Barutçu Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
Barutçu - Brt

ÜRETİM ALANI / Production Field
Bay ve bayan giyimine yönelik pamuklu ve sentetik olmak üzere her
türlü fantezi kumaş üretimi. Ayrıca dokuma ve örme her türlü kumaşın
boya, apre, terbiye ve inishing hizmetleri, dijital baskılı kumaş üretimi.
Production of all cotton and synthetic fantasy fabric for Ladies’ Wear
Dyeing&Finishing services of all type of wovened and knitted fabrics
also production of digital printed fabrics

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
%100 Pamuk, pamuk-pes,
pamuk-naylon, pes-viskon,
pes-loş, viskon-keten ve
elestanlı karışımlardan ipliği
boyalı, düz boyalı ve baskılı
kumaşlar, boya apre ve dijital
baskı hizmetleri

100% Cotton, cotton-polyester,
cotton-nylon, polyesterviscose, polyester-loss,
viscose-linen and elastan
combination fabrics in yarndyed, fabric-dyed and printed
forms.

KURULUŞ YILI / Established In

1991

PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

310

KALİTE BELGELERİ / Certiications
TİCARET SİCİLİ / Trade Register

31096/40217

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration
Ertuğrulgazi - 764 002 2298

YÖNETİM KADROSU / Managing Staff
Yönetim Kr. Bşk. / Chairman of the Board : Lüti Barutçu
Barutçu Tekstil SAN. ve TIC. LTD. STI.was established in 1991
in Bursa, Turkey in a covered area of 35.000 sq. meter. The
company’s weaving facility is in covering an area of 16.000 sq.
meter and dyehouse&inishing facility is in covering an area of
19.000 sq. meter. We have 144 dobby and 16 jacquard machines
and 5 Benninger warp preparation machines with the latest
technology . Our yearly capacity is around 12.000.000 mts as
woven fabrics, 2.500.000 kg as dyeing and 1.500.000 mt as digital
print production/year. Our R+D Dept.closely follow fashion and
colour trends ,by combining their creativity on designs makes
our own collections and serves collections at the domestic
and Internatiol fairs to the customers. The combination of
modern,latest technology and experienced 310 people dynamic
staf,we export our products mainly to European and Worldwide leader companies. With a new excitement; we continue
to work in dyeing&inishing and digital printing facilities by
supporting our quality with fully equipped Physical and Dyeing
laborotories . Also our accreditation procedure still goes on.

Bursa’da 1991 yılında kurulan Barutçu Tekstil, 16.000 m2
dokuma 19.000 m2 boya apre olmak üzere toplam 35.000
m2 üretim alanında 144 adet armürlü 16 adet jakarlı
dokuma tezgahı 5 adet çözgü makinesi tam teşkilatlı
boya tesisi ile yıllık 12.000.000 metre dokuma 2.500.000
kg boya/yıl 1.500.000 metre dijital baskı kapasitesine
sahiptir. Uzman ar-ge personeli ile günün modasını
güncel renklerle harmanlayıp hazırlamış olduğu
koleksiyonlarını her yıl uluslararası fuarlarda sergileyip
iç ve dış piyasadaki müşterilerine sunmaktadır.310 kişilik
kadrosuyla doğa ile dost teknolojiyi, deneyimli insan
gücüyle birleştirerek yapmış olduğu üretimini başta
Avrupa olmak üzere dünyanın marka olmuş ve modada
söz sahibi irmalarına ihraç etmektedir. Yeni bir heyecanla
başlamış olduğu boya apre ve dijital baskı hizmetlerinde
de kanıtlamış olduğu kalitesini tam donanımlı akreditesi
devam eden izik ve boya laboratuvarı ile destekleyerek
bu alanda da çalışmalarına devam etmektedir.

Adres / Address: Çiğdem 1 Sk No:18 DOSAB-BURSA / Ali Osman Sönmez Cad. No:18 DOSAB-BURSA
Telefon / Phone: +90 224 261 31 00 Faks / Fax : +90 224 261 31 01 web: www.barutcu.com.tr
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