Seray Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti.
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
F.S.K. Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
ÜRETİM ALANI / Production Field
Gömleklik Kumaş imalatı dokuma, Boyahane, İplik Satış
Shirting fabric, Weaving, Dyeing, Yarn selling

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
Gömleklik kumaş
Dokuma
Boyahane
İplik satış

Shirting fabric
Weaving
Dyeing
Yarn selling

KURULUŞ YILI / Established In
PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

1990
145

KALİTE BELGELERİ / Certiications
TİCARET SİCİLİ / Trade Register

29567

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration
Uludağ - 761 003 8928

YÖNETİM KADROSU / Managing Staff
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. / Vice Chairman
İşletme Müdürü / Operation Manager
Pazarlama Md. / Marketing Manager

: Fariz Erdemir
: İbrahim Erdemir
: Mümin Erdemir
: Ramiz Erdemir

Seray Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. was established by Mr. Fariz
ERDEMIR in Bursa / Turkey in the year 1990 and started of initially
as a small manufacturing company from the year 1983 which has
now grown into a leading textile manufacturer as well as export
company specialized in producing and selling full cotton and poly/
cotton woven shirting.
As of today, we, Seray Tekstil Ltd. Sti., are a manufacturer of
full cotton and poly/cotton blended woven shirting fabrics with
around 750.000.- meters monthly, 9.000.000.- meters yearly
exceeding capacity for weaving as well as 16 tons daily capacity for
dyeing, performing steadily in 12.000 m2 covered area by making
production in high quality standards. Thus, we have the right pride
of taking a priviledged place within textile sector.
In addition to weaving unit, we have also our own dyeing plant
performing dyeing, washing, inishing as well as sanforising and
singeing processes of the fabrics in 15.000 m2 covered area. We
strictly adhere to the INTERNATIONAL QUALITY STANDARDS whatever we supply, processing with dyestufs, chemicals that meet the
currently accepted demands in respect to ecological requirements
of the STANDARDS OF ENVIRONMENTAL AND HUMAN SAFETY.

Seray Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Sn. Fariz ERDEMIR tarafından 1990 yılında Bursa’da kurulmuştur. 1983 yılından
itibaren küçük çaplı üretim yapan dokuma fabrikası iken
her yıl büyüyerek gömleklik kumaş imalatı ve satışında uzmanlaşmış ve konusunda Türkiye’nin önde gelen gömleklik
kumaş üreticisi irmalarından biri haline gelmiştir.
12.000 m2 kapalı alanda 1. Kalite dünya standartlarında
üretimini yaptığımız, aylık yaklaşık 750.000 metre, yıllık
9.000.000 metreyi bulan polyester pamuk karışımlı ve pamuk’a pamuk gömleklik kumaş dokuma üretim kapasitemize ilaveten günlük 16 ton boyama kapasiteli boyahanemiz
ile sektörde ayrıcalıklı bir yer edinmenin haklı gururunu
yaşıyoruz.
Dokuma fabrikamızın yanında sahip olduğumuz kendi boyahanemizde kumaşlarımız, en son teknoloji ürünü makineleri kullanarak boyama, yıkama, apre, gaze, sanfor, kalender
vs. işlemlerinden geçilerek satışa sunulmaktadır. Kumaş
üretiminde kullandığımız iplik ve boya kimyasallarında
çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, uluslar arası
kalite standartlarına uygun malzemeler kullanılmaktadır.
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