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Flopark A.Ş. -  Flokal A.Ş. - Floplast A.Ş.- BSL A.Ş.

YÖNETİM KADROSU  / Managing Staff

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board  : V. Celal Beysel
Genel Müdür / General Manager : Mehmet Beysel
Otomotiv Gn. Md. Yrd. / Automotive Deputy Gen. Man.  : Mehmet Sulu
Altyapı Gn. Md. Yrd. / Infrastructure Deputy Gen. Man.  : Gökçe Möröy

ÜRETİM ALANI  / Production Field

KALİTE BELGELERİ  / Certiications

GRUP ŞİRKETLERİ  / Group Companies

Taşıt aracı ve iş makinalarının
plastik yakıt depoları, hava
boruları, adblue tankları ve
çamurlukları, su, gıda ve
kimyasal tanklar, plastik palet,
taşıma ve stoklama sistemleri,
oyun grupları, saksı ve dekoratif
sütunlar, temizlik gereçleri ve
tekstil arabaları, seyyar tuvalet
ve duşlar, yeraltı kanalizasyon,
telekom ve elektrik menholleri.

Plastics gasoline and fuel tanks, air
ducts, adblue tanks and mudguards
for buses, trucks, tractors and
heavy construction equipments,
tanks for water, food and chemical
products, plastic pallettes, children’s
playground equipments, lower pots,
undergroundwaste bins, portable
toilet and shower cabins, manholes
for sewage and telecom systems.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ  / Products

VERGİ DAİRESİ  / Tax Administration

PERSONEL SAYISI  / Number Of Employes 180

KURULUŞ YILI  / Established In 1977

TİCARET SİCİLİ  / Trade Register 18539

TESCİLLİ MARKALARI  / Trademarks

Floteks Plastik San.Tic.A.Ş.

Floteks 1983 yılından beri otomotiv, gıda, inşaat altyapı 
gibi pek çok sektöre polietilenden ve polipropilenden
ürünler imal etmektedir. 15.000 m2 üzerine
kurulu tesisinde kendi tasarım, model, kalıp,
hammadde işleme, üretim, montaj ve test hatlarına
sahiptir ve bu sayede müşterilerine çok kısa süre içinde
en esnek ve uygun koşullarda servis verebilmektedir.
Son derece geniş laboratuar imkanlarına sahip Floteks,
özellikle plastik tasarımı ve statik dayanım ( FEA )
hesaplanması konusunda uzmanlaşmıştır. Floteks
sektöründe karakalem çiziminden nihai ürünün
montajına uzanan tüm aşamaları kendi çatısı altına
toplayan ender örneklerdendir. Arasında çok sayıda
mühendis ve tekniker olan kaliiye personel sayısı ile en
etkin çözüm ortağı olan Floteks’i yıllardır tercih eden
otomotivin önde markaları bunun en somut kanıtıdır.

Floteks, a full service roto-molding facility and 
the market leader in Turkey; It is manufacturing 
polyethlene as well as polypropylene parts. Main 
customers are OEM’s of the automotive, logistics, 
infrastructure & agricultural industry since 1983.
Floteks has the capability to compound, pulverize
granules and produce plastic parts, as well as
manufacture its own aluminum cast and / or 
machined tools. Floteks also designs her own molds 
and products using mostly CATIA V5, does the FEA’s 
of the designed products, in house. The sophisticated 
quality and research department supports the 
production with a perfect laboratory.
Floteks, in short, is a one- stop shop to get the toughest
job done.

Adres  / Address: Fulya Sk. PK. 17 DOSAB / BURSA Telefon / Phone: +90 224 261 01 57 (5 hat) Faks / Fax : +90 224 261 01 56
web: www.loteks.com.tr

TÜV, TSE EN 1176, ISO 9001; 14001; 13598-2; 16949, OHSAS TS 18001

Subterra, Flopark

Ertuğrulgazi / 388 003 7555

Plastik / Plastic


