлайн среща

Изтеглете каталога

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 е на разположение на сектора

с двата си производствени завода на

закрита площ от 19 000 м2 в Тузла -

Истанбул с 246 компетентни служители

и модерен машинен парк. 

FRITERM затвърди ролята си на водещ

доставчик в климатичния и енергиен

сектор със своя нов обект в

организираната индустриална зона

Mak�ne Iht�sas, построен върху закрита

площ от 36 000 м2 върху 60 декара земя,

която започна да работи през второто

тримесечие от 2016 г. Производството и

офисните сгради са проектирани да

използват природни ресурси като

слънчева и вятърна, показвайки най-

голямо внимание за опазване на

околната среда, за да получат

сертификата BREEAM за

производствената сграда и LEED

сертификата за офисната сграда. След

пускането в експлоатация на

съоръжението, FRITERM ACADEMY, R&D

и Lab в дейностите на съоръжението в

Тузла ще нараснат експоненциално и

приносът на FRITERM към науката за

пренос на топлина се увеличи.

FRITERM
Ребристи тръбни топлообменници • Охладители с гликол и
пропилен, • Фреон Dx охладители, • Газов охладител CO2 •
CO2 Dx охладители, • CO2 изпарители • NH3 и CO2
изпомпващи охладители • NH3 DX охладители • NH3
кондензатор с въздушно охлаждане + адиабатно
предварително охлаждане • Сухи охладители - Влажни /
сухи охладители, • Адиабатни охладители с охлаждаща
подложка, • Кондензатори с въздушно охлаждане, •
Кондензатор с въздушно охлаждане за парни и
геотермални турбини • Вентилатори• Кондензационен блок
Starbox, • Охладители • Охладители за зареждащ въздух,  •
Радиатори LT / HT • Маслени охладители • Работещи около
блокове за възстановяване на топлина • Топлопроводни
системи за възстановяване на топлината • Подкови
топлинни тръби • Охладители на перки за промишлени
приложения • Падащи филмови топлообменници
(Абсорбационни Системи)

Резервирайте онлайн среща

Изтеглете каталога

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/


IIfy�l предлага модерни, иновативни

решения за отопление на

помещения на базата на зелена

енергия от 2009 г.

Високотехнологичните продукти на

Ify�l отопляват не само помещенията,

които са определени, но и цялата

къща с нисък разход на гориво.

Освен това високотехнологичните

продукти на Ify�l доставят

изключително удоволствие и

комфорт, като осигуряват топла вода

за своите специални потребители.

Някои от нашите продукти имат

система за готвене, добавяща към

гореща вода и свойства за отопление

на помещенията.

Ify�l продължава дейността си с цел

да стане учеща организация. Ify�l

разработва научноизследователска и

развойна дейност в техническия

отдел, който разполага с

лабораторни съоръжения,

оборудвани с технологично

оборудване. За да се адаптира към

съвременните конкурентни условия,

Ify�l разработва технология,

ориентирана към удовлетворението

на клиентите.

.

IFYIL
Печки на дърва, пелети на пелети, котли на
пелети, радиатори - радиатори за кърпи,
резервоари за топла вода, отоплителни уреди

Резервирайте онлайн среща

Изтеглете каталога

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 е утвърден

турски производител на ОВК и се

стреми да бъде световен доставчик

на ефективни климатични решения

с 53-годишен опит. Ние предлагаме

интегрирани климатични системи

и за търговските и индустриални

сгради, диференцирани чрез

иновации и услуги и доставени с

цялостно отношение към клиента.

Ние произвеждаме в две отделни

фабрики и изнасяме за клиенти в

над 55 държави, в търговския,

индустриалния и публичния

сектор.

Първенец в технологиите за

климатизация, лидер в индустрията

за централно охлаждане и най-

големият производител в Турция;

клиентите се възползват от нашия

обширен HVAC (ОВК) опит,

включително централизирани

климатични системи и сервизно

обслужване.

UNTES
Въздушни манипулационни и вентилационни
блокове, вентилаторни конвектори и системи за
управление, пакетна климатизация, водни
охладители и системи с термопомпи.

Резервирайте онлайн среща

Изтеглете каталога

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/


ХИМИЧЕСКА
ИНДУСТРИЯ
4 турски компании произвеждат
химикали за различни
индустрии; като автомобили,
строителство, мебели и др.

www.b2b-europe.org

2 OPET LUBRICANTS

Моторни масла, масла за леки автомобили, масла за
търговски превозни средства, масла за мотоциклети,
масла за селско стопанство (трактор), масла за
трансмисии, течности за автоматична трансмисия,
хидравлични масла, спирачни течности, антифризи.

1 NANOKSIA
Дезинфектант за под и повърхности

4 POLIKIM

Проводници, тръби, листове, лагери, снопове,
ролки, машинни компоненти, конвейерни ленти,
накладки на бункери, накладки за силози,
уплътнения, електрически изолатори,
уплътнителни пръстени, V-образни уплътнители,
зъбни колела, лагери, втулки, помпи

3 PLUSKIM
Полиуретановисуровини

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


Nanoks�a B�otechnology произвежда

биологични наноматериали от

сребро, цинк, желязо и различни

метали, използвайки различни

видове растения. Затова ние

предлагаме екологични и

безвредни индустриални продукти

на растителна основа.

Проучванията показват, че

биологичните разтвори на

наночастици на растителна основа

имат силно антимикробно

въздействие върху много видове

бактерии. Тези открития са

впечатляващи и обнадеждаващи.

Цитотоксичният висок ефект върху

канцерогенните клетки също е

доказан експериментално. Ние сме

фокусирани върху разработването

на висококачествени, лесни за

прилагане наноматериали за

здравната, енергийната,

хранителната и отбранителната

промишлености.

NANOKSIA
Дезинфектант за под и повърхности

Резервирайте онлайн среща

Изтеглете каталога

www.b2b-europe.org
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Opet Fuchs Maden� Yag AS е основана

с еднакъв дял от компаниите OPET

Petrolculuk AS и Fuchs Petrolub SE.

Предлага  разполага с над 200

експертни и квалифицирани

служители и широка мрежа в цяла

Турция за производство, продажби и

следпродажбени услуги в

автомобилни и индустриални

смазочни материали и продукти за

автомобилни грижи. OPET FUCHS

произвежда смазочни материали,

продукти за автоподдръжка в

производствената си база,

разположена в Измир Алиага.

Отговаря на  ISO 9001: 2008 за

Управление на качеството

Система, ISO 14001: 2004

Система за защита на околната

среда, OHSAS 18001: 2007 -Системата

за защита на здравето и

безопасността при работа и ISO / TS

16949 за качестшо на автомобилни

системи за производство и

управление на качеството за

съответните компании за

производство на резервни части.

OPET LUBRICANTS
Автомобилни и индустриални масла, смазки,
хидравлика, спирачна течност, антифриз

Резервирайте онлайн среща

Изтеглете каталога

www.b2b-europe.org

https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/opet/book
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Plusk�m е производител на

полиуретанови суровини за

различни индустрии; Обувки,

сандвич панел, полиуретанов спрей,

гъвкави мебелни системи с

капацитет на производство от 45

000 тона / година. Ние се стремим

да реагираме незабавно на заявки и

поръчки от цял   свят, благодарение

на нашата техническа

компетентност и стабилния ни

растеж. PLUSKIM не само се стреми

да бъде интегрирана марка само на

база продукт, но и да се грижи за

удовлетвореността на клиенти. С

екип, който е бърз, млад, отзивчив и

отворен да учи и преподава, той

продължава да се разраства, като

предава натрупания опит от  2008 г.

насам, за да бъде от полза за своите

клиенти. Пътищата, по които вървим,

и нашите цели са отворени и

прозрачни навън, за да предложим

най-доброто обслужване и продукти

за Вас.

.

PLUSKIM
Полиуретанови суровини за различни индустрии;
Производител на сандвич панели; за хладилници и
фризери, производител на панели за хладилни стаи,
производител на седалки и пяна за офис,
производител на декоративни полиуретанови панели,
производител на подметки и сандали за обувки,
производител на предпазни обувки

Резервирайте онлайн среща

Изтеглете каталога

www.b2b-europe.org

https://www.b2b-europe.org/bookings-checkout/pluskim/book
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Pol�k�m има 50-годишен опит на

пазара на индустриални

пластмаси като водещ

производител и износител

наТурция, който винаги се

фокусира върху производството

на стоки с модерни технологии.

Pol�k�m произвежда (пръти,

тръби, ламарина) от PA6G, PE,

PTFE, POM и предоставя пълни

инженерни решения от

първоначалната концепция до

завършването. Продуктите

Pol�k�m в категориите

строителство, минно дело,

селско стопанство, енергетика,

желязо и стомана, нефт, текстил

са лагери, плъзгащи лагери,

ролки, снопове, електрически

изолатори, о-пръстени,

уплътнителни елементи,

уплътнения, бутални

уплътнители, машинни

компоненти.

POLIKIM
PA6G тръби, обикновени  тръби, ламарини, лагери,
снопове, ролки, машинни компоненти - ПП тръби,
листове, конвейерни ленти, бункерни облицовки,
силозни накладки Уплътнения -POM тръби , зъбни
колела, лагери, втулки, помпи

Резервирайте онлайн среща

Изтеглете каталога

www.b2b-europe.org
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ДРУГИ
ПРОМИШЛЕНОСТИ
5 турски производители от различни
индустрии като медицинска,
текстилна, за кухненска посуда и
електроника.

1 ACTR MEDICAL
Хирургически рокли, Хирургически
завеси, Процедурни пакети,

персонализирани тави за
процедури

2 BARONESS
Силиконови кухненскиизделия,

пластмасовикухненскиизделия,

Кухненски прибори от пластмаса-

метал

3

KLEO
Минибар, сейф, Welcome подноси
Поставки за багаж, колички за
минибар
4

MET FABRICS
Тъкани в различни композиции
като; памук, вискоза, лен,

полиестер, полиамид, лиосел и
тези смеси с ликра или еластан

www.b2b-europe.org

5
GANTE

Кухня, врата, телевизионни
модули, рафт за книги, бюро,

гардероб, суета за баня

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


AACTR Med�cal е компания

производител, дистрибутор и

износител, разположена в сърцето

на Турция. Разположени сме в град

Бурса, Турция, който е много близо

до морско пристанище и

международно летище. От фазата на

проектиране до процеса на

стерилизация, всички наши

процеси са в съответствие с

Регламента на ЕС за медицинските

изделия. С огромното ноу-хау за

медицински продукти за

еднократна употреба, ACTR Med�cal

може да помогне на медицинските

компании да задоволят нуждите си

с желано качество, в рамките на

бюджета и в срок. ACTR Med�cal има

солидни предимства като бързо

време за реакция, тъй като имаме

опитен екип, надеждност и качество

на всички производствени фази, от

проектирането до стерилизацията,

под наш контрол, на достъпна цена,

тъй като работим с надеждни

доставчици на суровини.

ACTR MEDICAL
Хирургически рокли, хирургически завеси,
процедурни пакети, персонализирани тави за
процедури

Резервирайте онлайн среща

Изтеглете каталога

www.b2b-europe.org
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„Bastonlu Zuccac�ye“ има за цел да

отговори на днешните нужди на

потребителите по отношение на

качество и дизайн с практичните

домакински и кухненски уреди,

произведени под марката

Baroness. Тъй като увеличава

своята информираност на пазара

всеки ден, той се обновява и

подобрява и обогатява

продуктовата си гама. Зададена да

улесни живота на хората, Baroness

намери място във витрините за

много кратко време и спечели

вниманието на потребителите.

Нашите продукти също привличат

внимание в чужбина и вече са

достъпни за хората в десетки

страни. Приоритетите на нашата

компания са качество,

издръжливост и грижа за

здравето, но и икономични,

практични и елегантни.

BARONESS
Силиконови кухненски изделия, пластмасови
кухненски изделия, пластмасово-метални
кухненски изделия

Резервирайте онлайн среща

Изтеглете каталога

www.b2b-europe.org
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След като започна своето пътуване, за

да бъде най-добрият и упорит,

Saglamc�lar навлезе на пазара чрез

продажба на фурнир и дървен

материал през 1962 г. След

придобиване на сила, опит на

крайния потребител и международен

опит в управлението на проекти с

GANTE, беше счетено за необходимо и

неизбежно да се отвори нова

страница с новата марка LIGNUMIA за

подвижните / разглобени мебели в

кутия. Saglamc�lar Inc., с годишен

производствен обем 800 000 кв. м

кухненска врата, 125 000 парчета

вътрешна врата, е сформирана от

млад и динамичен екип с цел да

следва настоящи и бъдещи проекти. С

редовните инвестиции в технологии и

софтуер, Saglamc�lar Inc. успя да стане

популярен както на вътрешния, така и

на международния пазар. Компанията

е водеща в сектора по качество с 850

служители и 45 000 кв.м закрита

площ. L�gnum�a се стреми да постигне

производство на висококачествени

колекции, уникални дизайни,

неповредени точно навреме доставка,

лесна инсталация, конкурентна цена и

новатор в сектора с мощността на

производствените линии.

GANTE
Кухня, врата, телевизионни модули, рафт за
книги, бюро, гардероб, суета за баня

Резервирайте онлайн среща

www.b2b-europe.org
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KLEO произвежда минибарове,

мини охладители за напитки и

храни за хотели, болници, и

фирми в Турция.

KLEO се акредитират в

хотелски вериги като

Wyndham, Accor, H�lton, R�xos,

които използват нашите

минибарове. 

Отделно от това, в много

хотели нашите минибарове се

използват с марката Kleo или с

различни марки, използвани от

нашите доставчици. 

Ще се радваме да работим и

съвместно с Вас по Вашите

специални проекти

KLEO MINIBAR
Минибарове, сейфове, Welcome подноси,
поставки за куфари, минибар колички

Резервирайте онлайн среща

Изтеглете каталога
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Ние сме доставчик на тъкани

платове. Разполагаме с гъвкави

възможности за производство на

тъкани, като имаме подизпълнители

на тъкачи, печатници и центрове за

боядисване на тъкани, които

предлагат широка гама от

производство и продажба на

платове за нашите клиенти

износители на дрехи от ЕС в Турция.

Ние произвеждаме и изнасяме

тъкани със състав 100% памук,

вискоза, полиестер, лен, котон смеси

с L�ocell и всички тези смеси с ликра

и еластан. Разполагаме с възможност

за производство на платове от

боядисани прежди

Нашите минимални производствени

мощности са свързани с

минималните багрилни, щамповани

и тъкачни минимуми. Така че,

основно можете да предположите;

500mt дизайнерски бои за прежди,

1000mt un�ecolors, 1000mt печатни

дизайн / colorway имаме възможност

за допълнително съчетаване при

допълнително доплащане според

видовете тъкани. Нашите срокове са

изпълнение са 3-5 седмици и за

големи количества  производства 4-6

седмици след одобрението на

цветовете в лабораторията франко

завода .

MET FABRICS
Тъкани в различни композиции, като памук,
вискоза, лен, полиестер, полиамид, лиосел и
тези смеси с ликра или еластан

www.b2b-europe.org
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