Kırayteks Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
Kırayteks

ÜRETİM ALANI / Production Field
Ev Tekstili / Home Textile

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
Jakarlı yatak yüzü kumaşı,
döşemelik, stor perdelik, örgü,
çeşitli kaplama işlemleri.

Jacquard bedspread fabrics,
upholstery, roller shades,
knitting, coating processes.

KURULUŞ YILI / Established In

1993

PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

160

KALİTE BELGELERİ / Certiications
TİCARET SİCİLİ / Trade Register

33738

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration
Ertuğrulgazi - 557 000 0501

YÖNETİM KADROSU / Managing Staff
Genel Müdür / General Manager
Genel Müdür / General Manager
Genel Müdür / General Manager

: Celal Kırayoğlu
: Cemal Kırayoğlu
: Remzi Kırayoğlu

Mattress tickings, blind fabrics, woven blackout
drapery and various technical textiles are the
main product groups of Kirayteks. The wide range
of our fabrics with exclusive registered designs
and commitment to internationally accepted
quality standards have placed us among the top
producers in our region. Ongoing investments in
new technologies and modern manufacturing
facilities help us to ensure customer satisfaction
with the best quality products. Having a
production capacity over 10 million square
meters enables us to satisfy domestic market
and as well export our products to countries in
Europe, North and South America, Middle East
and Australia.

Yatak endüstrisi ve Ev Tekstili için sunduğumuz
kumaşların çeşitliliği ve uluslararası kabul edilmiş
standartlara olan bağlılığımız bizi bölgemizdeki en
üst kalitedeki üreticilerin arasına yerleştirmiştir.
Sürekli iyileştirme politikası izleyen Kırayteks’in
yeni teknoloji ve modern üretim tesislerine
yaptığı yatırımlar ile en iyi kalite ürünleri üreterek
müşteri memnuniyetini garanti altına almaktadır.
10 milyon metrekarenin üzerinde olan kumaş
üretim kapasitemiz ile aynı anda iç pazara ürün
sunarken Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika,
Ortadoğu, Rusya Federasyonu ve Avustralya’ya
ihracatlarımız devam etmektedir.

Adres / Address: Ali Osman Sönmez Cd. No: 22 DOSAB / BURSA Telefon / Phone: +90 224 261 15 43 Faks / Fax : +90 224 261 12 36
web: www.kirayteks.com
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