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Dolce Vita, Startül, Berteks, Pescoil, Secure. Pescreen, Plicell ve “W-All”

YÖNETİM KADROSU  / Managing Staff

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board  : Timur Noyan
Genel Müdür / General Director  : Murat Erdebil
Genel Müdür / General Director : Berk Noyan
Mali İşler Müdürü / Financial Director        : Mesut Eker
Teknik  Müdür / Technical Director  : Sinan Genceoğlu

ÜRETİM ALANI  / Production Field

Ev Tekstili - Polyester Screen - Pliseli perdeler
Hometextile - Polyester Screen - Pleated Fabrics

GRUP ŞİRKETLERİ  / Group Companies

Polyester screen, Blackout, 
Perde, hazır dikili perde, fantezi 
perde, kraşlı perde, baskılı perde, 
tül, kumaş boya, iplik boya, 
fantazi iplik üretimi Fr fabrics, Fr 
blackouts. Plise perdelik kumaşlar.

Polyester screen, Blackout 
CurtainDrapery, ready made curtains, 
fancy curtains, crinkled curtains, printed 
curtains, tulle, fabric dyeing, yarn dyeing, 
fancy yarn production. Fr fabrics, Fr 
blackouts. Pleated Fancy curtains

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ  / Products

PERSONEL SAYISI  / Number Of Employes 850

KALİTE BELGELERİ  / Certiications TSE / Oeko-Tex 100

KURULUŞ YILI  / Established In 1983

TİCARET SİCİLİ  / Trade Register 22580/31766

VERGİ DAİRESİ  / Tax Administration Ertuğrulgazi - 166 001 3868

TESCİLLİ MARKALARI  / Trademarks

Berteks Tekstil San.Tic.A.Ş.

Berteks Şirketler Grubu bir aile şirketi olarak 1922’den beri tekstil sektöründe 
faaliyet gösteriyor. Üç kuşak boyunca süre gelen bilgi birikimi ve tecrübesiyle 
büyüyen, yeni teknolojilerle kendini geliştiren, mükemmel hizmet anlayışı ve 
yüksek standarttaki üretim kalitesi ile her geçen gün gücüne güç katarak hizmet 
verdiği sektörlerdeki liderliğini koruyan Berteks Şirketler Grubu günümüzde 
öncü irmalar arasında yer almaktadır.Berteks Şirketler Grubu, tekstil, otomotiv, 
sigorta, basın ve inşaat sektörlerinde  kalitesini sürdürdüğü şirketleriyle mücadele 
ve gelişimle dolu geçmişinin hakkını vererek sürekli büyüme göstermiş; ‘’Berteks 
Tekstil Sanayi ve  A.Ş.’’, ‘’ Berteks Pazarlama A.Ş.’’, ‘’Plicell Tekstil Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’’, ‘’ Textrading Koll. Şti.’’, ‘’ Neskar otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’’, ‘’ Neskar 
Sigorta Hizmetleri A.Ş.’’ ve ‘’Fitkar Otomotiv Sanayi A.Ş.’yi oluşturarak, her biri 
ayrı bir değere sahip markalarıyla da; “Dolce Vita,’’ “Startül” “Pescoil” “Secure” 
“Pescreen” “Plicell” ve “W-All” olarak bilinirliliğini devam ettirmiştir.Berteks, 
tamamı son model dokuma makineleriyle üretim yapılan makine parkında, yılda 
ortalama 30.000.000 mt2 fantazi perdelik kumaş üretimiyle, tescilli markalarımız 
olan ; iplikte ‘’Pescoil‘’ kumaşta ‘’Dolcevita,’’ ‘’ Startül,’’ ‘’ Pescreen,’’ ‘’W-all,’’ ev 
dekorasyon ve cam balkon perde kumaş ve uygulamalarında “Plicell‘’ markası ile 
5 kıtada 200 ülkeye ihracat yaparak ev tekstili pazarında üstünlüğünü sağlamış 
bir gruptur.80.000 mt2 kapalı alana sahip, 1800 kişilik personeliyle alanında lider 
bir kuruluş olan irmamız, sınırsız müşteri memnuniyeti için; üretimde, hizmette, 
verimlikte, yaratıcılıkta, çevreye duyarlı son teknolojik yatırımlarıyla dünya 
pazarında her zaman rekabet edebilen bir irma olmuştur.

Berteks Group Companies has been operating as a family business in the 
textile industry since 1922. Textile, automotive, insurance, media and 
construction sectors are in our group companies.  Berteks Group Companies 
growing with ongoing knowledge and experience over three generations, 
developed itself with new technology among the leading companies 
retained its leadership in the industries it serves, adding power to its 
power each and everyday with excellent service and product quality of the 
highest standard. Berteks Copmpanies; Berteks Tekstil Sanayi ve Ticaret 
A.Ş,  Berteks Pazarlama A.Ş,  Plicell Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş,  Textrading 
Koll. ŞTİ,  Neskar otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş,  Neskar Sigorta Hizmetleri 
A.Ş ve Fitkar Otomotiv Sanayi A.Ş, Berteks Brands: “Dolce Vita, “Startül” 
“Pescoil” “Secure” “Pescreen” “Plicell” ve “W-All”
Berteks, produces annual average of 30 million mt2 fancy drapery fabric 
with the production all made with latest models of weaving machines, 
ensuring the rule of the market with exportation of our patented brands 
“Pescoil” for yarn, “Dolcevita, Startül, Pescreen, w-all for fabrics, “Plicell” 
for home decoration and glass balcony curtain fabric to 200 countries in 5 
continents. Our company has a covered area of 80,000 mt2, is a leader in 
the ield with 1,800 staf, for unlimited customer satisfaction; in production, 
service, eiciency, creativity, and always has been a company that can 
compete in the world market with environmentally latest technological 
investments.

Adres  / Address: Karanil Sk. No: 5 DOSAB / BURSA Telefon / Phone: +90 224 280 27 00 (Pbx) Faks / Fax : +90 224 261 02 14  
web: www.berteks.com

Berteks Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Neskar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Neskar Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Plicell Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş
Fitkar Otomotiv Sanayi A.Ş


