Taşdelen Tekstil San.Tic.Turizm A.Ş.
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
Sinterama-Taşdelen Tekstil San. Tic A.Ş.
Taşdelen Tekstil San. Tic Turizm A.Ş.
POLYSET Kağıtçılık Yazılım Teknolojileri ve Tekstil San Tic A.Ş.
TAŞDELEN Sigorta ve Aracılık Hizmetleri LTD.ŞTİ.
POLYMESA Tekstil Boya SAN. VE TİC. A.Ş.

TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
Taşdelen Tekstil

ÜRETİM ALANI / Production Field
Tekstil (iplik ve kumaş üretimi)
Textile (yarn and fabric production)

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
Polyester ve polyamid teknik
ve özel iplik, ekru ve chipsten
boyalı AJT ve KDK iplikler,
fantazi iplik ve kumaş üretimi

Polyester, polyamide, technical
and special yarns, fancy yarns
and fabric production

KURULUŞ YILI / Established In
PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

1996
20

KALİTE BELGELERİ / Certiications
TİCARET SİCİLİ / Trade Register

40788/48179

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration
Ertuğrulgazi - 827 006 7504

YÖNETİM KADROSU / Managing Staff
Yönetim Kurulu Başkanı/ Chairman of the Board : Mustafa Taşdelen
Genel Müdür / General Manager
: Onur Kutlualp

Taşdelen Textile is operating in its own plant of
6000 m2. Taşdelen textile weaving department
was founded only for supporting Taşdelen Group
clients for product development especially
for fashionable clothing with elasticity and
conformity. The weaving adventure that started
as a pilot plant today becomes a respective fabric
producer with a capacity of 200.00 meters. The
substantial amount of that capacity is used for
clothing fabric not only diferentiating with the
look but also with the quality and performance
features. The well educated and dynamic Taşdelen
Textile staf manufactures special home textile
and technical yarns with great success through the
high technology equipments.

Taşdelen tekstil dokuma departmanı 6000
metrekare alanda modaya uygun, esnekliği ve
rahatlığı ön plana çıkaran giyimlik kumaşlarda
Taşdelen Group müşterilerine ürün geliştirme
konusunda hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.
Pilot tesis ile başlayan bu dokuma serüveni
günümüzde 200.000 metrelik kumaş üretimine
dönüşmüştür. Bu kapasitenin önemli bölümünü
sadece görsel olarak değil, kalite ve performans
özellikleriyle de benzerlerinden ayrılan giyimlik
kumaş üretimi oluşturmaktadır. İyi eğitimli ve
dinamik kadrosu, Taşdelen Group’un sahip olduğu
teknolojik donanım ve altyapının desteğiyle
nitelikli ev tekstili ve teknik kumaşlar da
üretmektedir.

Adres / Address: Gül Sk. No: 2 DOSAB / BURSA Telefon / Phone: +90 224 261 25 91 Faks / Fax : +90 224 261 02 76
web: www.tasdelengroup.com
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