KONVEYÖR BANT SİSTEMLERİ VE YAPIŞKANLI PTFE CAM KUMAŞLAR
TEKSTAPE TEFLOBANT TERMOPLASTİK
Yatırımlarına devam ederek Türkiye'nin lider markası İstanbul Konveyör Bant ile artık tek çatı altında hizmet
vermektedir. Tüm konveyör bant ihtiyaçlarınız için İSTANBUL KONVEYÖR BANT hizmete hazır. İstenilen ölçüde Konveyör bant
taşıma bandı , yapışkanlı ptfe PTFE bant, 0,13-0,36 kalınlıklarında yapışkanlı - yapışkansız PTFE kaplı cam kumaş, PVC-Poliüretan
konveyör bandı , PTFE örgü kurutma ve yıkama bantları, kumaş boyahaneleri için saf ptfe PTFE film , sanfor PTFEu ,kauçuk ,
silikon ve kadife sargı bandı ürünlerinde toptan satış ve imalat yapmaktadır.
Firmamız Yapışkanlı ptfe bez kumaş ,Yapışkansız ptfe cam kumaş ve bantlar konusunda Türkiye de uygun fiyatları ve
satış hacmi ile lider bir firmadır. Özellikle shrink ambalaj paketleme makinası, poşet ağzı yapıştırma makinası, torba ağzı kapama
makinası ,poşet pres makinası, gibi uygulamalarda ambalaj ve poşet sektöründe poşet makinası PTFEu ,poşet ağzı yapıştırma
PTFEu gibi isimlerle, gıda işletmelerinde pişirme fırınlarında, ve kauçuk üretim tesislerinde , pvc kapı ve pencere
uygulamalarında pvc kaynak makinası PTFEu gibi isimlerle üretim tesisleri PTFE (PTFE) ürünlerimizi başarı ile kullanmaktadır.

Konveyör bant satışı ve uygulama
Tekstape Teflobant TermoPlastik firması olarak Konveyör bant konusunda Türkiyenin en büyük beş firması arasına
girecek şekilde ithalat yapıyoruz ve imalat atölyelerimiz ile istenilen ölçüde konveyör bant imalatı ile hizmet veriyoruz. Konveyör
sistemleri ne işe yarar ? Taşıma bandı olarak ürünlerimiz her türlü ekipman ve fabrikada ürün ve yük taşımada başarı ile
kullanılmaktadır. Firmamız Textape konveyör bant ve yapışkanlı PTFE cam kumaş konusunda toptan satışların yanısıra artık
perakende olarak Türk sanayi işletmelerine direk olarak satış yapmak ve son kullanıcılara büyük maliyet avantajları sağlamak
konusunda son yıllarda adımlarını artırmıştır.
2016 yılına kadar istanbulun Anadolu yakasında , Tekirdağ Çorlu, Bursa ,Denizli ve Gaziantep illerinde yeni şubelerimizi
açarak son kullanıcı alanında müşteri portföyümüzü arttırmaktır. Şu an bu bölgelerde bayilerimiz hizmet vermektedir. Firmamız
yurtiçi ve yurtdışı firmalarla Türkiye'de bir Dünya markası olarak pvc konveyör bant üretimi yapmak üzere modern bir tesis
kurulması için anlaşma ve görüşmelerine devam etmektedir.

Tekstape konveyör kalite standardı
Tüm ürünlerimiz Tekstape kalite standartları altında kaliteli üreticilerimizin sıkı kontrolleri ile birinci sınıf hammaddeler
ile üretilmektedir.
Tekstape olarak KONVEYÖR BANT ve PTFE BANT kumaş konusunda İSTANBUL, BURSA, ANKARA , KONYA, İZMİR,
GAZİANTEP, ADANA, ÇORLU ve SAKARYA da konveyör bant firmaları için uygun fiyatları ile toptan satış hizmeti başta olmak
üzere Tüm Türkiye' ye hızlı ve kaliteli imalat hizmet sunmaktadır.
İkitelli de konveyör bant atölyemizde her ölçüde sonsuz 1-mm2mm-3mm-4mm-5mm desenli-desensiz yeşil-beyaz konveyör
bandı imalatı yapıyoruz .

