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ASSAHRA

YÖNETİM KADROSU  / Managing Staff

Mehmet Asım Erdem

ÜRETİM ALANI  / Production Field

Plastik - Makine / Plastic - Machine

KALİTE BELGELERİ  / Certiications

GRUP ŞİRKETLERİ  / Group Companies

Plastik levha,
Plastik levha makinası

Plastic sheet,
Plastic sheet machine

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ  / Products

Uludağ - 091 006 4426

VERGİ DAİRESİ  / Tax Administration

PERSONEL SAYISI  / Number Of Employes 40

KURULUŞ YILI  / Established In 1985

TİCARET SİCİLİ  / Trade Register 39623

TESCİLLİ MARKALARI  / Trademarks

Assahra Makina G.D. Plastik Levha İml. Oto Yan. San. ve Tic. Ltd. Şti.

1985 yılında faaliyetlerine başlayan irmamız gelişen 
ve büyüyen plastik sektöründe bugüne kadar kendine 
özgü kalite ve teknolojiye olan bakışıyla ve sürekli ola-

rak yapılan AR-GE yatırımlarıyla bugünlere gelmiştir.
Üretimimizin ilk sekiz yılı içersinde değişik sektörlere 
(Otomotiv, beyaz eşya, büro mobilyaları, inşaat sek-

töründe banyo malzemeleri ve reklam sektörü) her 
türlü hammaddeden (PS, PP, PE, ABS, HIPS, PMMA, 
SAN, HDPE, PC) talep edilen ebat, ölçü ve renklerde 
üç kata kadar laminasyonlu, plastik levha üreterek 
hizmet vermekteydi.
Firmamız, 2003 yılında plastik sektöründe ilklerin 
öncüsü olarak, profosyonel olarak yürütülen AR-GE 
çalışmaları neticesinde; plastik levha üretiminin 
yanında plastik levha makinaları da üretmeye 
başlamıştır. Bugüne gelinceye dek kendi üretimimiz 
için ayrıca da satış amaçlı olarak toplam 4 makinanın 
üretimini tamamlamış ve müşterilerimizin kullanımı-
na sunmuş bulunmaktayız.

Since 1985 when our company has started its activities in the 
progressive and developing plastic sector, Assahra reached 
todays succes by its own quality and technological eye, also 
importantly whit large R&D investments.
In the irst 8 years, until the year 2003, our company served 
diferent kinds of sectors (Automotive, Household applianc-

es, oice furnitures, bathroom equipments in construction 
industry adwetisement sector) by producing plastic sheets 
made of various kinds materials (PS, PP, PE, ABS, HIPS, 
PMMA, SAN, HDPE, PC), up to 3 layer lminated sheets and 
can be shaped size and colour wise at the customer request.
As a result of many years of profesional R&D studies, in 
2003 , our company has started to produce its own plastic 
sheet machine as well as plastic sheet production. Until now 
we have produced 4 fullmachines 1 for our use 3 of them 
we have served for our customer use. Perfectly running 
machines, can work manuel, automated, one or two layer 
laminated and diferent capacity (350-850 kg/h) and width 
(850mm-2500mm).
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