AGORA
KİMYA SAN TİC. A.Ş.
AGORA KİMYA A.Ş. działa w sektorze chemicznym i jest producentem chemikaliów
basenowych, przemysłowych produktów do uzdatniania wody, produktów do wody pitnej i
kranowej, produktów higienicznych dla sektora spożywczego i do urządzeń sanitarnych,
produktów higieny medycznej i do urządzeń sanitarnych, produktów do utylizacji
pozadomowej, produktów higieny osobistej i produktów do zachowania czystości w domu.
Agora Kimya A.Ş. jest aktywnym partnerem dla licznych przedsiębiorców. Realizujemy
kontrakty dla Eczacıbaşı, Ecolab i BİM. Projektujemy i produkujemy również produkty do
pielęgnacji osobistej i zachowania czystości domu dla sprzedawców detalicznych.
Agora Kimya A.Ş. została założona w 2006 roku w zorganizowanej strefie przemysłowej ITOB
w Izmirze, zlokalizowanej na powierzchni otwartej 4.000 m2 i zabudowanej 2.800 m². Zdolność
produkcyjna dla produktów do zachowania czystości domu wynosi 7.000 – 8.000 sztuk /
dziennie, a dla produktów dezynfekujących wynosi 10.000 sztuk / dziennie z kompletnie
zautomatyzowanym pasem produkcji. W zależności od zapotrzebowania wielkość produkcji
może zostać zwiększona w ciągu 3 tygodni do wymaganej.
Agora Kimya A.Ş., jest firmą wiodąca w branży, z szeroką wizją działania zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju,, reprezentuje niezawodność i jakość oferowanego towaru w kraju i
zagranicą, kładącą nacisk na stały rozwój dzięki szerokiej gamie produktów.
Przedstawiciele Firmy chcieliby przede wszystkim spotkać się z firmami/hurtowniami, które
dystrybuują środki dezynfekujące i środki czystości.
Oferowane Produkty
Chemikalia basenowe, środki dezynfekujące i higiena szpitalna, produkty gospodarstwa
domowego i sanitarne oraz przemysłowe środki czyszczące.

www.agorakimya.com.tr

AGROBRAND
TARIM SAN. TIC. LTD. STI.

AGROBRAND to producent nawozów z siedzibą w Izmirze (Turcja). Nasza firma inwestuje w
przyszłość. Posiadamy ogromną gamę nawozów. Możemy produkować nawozy organiczne i
chemiczne. Nasz nawóz może być stosowany przy produkcji wszelkiego rodzaju roślin i może
być stosowany zarówno na liście, jak i na glebę. Nasz nawóz może być stosowany w systemie
nawadniania dolistnego lub kroplowego. Nasze nawozy rozpuszczalne są całkowicie
rozpuszczalne w wodzie. Możemy również wyprodukować specjalną formułę zgodnie z Twoim
zapotrzebowaniem.
Poszukujemy dystrybutora naszego nawozu na terenie kraju lub dystrybutora regionalnego.
Oferta Produktów
nasz podstawowy nawóz; Humat potasowy, humat żelaza, humat cynkowy, kwas humusowy,
nawóz organiczny, aminokwas, wodorosty, nawóz chemiczny 20-20-20, 19-19-19, 15-5-40,
15-40-05 itp., Nawóz mikroelementowy, chemia rolnicza (suplhat, siarczan żelaza, siarczan
magnezu, siarczan cupper itp.)

www.agrobrand.com.tr

BERSA
TEKSTIL VE KIMYA SAN. LTD. STI.

BERSA jest producentem past pigmentowych, spoiw, dodatków i środków pomocniczych dla
przemysłu tekstylnego, z siedzibą w Izmirze w Turcji, który rozpoczął własną produkcję na
początku 2000 roku. Dziś eksportujemy do ponad 20 krajów i dostarczamy towary marki
Bercolin na wiele rynków. Naszym celem jest zapewnienie satysfakcji klienta, osiąganą dzięki
znakomitej jakości produktów i obsługę posprzedażną. Zlokalizowany na powierzchni 7500 m2
zakład produkcyjny BERSA, o wydajności dyspersji pigmentów 3500 ton rocznie, osiąganej
dzięki wysoko wykwalifikowany zespół administracyjny i techniczny, około 50% swoich mocy
produkcyjnych eksportuje do Europy, Azji, USA, Ameryki Południowej, Bliskiego Wschodu i
Afryki.
Kluczowe znaczenie dla przemysłu tekstylnego zapewnia zgodność z obowiązującymi
przepisami. Nasze produkty i surowce są okresowo testowane przez akredytowane laboratoria
badawcze i zgodne ze standardami AP / APEO Free, Oeko-tex, GOTS, Inditex. Produkty
Bercolin są zarejestrowane w systemie REACH. Bersa posiada certyfikat Partnera
Systemowego Bluesign oraz Członkostwo w ZDHC Gateway. Jako młody i dynamiczny
członek rynku tekstylnego nasz zespół techniczny ma bogate doświadczenie w dziedzinie
kolorystyki i formułowania. Bersa stale inwestuje w badania i rozwój, aby produkować
innowacyjne i konkurencyjne produkty. Aby zapewnić najlepszą obsługę, kontrola jakości
procesu i końcowa kontrola jakości są przeprowadzane równolegle z procesem produkcyjnym
w laboratoriach Bersa
Oferta Produktów
Pasty pigmentowe, pasty gotowe do użycia, spoiwo, zagęszczacz, środki pomocnicze do
drukowania i barwienia, pasty kolorowe, produkty do efektów specjalnych, farby do druku
cyfrowego i środki pomocnicze

www.bersa.com.tr

CARAN
KIMYA SAN. TİC. LTD. STI.
CARAN KİMYA jest producentem i dystrybutorem chemikaliów dla przemysłu celulozowopapierniczego (w tym tektury falistej i masy celulozowej) oraz impregnacji wody i chemikaliów
do obróbki powierzchni dla budownictwa.
Nasza firma rozwija się bardzo szybko w zakresie dostaw chemikaliów procesowych i
pomocniczych dla branż powiązanych. Bez wątpienia sukces ten został osiągnięty właśnie
dzięki mentalności i zasadom pracy "Zorientowany na klienta, skoncentrowany na wsparciu
technicznym".
Caran Kimya z własnymi zasobami inżynierów chemików i inżynierów środowiska w swoim
dziale technicznym oraz z wiedzą i doświadczeniem przedstawicieli działających na całym
świecie, z powodzeniem realizuje misję "Dostarczanie klientom tego, co najlepsze".
Poszukujemy firm produkujących papier lub firm pośredniczących, które będą pracować jako
dealerzy / dystrybutorzy dla Caran Kimya i świadczyć usługi chemiczne i techniczne
producentom papieru. Poza tym poszukujemy również firm budowlanych i producentów
chemii budowlanej
Oferta Produktów
Papier i tektury faliste Chemikalia, Domieszka do betonu, Chemikalia hydroizolacyjne
-

Żywica mokra) GTIP: 390890000000
Tymczasowa żywica o wytrzymałości na mokro GTIP: 390890000000
Środek do wymiarowania, AKD GTIP: 380992009000
Odpieniacz GTIP: 380992000000

-

Żywica epoksydowa GTIP 390730
Polurea GTIP 3909.50.90.00.00
Poliretan GTIP 3909.50.90.00.00

www.carankimya.com

ERVER
KIMYEVI MAD. GIDA TURZ. SAN. TIC. LTD. STI.
ERVER rozpoczął działalność jako ERVER KİMYEVİ MADDELER w 2005 roku. Prowadzimy
działalność w wielu różnych gałęziach przemysłu chemicznego.
Nasza firma skupia się na kilku róznych kategoriach podstawowych; Higiena żywności i
chemikalia czyszczące, chemikalia spożywcze, kleje, chemikalia do obróbki powierzchni
metali, specyficzne chemikalia oraz maszyny i automaty czyszczące do maszyn w toku
produkcji. Jesteśmy również regionalnym dealerem krajowych i międzynarodowych firm w
różnych dziedzinach. Ponadto produkujemy określone chemikalia w różnych obszarach (takich
jak kleje do ręcznego tuftowania dywanów).
Nasza firma posiada własne zakłady produkcyjne, produkujące chemią rolniczą, niektóre kleje
i specyficzne materiały chemiczne. Obecnie jesteśmy spółkami Grupy. EVK GROUP pracuje
dla jednostek serwisowych i produkcyjnych, takich jak logistyka i transport, konsultacje
niestandardowe, maszyny i chemikalia itp.
Nasza firma ma również produkcję marek własnych dla wielu firm krajowych i zagranicznych.
Oprócz powyższej wymienionych, można wytwarzać specjalne środki ochrony roślin (w tym
zawiesinę tlenochlorku miedzi).
Chcielibyśmy się spotkać z: Hurtowniami chemicznymi, hurtowniami Horeca (duże zakupy
hotelowe), profesjonalne przemysłowe chemikalia chemiczne, dostawcami delikatnych
produktów do czyszczenia powierzchni / sprzętu, maszyn czyszczących, części zamiennych
do sprzętu i produktów chemicznych, hurtowniami produktów spożywczych i rolnych,
wykwalifikowanymi firmami zajmującymi się marketingiem produktów krajowych /
przemysłowych
Oferta produktów
Chemikalia do higieny żywności, chemikalia czyszczące, chemikalia spożywcze, chemikalia
do higieny osobistej i higieny, kleje, chemikalia do obróbki powierzchni metali, specyficzne
chemikalia, środki ochrony roślin

www.erverkimya.com

FARPER
KIMYA SANAYI TICARET LTD STI
FARPER CHEMICALS rozpoczęła w 1984 roku produkcję pomocniczych chemikaliów
tekstylnych. Do portfolio produktów dodano odpowiednio: przemysłowe chemikalia chemiczne
i specjalistyczne chemikalia techniczne, ceramiczne chemikalia pomocnicze, powłoki
ochronne przed grafitti do kamienia naturalnego, marmuru i cementu, odpieniacze,
emulgatory, chemikalia spawalnicze, produkty do obróbki powierzchni metali, środki
czyszczące i konserwujące, uwalnianie pleśni i wreszcie farby emaliowane do szkła.
Badania i rozwój jest jedną z podstawowych działalności FARPER CHEMICALS; Firma
podkreśla fakt, że oprócz Laboratoriów Rozwoju Produktu posiada Laboratoria Analiz i
Aplikacji.
FARPER CHEMICALS opracowuje nowe produkty zgodnie z wymaganiami klientów, a także
prowadzi badania eksperymentalne w kontekście innowacyjnych projektów. Każdy projekt
jest/został zaplanowany i wdrożony poprzez spełnienie wymagań ISO 9001.
Badania badawczo-rozwojowe obejmują specyficzne metody syntezy składające się z
polimeryzacji, sulfonacji i estryfikacji. Analiza chemiczna i fizyczna produktów jest
wykonywana metodami analizy instrumentalnej w celu określenia składu i porównania
właściwości użytkowych produktu.
W laboratoriach badawczych wykonuje się analizę chemiczną za pomocą FTIR (Fourier
Transform Infrared Spectroskcopy), analizę elementarną za pomocą XRF (X-Ray
Fluorescence Spectrometer), analizę chromatograficzną za pomocą GC (Gas
Chromatography), analizę wielkości cząstek przez DLS (Dynamic Light Scattering), pomiar
koloru za pomocą spektrofotometru i pomiar połysku za pomocą Glossmeter.
Oferta produktów
Chemikalia do korpusów ceramicznych, powłoki chemiczne przeciwko Grafitti do kamienia
naturalnego, środki odpieniające, emulgatory, chemikalia pomocnicze do tekstyliów,
czyszczenie przemysłowe, chemikalia spawalnicze, środki czyszczące i konserwacyjne dla
przemysłu morskiego, środki uwalniające, farby emaliowane do szkła

www.farper.com.tr

GEMAS A.Ş
Gemas A.Ş została założona w 23/09/1993 przez IBRAHIMA USTUNES, który nadal jest
Dyrektorem Generalnym Firmy. Gemas, liczy ponad 250 pracowników i jest zlokalizowana na
500 mkw. powierzchni biurowej, 10 900 m² powierzchni produkcyjnej w czterech różnych
lokalizacjach i 1 500 m² powierzchni magazynowej w regionie; jest liderem w branży, nadal
szybko się rozwija.
Gemas spełnia wszystkie potrzeby branżowe dzięki szerokiej gamie produktów i dzięki
posiadanym certyfikatom, w tym systemowi zarządzania jakością ISO 9001: 2015.
Gemas eksportuje do ponad 50 krajów. Jakość produktu i potrzeby klientów są naszymi
głównymi priorytetami i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje zapytania dzięki naszym
konkurencyjnym cenom.
Oferta produktów
Polyester i plastikowe filtry piaskowe, Chemikalia basenowe (produkty biobójcze i chemikalia
pomocnicze), Chemikalia do uzdatniania wody, Zawory wielodrożne, Samoprężywcze pompy
basenowe, Odpieniacze, Światła podwodne, Transformatory, Materiały inpool (główne
odpływy, wloty powrotne, Kratki, Drabiny, Deski do nurkowania, Kraty przelewowe,
Automatyczne systemy dezynfekcji, Sprzęt do czyszczenia basenu, Zawory UPVC, Akcesoria
basenowe olimpijskie, Grzejniki, Dysze fontannowe

www.gemas.com.tr

INKA
KIMYA SAN. TİC A.Ş.
Firma INKA Construction Chemicals powstała w 1977 roku wyłącznie w celu produkcji
mieszanek do utwardzania betonu. W ciągu ostatnich trzech dekad znacznie rozszerzyła swój
zakres produkcyjny o produkcję domieszek betonu i zaprawy.
INKA jest ważną marką w sektorze chemii budowlanej z ponad 100 produktami w 11 różnych
kategoriach produktów. Oprócz produktów dla przemysłu budowlanego, İNKA produkuje
specjalistyczne chemikalia dla przemysłu tekstylnego, drzewnego, papierniczego i
ceramicznego. Zakłady produkcyjne INKA znajdują się w Izmirze.
INKA jest firmą akredytowaną przez System Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015, a jej
produkty są zgodne z normami ASTM, TS EN, CE.
Produkujemy produkty "szyte na miarę" dla naszych klientów o najlepszej jakości w
optymalnym przedziale cenowym.
Chcielibyśmy się spotkać z: producentami betonu towarowego, firmami zajmującymi się
produkcją, renowacją, dachem, izolacją podłóg mokrych, dystrybutorami i sprzedawcami
materiałów budowlanych i budowlanych, firmami wykonawczymi, producentami płyt MDF,
producentami prefabrykowanych elementów budowlanych.
Oferta produktów
Samozagęszczające się chemikalia do betonu, zwykłe i superplastyfikatory, dodatki przeciw
zamarzaniu, domieszki do napowietrzania, domieszki do zapraw, kleje do płytek, marmuru,
kamieni naturalnych i granitu, wypełniacze spoin, zaprawy samopoziomujące, fugujące i
naprawcze, materiały hydroizolacyjne i izolacyjne, związki do utwardzania betonu, powłoki
bitumiczne, systemy epoksydowe, emulsje parafinowe różnych gatunków

www.inka.com

IZMİR SELEN
KIMYA A.S
IZMİR SELEN KİMYA A.S została założona w 1982 roku i sprzedaje surowce chemiczne do
sektorów spożywczego, tekstylnego, detergentowego, skórzanego i artefaktów. Poprzez ścisłe
śledzenie sektorów dąży do zaoferowania swoim klientom najnowszych, najwyższej jakości
surowców zamiennych, dostarczanych na najodpowiedniejszych warunkach.
Izmir Selen Kimya A.S. stale zwiększa swoją ofertę eksportową, łącząc długoletnie
doświadczenie z dzisiejszą technologią i rozwojem przemysłowym.
Oprócz wspierania lokalnej produkcji, także importuje różne surowce na potrzeby sektora.
Przedstawiciele Firmy chcieliby przede wszystkim spotkać się z firmami/hurtowniami, które
dystrybuują środki dezynfekcyjne i środki czystości
Oferta produktów
Chemikalia ogólne, Chemikalia spożywcze,
detergentowe, Chemikalia do obróbki

www.selenkimya.com.tr

Chemikalia

włókiennicze,

Chemikalia

M.Z KIMYASAL URUN.
VE TEMIZLIK MALZ. GIDA TUR. SAN. TIC. LTD.. STI.

M.Z CHEMICAL AND CLEANING PRODUCTS LTD została założona w 2005 roku w Izmirze
-Turcja. Specjalizujemy się w przemysłowych środkach czyszczących, dezynfekujących i
higienicznych pod własną marką WORLDCHEM
Dzięki naszemu doświadczonemu i doświadczonemu zespołowi chemików oraz światowej
klasy laboratoriom badawczym, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wymagania naszych
klientów w bardzo dokładny i satysfakcjonujący sposób. Oprócz naszych przemysłowych
środków czyszczących, nasi krajowi i międzynarodowi klienci mogą korzystać z najwyższej
jakości przyjaznych dla środowiska produktów higienicznych WorldChem, które są testowane
przed i po wyprodukowaniu i dostarczeniu każdej partii. WorldChem, innowacyjna firma
chemiczna, stale bada i rozwija nowe produkty, które spełniają wymogi rynku oraz potrzeby i
wymagania naszych klientów. Worldchem, ze swoją szeroką gamą produktów do czyszczenia,
dezynfekcji, higieny i szytych na miarę, będzie nadal do Twojej dyspozycji
Oferta produktów
Przemysłowe środki czyszczące, dezynfekujące i higieniczne

www.worldchem.com.tr

