Gül Tekstil Dokuma ve Boya-Apre San.Tic.A.Ş.
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
DCM Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti.

TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
Spinello - Venere

ÜRETİM ALANI / Production Field
Ev tekstili, perde dokuma ve fason kumaş boyama
Home textiles, curtains, fabrics and bespoke fabric dyeing

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
Ev tekstiline yönelik jakar
ve armür dokumalar, düz ve
fantazi perdelik kumaşlar,
ihtiyaç ve tasarımlara göre
hazırlanan kupon kumaşlar

Jacquard and dobby weaving
for home textile and dobby
weavings, plain avwnd fancy
draperies and coupon fabrics
(varies on demand)

KURULUŞ YILI / Established In
PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

1980
269

KALİTE BELGELERİ / Certiications
TSE

TİCARET SİCİLİ / Trade Register

21454

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration
Ertuğrulgazi - 414 005 6818

YÖNETİM KADROSU / Managing Staff
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. / Vice Chairman
Dokuma Müdürü / Weaving Manager
Dış Ticaret Müdürü / Foreign Trade Director
Boyahane Müdürü / Dye-house Manager

“Gül Tekstil 1980 yılında faaliyetine başlayarak
günümüzde tül perdelik ve fantezi kumaş imalatında
Bursa’nın önde gelen başarılı tekstil irmalarından
biri olmuştur. Firmamız titiz, gayretli ve özverili
çalışmalarını, iplik bükümden başlayarak jakarlı ve
armürlü tezgahlarında dokuduğu ev tekstili ürünleri 2004
yılında açtığı boyahane işletmesiyle baştan sona entegre
şekilde gerçekleştirmektedir. 2004 yılında faaliyete
başlayan boyahane tesisimiz diğer ev tekstili irmalarına
fason düz boya, apre hizmeti vermektedir. Şirketimiz
dış ticaret irması olarak 2002 yılında kurduğu DCM
TEKSTİL SPİNELLO markasıyla ürünlerimizin %90’ını
başta Avrupa pazarında İtalya, Almanya, İspanya olmak
üzere Ortadoğu ülkeleri, İran, Amerika, İsrail, Tunus
ve Fas’a ihracat yapmaktadır. Bunun yanında Venere
markasıyla iç piyasa pazarında da oldukça önemli bir
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konuma sahiptir. Firmamız tasarım departmanımızda
sürekli geliştirdiğimiz ürünleri yılda 2 ana fuarda, Ocak
ayında Frankfurt-Heimtextil, Mayıs ayında İstanbulCNR-Evteks’te sergilemekteyiz. Öncelikli hedeimiz
ürünlerimizi yüksek kalitede ve uygun iyatlarla
müşterilerimizin beğenisine sunmaktır. Bu hedeler için;
Makine teknolojimizi sürekli yenilemek ve deneyimli
personel eğitimine yüksek derecede önem vererek ürün
kalitesini artırmak başlıca misyonumuzdur. Firmamız
ürün yelpazesi geniş ve üretimi esnek bir çalışma ile talep
edilen değişik ürünleri de kendi üretim hattına uyarlama
da son derece başarılıdır. Yıllık 2.000.000 mt dokuma
üretim kapasitesi ve 12.000.000 mt boyahane üretim
kapasitesi içinde; başlıca ev tekstil kumaşları, PES tafta,
kesme organze, tül, organze, lok baskı, fantezi organze,
meca, fantezi örme v.b. yer almaktadır.
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