Elatek Kauçuk Sanayi Tic. A.Ş.
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
Elatek

ÜRETİM ALANI / Production Field
Otomotiv kauçuk
Automotive rubber

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
Hortum, proil, pres

Hose, proie, press

KURULUŞ YILI / Established In
PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

2002
230

KALİTE BELGELERİ / Certiications
ISO TS 16949:2002, ISO 9001 : 2000 TYS, ISO 14001

TİCARET SİCİLİ / Trade Register

53106

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration
Ertuğrulgazi - 330 050 2405

YÖNETİM KADROSU / Managing Staff
Yönetim Kurulu Bşk. / Member of the Board : Hüseyin Değirmencioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
: Çiğdem Değirmencioğlu
: Erdoğan Sınar
Genel Müdür / General Manager

Elatek Kauçuk Sanayi Ticaret A.Ş. Bursa Demirtaş Organize Sanayi bölgesinde kurulmuştur. Ağırlıklı olarak otomotiv ana sanayine 1. Tedarikçi (Tier1)
olarak hizmet vermektedir. 30.000m² alan üzerine kurulu entegre tesisleriyle OEM’ler tarafından tercih edilen tedarikçi haline gelmiştir. Elatek Kauçuk, bünyesinde bulundurduğu karışım tesisiyle kendi kauçuğunu üreten,
ürettiği kauçuğu malzeme ve performans laboratuarlarında ileri teknolojisi
ile test etmektedir. Müşterilerini mühendislik altyapısıyla destekleyen,
kalıp hanesi ile tüm kalıpları ve üretim ekipmanlarını kendi bünyesinde
imal edebilen Elatek, Otomotiv sektörüne değer katan geliştirici tedarikçi
konumundadır.
Yüksek teknolojiye önem veren ELATEK A.Ş. , tüm makine ve ekipmanlarını
son teknolojiye uygun hale getirmek adına gerekli yatırımları gerçekleştirmektedir. Hali hazırda tüm tecrübesiyle üretimi sürdürdüğü kauçuk proile
ek olarak kauçuk hortum üretime ağırlık vermiştir. Sistem tedarikçisi
olmak adına çok kollu sistem hortumları, Blowmolding Plastik boru üretimi
ve Thermoforming plastik boru üretimi birimleri devreye alınmıştır.
Ürünlerde kullanılan kauçuğun dünya standartlarında stabil parametreler
ile üretiminin sağlanabilmesi amacıyla karışım üretim tesisi yatırımı gerçekleşmiştir. Dünya devi otomotiv üreticileri ile geliştirici tedarikçi olarak
çalışan ELATEK A.Ş. , yetkin kadrosu ve son teknoloji makine ekipman
parkuru ile sektörüne öncülük eden irma haline gelmiştir.

Elatek Rubber Ind. Co. was founded on DOSAB. It serves
mainly to the automotive industry as a tier 1 supplier.
With its 30.000m² integrated facility, Elatek became the
irst choice of OEMs as a supplier.Elatek tests the readymixed products mixed at blending facility, in its high
tech performance testing facility.Elatek, by supporting
its customers with its R&D department, manufacturing
moulds and other production equipment in its
mouldshop, is a part of automotive industry as a
consistently developing supplier.
Elatek constantly invests into its machine park in order
to race with technology. Currently, Elatek, focuses
on hose production with the all experience they had
besides to rubber proiling. In order to become a system
supplier, multi-armed system hoses, blowmoulding and
thermoforming hose production were got underway.
Blending facility was established to produce worldwide
recognized rubber parameters and production. As a
designer to the giant OEMs, ELATEK is a leading irm
with experienced staf, state of art machine park in the
automotive industry.

Adres / Address: Üçgül Sk. No: 3 DOSAB / BURSA Telefon / Phone: +90 224 261 12 30 Faks / Fax : +90 224 261 13 00
web: www.elatek.com.tr
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