Nursultan Tekstil ve Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. (Espiole)
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
Espiole

ÜRETİM ALANI / Production Field
Ev Tekstili / Home Textile

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
Döşemelik kumaş

Upholstery Fabrics

KURULUŞ YILI / Established In

1994

PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

75

KALİTE BELGELERİ / Certiications
TİCARET SİCİLİ / Trade Register

34418/43185

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration
Ertuğrulgazi - 632 002 2201

YÖNETİM KADROSU / Managing Staff
Yönetim Kr. Bşk. / Chairman of the Board
Yönetim Kr. Bşk. Yrd. / Vice Chairman
Muhasebe Md. / Accounting Manager
Dış Ticaret Md. / Foreign Trade Director

1996 yılından beri her zaman ön planda tuttuğu müşteri
memnuniyeti anlayışıyla ilerleyen Nursultan Tekstil, bu sayede
kendisine duyulan güveni daha da büyüterek, ESPIOLE markası
adı altında sektörüne değer katan ürün ve hizmetler sunmaya
devam etmektedir.
ESPIOLE tasarım ve ar-ge birimleri, günün modasına uygun
renk ve desenlerden oluşan zengin koleksiyonlar tasarlar. İleri
teknoloji ve sistemlerle donatılan ESPIOLE üretim tesisi, nitelikli
kadrosu ile tasarımlarını yüksek kaliteli ürünlere dönüştürür.
Bu gün üretim kapasitesini 3.000.000 m /yıl’a çıkaran Nursultan
Tekstil, ESPIOLE markası ile Avrupa, ABD, Ortadoğu ve
Uzakdoğu ile Rusya’ya ihracat yaparak sadece iç pazarda değil,
aynı zamanda uluslararası pazarlarda da tercih edilen saygın bir
irma özelliği taşımaktadır.
ESPIOLE; tüm çalışanları,tedarikçileri, iş ortakları ile büyük ve
mutlu bir aile olmayı başarmanın haklı gurunu yaşıyor.

: İbrahim Gümüş
: İsmail Gümüş
: A. Cihat Gümüş
: Mustafa Gümüş

Nursultan Textile has developed itself by putting customer
satisfaction at forefront and formed trusted relationships
with its clients since 1996, now it is proceeding to provide
service in the industry with valuable products under the
name ESPIOLE.
ESPIOLE’s team of talented designers and R&D unit create
their richest collection using hottest fashion trend colours
and patterns. ESPIOLE’s manufacturing facility is equipped
with advanced technology and our qualiied staf transform
their design into high-quality products.
We are a well known and respected company which we
trade in the international market such as Europe, the Middle
East, Russia and the USA as well as domestic market with the
products that we manufacture.
ESPIOLE is honoured to be a big and happy family with its
employees, suppliers and business partners.

Adres / Address: Zambak Sk. No: 6 DOSAB / BURSA Telefon / Phone: +90 224 261 27 45 Faks / Fax : +90 224 261 27 49
web: www.espiole.com

253

