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YÖNETİM KADROSU  / Managing Staff

Yönetim Kr. Bşk. / Chairman of the Board : Nihat Bursalı
Yönetim Kr. Bşk. Yrd. / Vice Chairman : Ayşegül Bursalı
Muh. ve Fin. Md. / Accounting and Finance Manager : Emre Çelik

ÜRETİM ALANI  / Production Field

Ev Tekstili
Home Textile

KALİTE BELGELERİ  / Certiications

GRUP ŞİRKETLERİ  / Group Companies

Pijama, sabahlık, bukle ve 
kadife bornozlar, pike havlu ve 
bornozlar, set ürünler

Pyjamas, morning gowns, loop 
and velvet bathrobes, pique 
towels and bathrobes, set 
products 

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ  / Products

Ertuğrulgazi - 6310449243

VERGİ DAİRESİ  / Tax Administration

PERSONEL SAYISI  / Number Of Employes 10

KURULUŞ YILI  / Established In 2005

TİCARET SİCİLİ  / Trade Register 58004/67084

TESCİLLİ MARKALARI  / Trademarks

Nihat Bursalı Tekstil San.Tic.A.Ş.

Firmamız yurt içinde ve dışında kalitesiyle 
tanınan, sürekli gelişen müşteri yaratıcılığını 
tetikleyecek ürünler ve özgür seçimler sunmak 
üzere ev tekstili alanında 2005 yılında DOSOB’da 
kurulmuştur. Tasarım ve ar-ge çalışmalarını 
müşteri istekleri doğrultusunda sunma 
gayesiyle ürün ve üretim süreçlerinde sürekli 
iyileştirmeler sağlayan irmamız yurt dışında 
da pazarlama ve dağıtım organizasyonları 
kurarak hedef projelerde etkinliğini arttırarak 
yürütmektedir. Nihat Bursalı Tekstil hedef 
pazara yönelik; pijama, sabahlık, bukle ve 
kadife bornozlar, pike havlu ve bornozlar, plaj 
elbiseleri, plaj havlusu, set ürünler gibi ev tekstili 
ürünleri satışı ile ilgili bir çok ihracat projesini 
tamamlayarak hedef pazara girmiştir.

Our irm was established in 2005 in DOSAB, 
in order to become a well known company 
both in domestic and foreign markets which 
produces original and independent choices to 
its customers in the home textile area. With 
the aim of serving its designs and research and 
development operations for the special demands 
of its customers, our irm established marketing 
and distribution networks in abroad countries. 
Nihat Bursali Textile, has entered the target 
market by producing home textile products such 
as  pyjamas, morning gowns, loop and velvet 
bathrobes, pique towels and bathrobes, beach 
dresses, beach towels, set products.

Adres  / Address: Sardunya 2. Sk. No: 13 DOSAB / BURSA Telefon / Phone:  +90 224 261 56 50 Faks / Fax : +90 224 261 62 20
web: www.nbteks.com


