Dilhan Tekstil San.Tic.A.Ş.
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
Dilhan, Parnas, Plein Lux

ÜRETİM ALANI / Production Field
Ev Tekstili / Home Textile

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
Perde, hazır perde,
fantazi perde

Drapery, ready made curtains,
fancy curtains

KURULUŞ YILI / Established In

1980

PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

90

KALİTE BELGELERİ / Certiications
ISO 9001

TİCARET SİCİLİ / Trade Register

78704

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration
Uludağ - 297 003 3470

YÖNETİM KADROSU / Managing Staff
Yönetim Kr. Bşk. / Chairman of the Board
Yönetim Kr. Bşk. Yrd. / Vice Chairman
Muhasebe Md. / Accounting Manager
Satış Md. / Sales Manager

: M.Ruhi Baytimur
: A.Nuri Baytimur
: Serdar Çapar
: A.Nuri Baytimur

Dilhan Textile has started its operations in 1980 in
Sultanhamam- Istanbul, in a 20 m2 oice as a textile
wholesaler in order to sell drapery fabrics to domestic
market. Dilhan Textile began production in its own
factory in 1995. Today, by walking conident towards
the future, Dilhan Textile has reached its initial goals
and became a diverse, pioneer irm which produces
high quality and latest fashion drapery. As of today,
when we look back, we see that we have a voice in
the market and with our 5.000 kind product range and
our monthly capacity of more than 80.000 meters and
export capacity of more than 53 countries. This means
we have already accomplished and pass beyond our
initial goals and we keep walking towards the future
as a world brand. This pride has always been and
always will move us ahead.

Dilhan Tekstil, 1980 yılında İstanbul
Sultanhamam’da tekstil toptancısı olarak 20 m2’lik
bir işyerinde yalnızca iç piyasaya perde pazarlamak
amacıyla kurulmuş, kalitenin kontrolcüsü değil
kalitenin adı ve sahibi olmak için 1995 yılında
kendi fabrikasında üretime başlamıştır. Dilhan
Tekstil, yarına emin adımlarla yürürken, her
zaman farklı, kaliteli ve perdede modanın öncüsü
konumuyla başlangıç hedelerine ulaşmıştır.
Dilhan Tekstil, bugün Türkiye piyasasında söz
sahibi olmasının yanında, kreasyonundaki 5.000
çeşit geniş ürün yelpazesi, 80.000 mt’yi aşan aylık
üretimi ve 53 ülkeyi kapsayan ihracat kapasitesi ile
yurt dışında da aranılan bir marka olarak yoluna
devam etmektedir. Bu gurur bizi her zaman ileriye
götürmüş ve götürmektedir.
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