Tezyaparlar Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
Tezyaparlar, Tez-pa, Fancy

ÜRETİM ALANI / Production Field
Dokuma ve İplik Büküm / Weawing, twisting

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
Dokuma kumaşlar, cottonnylon, cot-pes, %100 pes, %100
viscose, pes-viscose, Pes/Ea,
Viscose/Pa, Cot/Pa/Ea

Woven fabrics, cotton-nylon,
cot-pes, %100 pes, %100
viscose, pes-viscose, Pes/Ea,
Viscose/Pa, Cot/Pa/Ea

KURULUŞ YILI / Established In

1980

PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

80

KALİTE BELGELERİ / Certiications
OEKO-Tex Standart 100

TİCARET SİCİLİ / Trade Register

43190

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration
Ertuğrulgazi - 843 004 0241

YÖNETİM KADROSU / Managing Staff
Yönetim Kr. Bşk. / Chairman of the Board : Mustafa Tezyaparlar
Yönetim Kr. Bşk. Yrd. / Vice Chairman
: Orhan Tezyaparlar

Our irm, having been active with its high
technology Vamateks looms since 1980,
manufactures fabrics in various qualities for
domestic and foreign markets. Furthermore, it
has twist and transfer machines present. Our
product varieties are cotton/polyester shirting
fabrics, loss viscose, nylon-lycra, marocain
loss/georgette in loss type, one-way and
duplex stretch fabrics. Our irm also makes the
production of export - oriented fancy fabrics in all
types ; moreover it applies the twisting processes
on various types such as polyester and loss.

1980 yılından beri son teknoloji ürünü
Vamateks tezgahlarla üretim yapan irmamız
iç piyasaya ve yurtdışına değişik kalitelerde
kumaş üretmektedir. Ayrıca bünyesinde büküm,
devere ve aktarma makinalarıda mevcuttur.
Üretimimizin büyük bir kısmını bayan fantazi
gömleklik, bluz, elbise ve pantolon kumaş
oluşturmasına rağmen pamuk/polyester
gömleklik kumaşlar, loş viskon, nylon-lycra,
marocan loş/loş türlü georget, tek ve çift yönlü
stretch kumaşlarda yoğun olarak üretilmektedir.
Firmamız ihracata yönelik her türlü fantazi
kumaş da yapmaktadır. Ayrıca, irmamız
polyester ve loş olmak üzere değişik türlerde de
büküm yapmaktadır.
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