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TERNPLAS, Almanya’nın Baden-Württemberg
eyaletinde doğan Ergün Toprak tarafından kuruldu
ve otomotiv sektöründeki Alman sanayi uzmanlığı
ile Türkiye/ Ankara’daki üretim tesisini başarıyla
yönetmektedir.
Mühendislik ve üretim yenilikleriyle TERNPLAS
müşterilerini güçlendiriyor. Talaşlı İmalat ve
Plastik Enjeksiyon’da benzersiz teknoloji
uzmanlığıyla, otomotiv, medikal, savunma sanayi ve
genel sektördeki müşteriler için geliştirme ve
hizmet ortaklığı yanı sıra, yüksek kaliteli ve
karmaşık parçaların kanıtlanmış bir tedarikçisidir.
Bir geliştirme ve hizmet ortağı olarak,
müşterilerine tasarım ve malzeme seçiminde eşlik
ediyor, birlikte profesyonel bilgi paylaşımı ile en
uygun çözümleri ve verimliliği sağlıyor.
Dünya çapındaki müşterileri için en son teknloji
makineleri ve ekipmanları ile seri üretimde verimli
yüksek kalite ve sağlam proses ile üretiyor.
Müşterilerinin başarılarını artırmaları için önemli
katkı sağlıyor.

Büyüme, Gelişme,
İnsancıllık, Duyarlılık
Büyümenin, gelişmenin, insancıllığın ve duyarlılığın dört temel değeri
bizim için kelimelerden daha fazlasıdır. Şirketimizin kalbini tanımlarlar.
Büyüme
TERNPLAS Plastik San. Tic. Ltd. Şti. uluslararası bir şirketler grubuna büyüme,
Uluslararası konumumuzu, çalışan sayısını ve müşteri sayısını arttırma; Pazar liderleri
arasında bağımsız bir şirket olma.

Gelişme
En iyi yarınlar arasında olduğumuzdan emin olmak için, sürekli kendimizi geliştiriyor
ve finansal bağımsızlığımızı koruyarak şirketimizin geleceğini ve uygulanabilir
müşteri taleplerini güvence altına alıyoruz. Yalnızca kendilerini sürekli
geliştirenler, müşterilerine uzun vadede en iyi çözümleri sunabilir ve gelecekte
piyasada bulunmaya devam edebilir.

İnsancıllık
Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlarla ilişkilerde adiliz. İşbirlikçi ve işbirlikçi
çalışma tarzımız bizi farklı kılmakta. Bir aile şirketi olarak, çalışanlarımız ve iş
ortaklarımızla uzun vadeli işbirliği bizim için çok önemli.

Duyarlılık
Mevcut ve gelecek nesillere sorumluluğumuzu yerine getirmek için,
çevre koruma ve iş güvenliği şirket felsefemizin ayrılmaz bir parçasıdır.
Mevcut kaynakların sürekli iyileştirilmesine ve ekonomik kullanımına
bağlıyız. Bu nedenle çevre kirliliğinin önlenmesine ve azaltılmasına
büyük katkıda bulunuyoruz.

AR-GE

Hepsi tek
bir kaynaktan

FREZE

TORNA
Her işin başı Ar-Ge
anlayışı
Bir geliştirme ve
hizmet ortağı
olarak,
müşterilerimize en
uygun çözümler ve
verimliliği
sağlıyoruz.
Profesyonel proje
yönetimimizin
içinde var olan
Ürün ve Proses
geliştirme
aşamalarında,
kaliteli ürün ve seri
üretim proses
sağlamlığı için,
gerekli en önemli
temel taşlarını
atıyoruz

Her uygulama için
ve teknik
özelliklerinize göre
frezelenmiş
parçalar
Hassas
parçaların imalatı
için en son
teknolijik CNC
İşleme
merkezlerine
sahibiz
Uzman Kadromuz
ve yüksek
mankıne parkımız
ile hızlı ve kaliteli
parçalar işliyoruz

EROZYON
KALIP
Tornalanmış
parçalar tam
olarak teknik
gereksinimlerinize
göre
Karmaşık
parçalara kadar
her gereksinimi,
prototiplerden
büyük miktarlara
kadar en kısa
sürede ve en
yüksek kalitede
üretiyoruz

PLASTİK
ENJEKSİYON

Ulaşılamayan
noktalara
ulaşiyoruz
Zorlu ve
ulaşılamayan
noktalara
istenilen
hassasiyette ve
kalitede Dalma ve
Tel Erozyon ile
kolaylıkla
ulaşıyoruz

Kalıbın kalitesi,
parçanın kalitesini
belirler
Enjeksiyon kalıbı
her plastik
parçanın en büyük
temelini
oluşturduğunu
çok iyi biliyoruz

Tek kelimeyle
güçlü: Modern
enjeksijon parkuru
Hassas enjeksiyon
makineleri ve güçlü
teknik bilgimiz ile,
tam otomatik ve
güvenilir şekilde
parçalarınızı
üretiyoruz

TERNPLAS

Sektör dünyasına yaklaşalım

Her müşterinin özel gereksinimleri vardır. Köklü ve geniş sektör
bilgilerimiz sayesinde, müşterilerimize güvenilir ve güçlü hizmet sunuyoruz.

Otomotiv

Güven,
performans ve
dürüst
Hızlı reaksyon, en
yüksek ürün kalitesi
ve özel uzmanlık
teknik plastik parça
alanında zorlu
otomotiv segmentini
karakterize eder

Medikal

Temiz
performans

Savunma Sanayi

Yerli ve milli
üretimde gururlu

Bir geliştirme ve
Yerli ve kaliteli ham
üretim ortağı maddeleri kullanarak
olarak, biz insanlar
kaliteli ve spesifik
için en önemli olan ürünlerin imalatlarını
sağlığı, temiz
kusursuz bir şekilde
üretim ile
gerçekleştiriyoruz
gerçekleştiriyoruz.
TERNPLAS, yüksek
hassasiyetli
bileşenleri büyük
bir özenle üretir

Sıhhi ve Yaşam

Endüstri

Dokunum ve Bileşenleri üretme
yüzeylerde yüksek ve aynı zamanda
talepler montajlama
Görsel parçalarda,
kalıp imalatı ve parça
üretiminde en yüksek
düzeyde hassasiyet
gerektirir

Plastik, endüstri
sektördeki
uygulamalar için
mükemmel
özelliklere sahiptir.
Plastik, genellikle
elektronik, sulama,
gıda ve daha pek çok
alanda
kullanılmaktadır.

MÜHENDİSLİK ve ÜRETİM‘de
"Premium kalite"
Talaşlı İmalat ve Plastik Enjeksiyon Teknolojisinde
inovasyon ruhumuzu ve uzmanlığımızı keşfedin.
Bizimle etkileyici, yakın, uluslararası ve ekonomik
bir işbirliğine başlayın.
Güçlü ve uzman kadromuz ile Talaşlı İmalat ve
Plastik Enjeksiyon sektöründ e bilinen ve güvenilen
bir marka TERNPLAS.
Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda
en uygun ve en mükemmel şekilde
çözümler sunmaktayız.

“

B a ş a rı m ı z ı n a na h ta rı ,
m ü ş t e ri l e rim i z i n
b a ş a rıs ı d ı r
Ergün Toprak / Genel Müdür

Müşterilerimiz
İçin Altın Kalite mührü
Talaşlı İmalat ve Plastik Enjeksiyon teknolojisinde"premium sınıf"
Onaylı kalite Made by TERNPLAS
Talaşlı İmalat ve Plastik Enjeksiyon imalatında,
metal ve plastik parçaların üretiminde en
güvenilir ortağınızız.
Premium
Qualit y

TERNPLAS ISO 9001 sertifikasına
sahiptir. Alman TÜV-SÜD Belgelendirme
şirketi ve Alman akreditasyon kurumu
DAkkS tarafından gerekli aralıklarla
denetlenmekteyiz.
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Fabrika:
Saray Mah. Saraykent Sanayi Sitesi 53 Sk. No.22
TR-06980 Kahramankazan / Ankara
İLETİŞİM
info@ternplas.com
T. (+90) 312 815 2520

Almanya Ofisi:
Minervastraße 36 D-74613 Öhringen
GERMANY
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Rakiplerimizden Bir Adim Öndeyiz

