Parlamış Tekstil San.Tic.A.Ş.
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
Tekstilla, Parlamış Tekstil, Parlamış Boya, Atadan Tekstil, Partech

ÜRETİM ALANI / Production Field
Entegre Kumaş Dokuma
Weaving of integrated fabrics

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
Bayan bluzluk, pantolonluk,
eteklik, bay gömleklik
kumaşları, otomotiv, otel, ois,
demirçelik, denizcilik, havacılık
sektöründe özel yanmaz, su
geçirmez teknik kumaşlar

Women blouse,trouser fabric,
skirt, man shirting fabrics,
special lame-retardent,
waterproof technical fabrics
for automotive, defense,
hotel, ofice, iron, steel,
maritime,aviation,industries

KURULUŞ YILI / Established In

1989

PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

44

KALİTE BELGELERİ / Certiications
EKOTEKS, ISO 9001-2008, TÜRK LOYDU, TÜV SÜD

TİCARET SİCİLİ / Trade Register

28776/37931

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration Ertuğrulgazi - 722 047 5852
YÖNETİM KADROSU / Managing Staff
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board : Bülent Parlamış
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. / Vice Chairman
: Haluk Parlamış
Üretim Müdürü / Production Manage
: Özer Özdemir
Muhasebe Müdürü / Accounting Manager
: Suerdem Turlin
Finans Müdürü / Finance Manager
: Sadiye Demiroğlu
İnsan Kaynakları Müdürü / Human Resources Manager : Mustafa Ülker

We keep progressing through our road with safe steps on
our production area of 20.000 m2, confection, besides by
having the latest technology, weaving, warp confection,
twist, quality control, R&D laboratory present and woven
fabric capacity of 6.000 m2/year. We prove that aspirations
can actualize by creating diferences on service quality
and varieties in both Turkish and the worldwide market
and by holding an upper place in the sector. Our presenting of the certiicated products in all types of systems,
products and quality standards to the leading foundations of the world ,honors our country. Producing the special products in Technical Textile area over 20 years, our
irm is the most notable irm in our country. We provide
services to world’s outstanding irms with our knowledge,
experience and technology on lameretardent -FR, waterproof and technical fabrics requiring specialization.

20.000 m2 üretim alanı, en son teknoloji dokuma,
çözgü, büküm, kalite kontrol, AR-GE laboratuvarı
ve 6.000 m2/yıl dokuma kapasitesine sahip
Parlamış, hizmet kalitesinde ve çeşitliliğinde
farklılık yaratarak Türkiye ve dünya pazarında,
sektörümüzde en üst sıralarda yer alarak, düşlerin
gerçekleşebileceğini kanıtlıyor. Dünyanın önde
gelen kuruluşlarına her çeşit sistem ürün ve kalite
standartlarında sertiikalı ürünler sunarak ülkemizin
gururu olmaktayız. Teknik Tekstil konusunda
20 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirdiğimiz özel
üretimlerimiz ile de konusunda ülkemizde ilk akla
gelen irma durumundayız.Yanmaz, su geçirmez ve
ihtisas gerektiren teknik kumaşlarda bilgi, tecrübe
ve teknolojimizle dünyanın sayılı irmalarına hizmet
etmekteyiz.

Adres / Address: Mustafa Karaer Cd. No: 45 DOSAB / BURSA Telefon / Phone: +90 224 261 03 00 (pbx) Faks / Fax : +90 224 261 03 06
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