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Hem üretim, hem de hizmette dürüstlük ve kalite prensipleriyle
çalışmamız neticesinde müşterilerimizden yoğun ilgi ve destek
görmekteyiz. Bizler de bu ilgiye teşekkür ediyor, bugün ve
gelecekte aynı prensiplerle hizmet vermeye devam
edeceğimizin sözünü veriyoruz.

about us

Ürün ve hizmetlerimizde; sürekli kalite, rekabet edilebilir fiyat ve
zamanında teslim değişmez prensiplerimizdir.

sülekleriplik

Ev tekstili ile başlayan üretimimize 2013’den itibaren iplik
konusunu da dahil ettik. İplik üretimine yaptığımız önemli
yatırımlarla, giyim ve ev tekstili alanlarında kullanılan; polyester,
viskon, kesik elyaf, naylon, floş iplik, keten ve yün gibi doğal
liflerden oluşan ipliklere alternatif olarak benzer efektlerdeki
filament ipliklerin büküm, katlama ve tekstüre işlemlerini
yaparak kumaş üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

hakkımızda

Sülekler Ailesi olarak, 1960 yılından bu yana Orman Ürünleri
Üretim ve Pazarlama konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi 2004
yılında tekstil sektörüne de taşıdık.

As Sülekler Family, since 1960 we carried away our knowledge and
experiences about Forest Products Production and Marketing into
textile sector in 2004.
As of 2013, we included the fabric into our scope of production
which was initiated with home textiles. With important
investments which we have made for fabric production, as an
alternative for the fabrics which are used for home textiles and
which are composed of natural fibers such as ; polyester, viscose,
spun, nylon, rayon yarn, cotton and wool, we have been getting
engaged in winding, bending and texture procedures of the
filament yarns, thus we have been fulfilling the fabric producers’
necessities accordingly.
Continuous quality, competition, competitive prices and timely
delivery are our constant principles for our products and services.
We are receiving a great deal of attention and support from our
customers as we have been working with the principles of honesty
and quality both in our production and services. We also thank
you for this attention and we hereby commit to continue with the
same principle both today and in the future.
Kenan SÜLEK
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board

Tekstilin en önemli hammaddesi ipliktir. Sektöre katma
değer kazandırmak ve bu alanda sektöre yeni
kazanımlar getirmek amacıyla firmamız bünyesinde;
DTY, FDY, ITY, Floş, Naylon ipliklerin bükümlü satışı ve
fason büküm işlemleri yapılmaktadır. Bununla birlikte
kontinü ( duraksız ) Elyaf, Kesik Elyaf, Polyester
( Tekstüre, IMG ) Polyester FDY ( parlak - yarımat )
Polyester Micro Flamanlı ipliklerin satışı da
yapılmaktadır.

Mehmet Ali AYYILDIZ
Satış Sorumlusu

yarn sales

sülekleriplik

iplik satış

Sales Manager

Yarn is the most important raw material of textile. In
order to provide added value and new gains to the
industry in this respect, within our company, sales of
twisted DTY, FDY, ITY, Floss and, Nylon yarns and contract
twisting operations are carried out. In addition, sales
of Fibre, Staple, Polyester (Textured, IMG), Polyester FDY
(glace, semi-dull) and Polyester Micro filament yarns are
made.

Yunus Emre SÜLEK
Satış Temsilcisi
Sales Repressentative

Serdar KARS
Satış Temsilcisi

Sales Repressentative

twisting yarn

iplik büküm

sülekleriplik
20 denyeden 300 denyeye, 350 TM' den 3.500 TM' ye
kadar kontinü ipliklerin bükümünü yaparak; dokuma,
ev tekstili, örme, brode, giyim ve etiket sektörlerine
hizmek vermekteyiz.
Twisting yarns from 20 to 300 deniers, from 350 TM to
3.500 TM, we offer services to weaving, home textile,
knitting, embroidery, clothing and labelling sectors.

Metin BALIKSATANLAR
İplik Büküm Sorumlusu
Twisting Yarn Manager

high capacity

yüksek kapasite

sülekleriplik

Modern iplik büküm tesisleri.
Modern yarn twisting facilities.

Tesisimiz 23 bin iğ kapasitesiyle son model büküm
makinalarıyla özel filtre sistemleriyle şartlandırılmış, 25˚C
sıcaklık, % 55 - 60 nem aralığında üretim yapmaktadır.

Our plant is equipped with the latest twisting machines
having a capacity of 23 thousand spindles and special
filtration systems, and production is made in a conditioned
environment at 25˚C and 55 – 60% humidity.

high technology
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ileri teknoloji

Kalite, temizlik ve iş güvenliğini ilke edinmiş
firmamızda müşterilerimize en kısa terminler
içinde hizmet vermekteyiz.

In our company committed to quality, cleanliness
and occupational safety, we serve our customers
within the shortest deadlines.

Özel filtreleme sistemlerimizle uçuntu ve
dışarıdan gelebilecek her türlü olumsuz
maddeleri azami düzeyde engelliyoruz.

We block fly and any unfavorable substance
that may come from outside at the maximum
level with our special filtration systems.

high technology

ileri teknoloji
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Üretim sürecimizin her aşaması kontrol edilebilir özel bir
yazılımla kodlanıp kayıt altına alınarak müşterilerimize iplik
cinsini ve fiziksel özelliklerini tanımlanmış bir şekilde teslim
etmekteyiz.

Every stage of our manufacturing process is encoded and
recorded by a special controllable software, and we deliver the
yarns to our customers with their defined types and physical
properties.

Üretimin her aşaması kontrol ediliyor.
Every stage of production is controlled.

high technology
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ileri teknoloji

'Single Cover' likralı büküm makinalarımızda
ev tektstili, giyim, ve örme sektörlerine uygun
üretimler gerçekleştirmekteyiz.

In our 'Single Cover' lycra covering machines we
are making production suitable for home textile,
garment and knitting sectors.

Katlama ve Double büküm makinalarımızda
çeşitli fiziksel özellikteki iplikleri birleştirerek
müşterilerimizin AR-GE çalışmalarına katkı
sağlayarak sektöre yönelik fantazi iplik
üretimi yapılmaktadır.

Our covering and double twisting machines
combine yarns of various physical properties
to contribute to the RE & DE work of our
customers and produce fancy yarns for the
sector.

high technology
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ileri teknoloji

2017 yılında 4.000 iğ kapasiteli fantazi büküm bölümünü
devreye almış bulunmaktayız.

In 2017 we have activated our fantasy twisting department
with 4000 spindles capacity.

Şantug, nope, simli cord, efekli iplikler ve
her türlü fantazi iplik üretimini yapmaktayız.

We produce Shantug, nope, sim cord and all
kinds of fancy yarns.

under quality control

kalite kontrol altında
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Bünyemizde kurmuş olduğumuz fizik
laboratuvarı marifetiyle üretilen ürünlerin
ve gelen hammaddelerin testlerini yaparak
üretim aşamasındaki sorunların önüne
geçmeye çalışmakta ve müşterilerimizi
uyarabilmekteyiz. Özellikle çorap örme ve
numune boya kazanımızda yaptığımız
kontrollerle müşterilerimize daha iyi hizmet
vermekteyiz.
Thanks to the physics laboratory that we
established in our facilities, we test the products
and incoming raw materials and try to avoid
problems in the production process and warn
our customers. Particularly, with the controls we
carry out in socks knitting and sample dye tanks,
we provide better services to our customers.

Üretim öncesi gerekli tüm test ve raporlar.

under quality control

kalite kontrol altında
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All tests and reports before production.

Fiksaj öncesi hazırlık bölümünde iplikler görsel
olarak ilk kontrolden geçirilerek fiksaj işlemi
için hazırlanır. İşletmemizde uyguladığımız
fiksaj işlemi tamamen elektronik bir yazılımla
kontrol edilir, prosesin her aşaması görsel ve
yazılı olarak kayıt altına alınıp fikse farkını
ortadan kaldıracak şekilde müşterilerimize
hizmet vermemize olanak sağlamaktadır.

under quality control
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kalite kontrol altında

In pre-fixation preparations section, yarns are
visually checked and prepared for fixing process.
Fixation process applied in our premises is
controlled with a fully electronic software. Each
step of the process is recorded visually and in
writing which allows us to provide services to our
customers by eliminating fixing differences.

fixation

fiksaj

We love and care for our business.
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İşimizi seviyor ve özen gösteriyoruz.

quality up to the final point

son noktaya kadar kalite
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Üretimin son aşaması, yani fikse sonrasında kalite
kontrol işleminde bobinler tek tek kontrol edilir,
barkotlanır ve 50 gr aralıklarla tasnif edilir. Böylece
müşterilerimizin fire ve üretim kayıpları en aza
indirilmiş olur.

After the final stage of production, i.e. fixation, coils are
individually checked in the quality control process,
barcoded and sorted with 50-gr range. Thus, wastage
and production losses of our customers are minimized.

quality up to the final point
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No matter if one package or one million packages, they are all
handled with the same care.

son noktaya kadar kalite

İster bir koli, ister bir milyon koli, hepsi aynı özenle elden geçer.

careful packaging

özenli paketleme
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Ürettiğimiz tüm ürünler
müşterilerimize şirinkli olarak
paketlenir ve paletler şeklinde
adreslerine teslim edilir.

All of the products we
manufacture are shrink-wrapped
and delivered to our customers in
their addresses in palettes.

careful shipment

titiz sevkiyat

Our sales in Bursa are safely
delivered to our customers with
our company’s transport vehicles.

sülekleriplik

Bursa içerisinde yapılan
satışlarımız güvenli bir şekilde
firmamızın nakliye araçlarıyla
müşterilerimize teslim edilir.

