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tecehakkında

Misyonumuz açıkça belirli... 
Misyonumuz: Müşteri talep ve memnuniyetine odaklanan 
bir anlayışla sektörün en kaliteli kenar bantlarını üretmek 

birinci önceliğimizdir. 
Vizyonumuz: Dünyanın tanınmış uluslararası markaları  
arasına girmek ve Tece ürünlerini tüm dünyaya ihraç 

etmektedir. 



Tece Dünyasına Hoşgeldiniz! 
Bu özel katalogda, sizlerle şirketimizin tarihçesini, felsefesini ve en önemlisi ürün yelpazemizi paylaşmak 
istiyoruz. Her bir sayfada ürün yelpazemize dair bilgileri okuyabilir, yapmız olduğumuz işin kalitesi göre-
bilirsenizç

Bu katalog ile birlikte, kenar bandı  ve Tece dünyasını keşfetmeye hazırmısınız?

İçindekiler
I. Tece Tarihçesi 

II. Ürün Yelpazesi

III. PVC Kenar Bantları

IV. PVC Yüzey Dokuları

V. Neden Tece PVC ?

VI. PMMA Kenar Bantları

VII. Melamin Kenar Bantları

VIII. Özel Kenar Bantları

IX. Ahşap Kenar Bantları

X. Vida Tapaları & Daha 
Fazlası



3.4

tecetarihçesi

1987 1992 1998 2003 2004 2005 2008 2009 2014 2015

Bir Kenar Bandı Üreticisi Doğuyor

Ahşap kenar bandı üreten atölye Necdet 
Coşkunüzer tarafından kuruldu. Bursa’daki 
atölye toplam 100 metrekare kapalı alana 
sahipti.

Tece’de İlk Büyük Yatırım

Tece 2000 metre karelik kapalı 
alana sahip yeni yerine geçti. 
Ürünlerimizin komşu ülkelere 
ihracatı başladı.

Melamin Üretimi

Melamin kenar bandının üretimi için 
yapılan yatırım herşeyden önemliydi. 
Barındırdığı teknik bilgi ve üretim 
teknolojisi inanılmazdı.

Melamin & PVC İthalatı Başladı 

Türk mobilya endüstrisindeki gelişmeler 
hızlı ve istikrarlı bir şekilde devam ediyordu. 
Sektördeki talepleri karşılayabilmemiz 
için melamin ve PVC ithal edip tutkallama 
işlemi yapıldıktan sonra Türkiye genelinde 
dağıtımına başladık.

Melamin Kenar Bandına Yatırım

Melamin, Tece ürün yelpazenin ana ürünüydü. 
Oysaki, bu ürünün sadece ithalatçılığını yapmak 
büyümemize olanak vermeyecekti. Bu nedenle, 
kendi melamin üretim hattımızı kurmamız 
gerekiyordu.



Böylelikle, bir kenar bandı üreticisi doğdu...
1987 yılında küçük bir atölyede ahşap kenar bandı üretimi ile bir başlangıç yaptık. Şirket, çalışkanlığı ile billinen, 
insanlara yardım etmeyi istihdam imkanları yaratarak kendine ilke edinmiş olan Necdet Coşkunüzer tarafından 
kuruldu. Sonrasında, vizyoner bir kişiliğe sahip olan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tayfur Coşkunüzer sektörün 
en önemli başarı hikayelerinden birine öncülük ediyor ve şirket dünyanın en önemli kenar bandı firmaları arasına 
giriyor. Aşağıda, tarihçemizi detaylı olarak görebilirsiniz. 

1987 1992 1998 2003 2004 2005 2008 2009 2014 2015

PVC Kenar Bandına Yatırım

Kenar bandı piyasası melaminden PVC’ye 
doğru kayıyordu, Tece bu durumu oturup 
seyredemez ve bekleyemezdi. PVC / Plastik 
bantlarının üretimi için yatırım kararları alındı.

PMMA Akrilik Kenar Bandı

2’si 1 arada ve 3D PMMA Akrilik Kenar 
bantlarının üretimine başlandı. Ürünlerimiz 
dünyanın 75 ülkesine ihraç edildi. Sadece 2014 
yılında 18 uluslararası fuara iştirak edildi. 

Yeni Fabrika Binamız

Bursa Organize Sanayi 
Bölgesindeki 20.000 
metrekarelik yeni tesisimize 
geçildi.

İlk PVC Rulolar Üretildi

PVC kenar bandları başarılı bir şekilde 
üretildi ve fuarlardaki lansmanı yapıldı. 
Melamin, PVC ve Ahşap kenar bantlarını tek 
çatı altında üreten dünyadaki tek firma oldu. 

ABS Kenar Bandı + Yeni Fabrika

ABS kenar bantlarının deneme üretimlerine 
başlandı. 210 kişilik toplam iş gücümüz 
kendini sadece kenar bandı üretimine 
adadı. Dünyanın en geniş ürün yelpazesinin 
müşterilerin hizmetine sunuldu. Toplam 
kapalı alan 28.000m2.
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ürünyelpazesi

Melamin kenar bandı
Standart melamin kenar bandı

Soft forming melamin kenar bandı
Tutkallı melamin kenar bandı

Özel kenar bandları
Ayna kenar bandı

Alüminyum / paslanmaz çelik kenar bandı
& daha fazlası...

PVC kenar bandı
Standart PVC kenar bandı

High gloss (parlak) PVC kenar bandı
Tutkallı PVC kenar bandı

PMMA kenar bandı 
2’si 1 arada akrilik kenar bandı

3D akrilik kenar bandı



Hot melt yapıştırıcı
Otomatik makineler için

Eğri kenar bandlama makineleri için

Tece yardımcı aletleri
Kenar traşlama

Sarma aparatı
& daha fazlası...

Ahşap kenar bandı
Telalı ahşap kenar bandı

Tutkallı ahşap kenar bandı
Çift katlı ahşap kenar bandı (1mm)

Vida tapaları
Kendinden yapışkanlı 

14mm, 20mm, 30mm & vb.

Tece’nin tüm Kenar bandı ürünleri
Misyonumuz açıkça belirli; tek çatı altında kenar bandı konusunda her türlü çözümü sağlayabilmek. Bu 
yüzden AR-GE departmanımız kenar bandı ile ilgili yeni ürünleri geliştirebilmek ve yeni çözüm imkanlarını 
sunabilmek için gece gündüz çalışmaktadırlar. 

Aşağıda, Tece’nin geniş ürün yelpazesini görebilirsiniz:
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pvckenarbandı

En son teknoloji
PVC kenar bandının üretim süreçleri başından sonuna 

büyüleyici. Üretim PVC tozunun ekstrüzyon hattında işlem 
görmesiyle başlar. Toz, sert levhalar haline dönüşerek 

rulolara sarılır. Yetkili ekibimiz, üretim sürecini ve ürünün 
içeriğinde kullanılan malzemelerin diriliğini takip ve tespit 

eder ve her bir ürüne aynı hassasiyet ile yaklaşır.



Sadece PVC değil, daha fazlası...
Kusursuz teknolojinin kusursuz hammaddeler ile birleştirilmesi sonucunda ürün kalitesinde en iyi sonuçlar elde 
edilir. 30 yıllık iş hayatımızda bu iki unsuru hep birlikte tuttuk.

PVC kenar bantlarımız en son teknolojinin mümkün olan en iyi hammaddeler ile harmanlanması sonucu elde    
edilmiştir. Mümkün kalınlıklar = 0.3mm – 2.8mm. Mümkün genişlikler = 16mm – 610mm. Aşağıda bu ürünle ilgili daha 
çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ahşap desenli PVC 
kenar bandları

Nihai ürünün solvent içer-
mesini gerektirmeyen UV 

baskı ve UV cilalama sistemi 
kullanıyoruz. Ayrıca ürün-

lerimiz kurşun maddesini de 
içermemektedir!

Parlak PVC kenar 
bandları 

Parlak paneller, modern 
görünümlü mobilya üretimi 
için harika bir seçimdir. Ve 

bizim de bu panellerde 
uygulanmak üzere parlak 
yüzeyli PVC kenar band-

larımız bulunmaktadır.

Düz Renkli PVC 
kenar bandları
Tüm düz renkli kenar 

bandlarımız tutarlılığımızı 
ve kalitemizi korumak için 

spektrofotometre makinemiz 
ile kontrol edilmektedir. 

Tutkallı PVC kenar 
bandı

PVC kenar bandlarını tutkallı 
olarak üretmeyi başardık. 

Artık marangozların PVC ke-
nar bandını panele yapıştır-

mak için makine kullanmasına 
gerek yok.

Ahşap desenli PVC bandı numunesi Düz renkli PVC kenar bandı numunesi (bute)

Parlak PVC kenar bandı numunesi
Koruyucu filmi çıkartın!

Tutkallı PVC numunesi
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herrenkherdoku

Renklerinizin & Dokularınızın 
eşleştirmeleri

Tece’de, bizler daima müşterilerimize mümkün olan en iyi 
ürünü sağlamaya ve bu gaye ile onların pazarda rekabet 

edebilecekleri kenar bandlarını sağlamayı hedef liyoruz. Bu 
konuda renklerin yanı sıra yüzey dokusuda büyük önem 

taşımaktadır. Kusursuz baskı teknolojimiz ve yüzey çeşitle- 
rimiz, müşterilerimizin daha iyi tedarikçi olmalarını, daha iyi 

satışlar yapmalarını ve gelişmelerini sağlayacaktır.



Bu yeterli değil; her zaman daha fazlasını yapıyoruz... 
Sadece rengi ve deseni değil, panele en uygun olan yüzeyide panel ile eşleştiriyoruz. Kusursuz renk ve doku uyu-
munda kenar bandının panel ile birleşme noktası görünmez olur.

Yüzeylerimiz en önemli doğal ve standard yüzeylerden oluşmaktadır. Tece’den kenar bandı sipariş ettiğinizde, 
aşağıdaki yapay yüzeylerden seçme şansına sahip olacaksınız:

Düz Yüzey (DUZ) Portakal Yüzey (BUTE)

Ahşap Lares Yüzey (WDLR) Ahşap Strüktür Yüzey (WDSTR)

Strüktür Yüzey (STR) Koton Yüzey (KTN)

Ağaç Çizgi Yüzey (WDLN) Naturel Yüzey (NTRL)
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nedentecepvc

Bütün kenar bandları makinelerde düzgün çalışamayabilir. 
Bizim PVC kenar bandımız kenar düzeltme işleminden 
cilalanmasına kadar kusursuz bir şekilde çalışmaktadır. 

Hangi makine olursa olsun (Alman, İtalyan, Türk, hatta Çin) 
kenar bandımızın düzgün bir şekilde çalışacağını gururla 

söyleriz.

Sebep 01. Süreçler
Kenar bandlarımız Homag, SCM veya farklı diğer makineler 

ile düzgün çalışacaktır.

Sebep 02. Yapışma Özelliği 
Kullanmış olduğumuz Jowat Primer aşağıda görebilirsiniz:

Kullanmış olduğumuz primerin miktarını ve kalitesini bu numunede görebilirsiniz! 
Bu özellik hangi koşullarda olursa olsun ürünümüzün daha iyi yapışmasına olanak 

sağlıyor. 



İşlemleriniz için doğru karar... 
Bu özel sayfada, sizlere neden bizim kenar bantlarımızı tercih etmeniz gerektiğini göstereceğiz.

Her dört sebepte de Tece PVC kenar bantlarının sizin için neden daha iyi olduğunu görebilir ve okuyabilirsiniz.  
Tece’de, ürünlerimizin, ürünlerinize, şirketinize ve süreçlerinize değer kattığından emin olmak için gece gündüz 
çalışmaktayız.

Seçiminiz ister mevcut renk kartelamızdan olsun, ister özel 
renk olsun, daima panel ile en iyi uyum sağlayan renk 

eşleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Şüphesiz, kenar bandın-
da doğru desen ve renk kullanımı daha iyi mobilyalar 

üretecektir. 

Sebep 03. Renk Eşleşmesi 
UV teknolojisi ile keskin dizaynlar + kusursuz renk 

eşleşmesi

Sebep 04. Tutarlılık 
Kalenderleme sistemi ile tüm kalınlıklarda tutarlılık

Mobilya üretiminde optimizasyon önemlidir. Bu nedenle,  
mobilya üreticisi mobilyanın farklı bölümlerinde çeşitli 

kalınlıklarda kenar bandı kullanmayı tercih eder. Kalender-
leme teknolojimiz sayesinde, 0.3mm’den 2.8mm’e kadar 

olan tüm kalınlıklarda renk, desen ve dokunun aynı kalacağı 
konusunda sizi temin ederiz. 
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pmmakenarbandı

Göründüğü kadar basit değil
PMMA üretimi karmaşık olduğu kadarda sıradışı. PMMA 
üretimi herşeyden daha çok teknik bilgi ve hesaplamalar 

gerektiriyor. Bir rulonun diğer rulo ile arasındaki tutarlılığı 
korumak ise ekstra bir çaba ve dikkat istiyor. 0.1mm’lik bir 

kalınlıkta bile her şeyin kusursuz, hassas ve tam olarak hes-
aplanması gerekiyor.



Mobilyalara farklı bir bakış açısı veriyor... 
2’si 1 arada ve 3D kenar bandları PMMA’dan (Polimetil Metakrilat – Akrilik) üretilir. Her iki üründe özellikle parlak 
panellerde kullanıldığında şeffaf yapısından dolayı 3D etkisi ve görüntüsü yaratmaktadır. Karşılıklı olarak, bu kenar 
bandları 3 boyutlu parlak optik görünümleri ile mobilyalara muazzam bir değer katmaktadır.

Aşağıda bu ürünler ile ilgili daha çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

2’si 1 arada akrilik ke-
nar bandı – düz renk

Yüzeyinin bir kaç mili- 
metresinin akrilik / parlak 

yüzey panellerle aynı 
olan, kalan kısmının ise 

alüminyum renginde olan 
şeffaf bir ürün. 

3D akrilik kenar 
bandı – düz renk

1mm kalınlığındaki PMMA 
katmanı kenarlara orjinal 

bir 3D hissi ve bandın 
üzerindeki dekora kusur-

suz bir koruma sağlar. 

2’si 1 arada akrilik 
kenar bandı - ahşap

2’si 1 arada düz ve ahşap 
desenli olarak  üretilir. 

Parlak panellerin yüzey 
dekorları, PMMA kenar 

bandının 6mm’lik bölümü 
ile örtüşür. 

3D akrilik kenar 
bandı - ahşap

Kayın desenli bir masa 
düşünün. Ve o masaya bu 
1mm kalınlığında 3D kayın 
dekorlu bandı kullanarak 

üç boyut hissi vermeyi 
hayal edin.

Ahşap desenli 2’si 1 arada numunesi Düz renkli 2’si 1 arada numunesi

Ahşap desenli 3D numunesi Düz renkli 3D numunesi
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melaminkenarbandı

Baskı + Emprenye
Melamin üretiminde emprenye herşey anlamına gelir. 

Nihai ürünün kalitesi emprenye kalitesi ile doğru orantılı        
olduğundan, üretimin bu sürecinde kullanılan hammad-
delerin kalitesine ve işlemlerin doğruluğuna özel önem 

gösteriyoruz. Ayrıca kenar bandındaki kalitenin tutarlılığını 
garanti altına almak için yoğun çaba sarf ediyoruz.



Kenar bandı ihtiyaçlarına ekonomik çözüm...
Melamin kenar bandı dekor kağıdından üretilen tek katlı bir üründür. Kenarbandı ilk olarak emprenye edilir ve de-
vamında koruyucu lak ile kaplanır. Bu işlem kağıdın mukavemet ve çizilmelere karşı direnç kazanmasına neden olur. 
Müşteri taleplerine göre farklı melamin çeşitlerimiz bulunmaktadır.

Aşağıda, Tece melamin kenar bandları ile ilgili ürün yelpazemizi görebilirsiniz.

Standard Melamin 
Kenarbandı

Tutkalsız olarak gelen 
melamin kenar bandı 

65cm genişlik ve 500mt 
uzunluğunda büyük bo-
binler halinde üretilirler.

Boyanabilir / Parlak 
Melamin

Boyanabilir kenar bandı 
boyama ve baskı yapıla-
cak olan yüzeyi dayanıklı 

hale getirmek için özel 
reçineden imal edilmiştir.

Soft Melamine 
Kenarbandı

Melamin kenar bandı 
radyuslu kenarlarda 

kırılmadan dönebilmeleri 
içinde üretilebilmektedir. 

Tutkallı Melamin 
Kenarbandı

Standard bir ütü veya 
sıcak hava makinesi ile 

marangozlar kendi hızları 
doğrultusunda bu ürünü 

uygulayabilecekler.

Melamin kenar bandı numunesi Soft melamin kenar bandı numunesi

Parlak melamin kenar bandı numunesi
Koruyucu filmi çıkartın!

Tutkallı melamin kenar bandı numunesi
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özelkenarbandları

Teknik bilgi + doğru hammadde
Özel kenar bandları Almanya’dan ithal edilen folyolar ile 
üretilir. Uygulama standard PVC’ye göre farklıdır. Kenar-

bantlama makinesinin özel kenar bandını işleyebilmesi için 
düzgünce ayarlanması gerekir. Özel kenar bandları gerçek 
metal içerdiğinden, kullanılan bıçakların son derece keskin 

veya özel olması gerekmektedir, aksi takdirde, düzgün ve 
doğru netice almak mümkün olmayacaktır. 



Mobilyalara değer katar...
Mobilya üretiminde kullanılan malzemelerde ve tasarımlarda limit yoktur. Özel kenar bandları son bir kaç yıldır 
tercih edilen ve yeni trend olan malzemelerdendir. “Özel kenar bandı” dediğimizde, özel görünüm anlamını ifade 
ederiz. Bu bandlar 16mm ile 610mm arasındaki genişliklerde ve 0.8mm / 1mm kalınlıklarında mevcuttur.  

Ürün yelpazemizde aşağıdaki ürünleride üretmekteyiz:

Gerçek alüminyum 
kenar bandı

Artık metal malzemeler, 
kenar bandları veya ahşap 

paneller kadar sıradan 
üretim hatlarında  kolay 

işlenir hale geldi.

Ayna görünümlü 
kenar bandı

Mobilyada ayna kullan-
mak mümkün yada kolay 

değildi. Yeni ürünümüzle 
bu artık mümkün.

Diğer metal 
görünümlü bandlar

Alümünyum kenar 
bandına ilave olarak metal 
kenar bandı ile ilgili diğer 
seçenekleride müşterile-

rimize sunuyoruz. 

Altın Ayna ve diğer 
kenar bandları

Standard ayna görünümlü 
kenar bandına ilave olarak, 

altın ayna ve holografik 
renkleride müşterilerimize 

sunuyoruz. 

1999 alüminyum kenar bandı numunesi 1997 altın kenar bandı numunesi

1979 ayna kenar bandı numunesi
Koruyucu filmi çıkartın!

1978 altın ayna kenar bandı numunesi
Koruyucu filmi çıkartın!
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ahşapkenarbandı

Ahşap = Tüm detaylar
Tüm ahşaplar final ürün kalitesinin en üst düzeyde olması 

için özel bir özenle seçilmektedirler. Seçilen ahşap tabakalar 
görülmeyecek bir şekilde birbirlerine ekleme yapılarak işlem 

görürler. Bu işlem ürünün kalitesini belirleyen en önemli işlem-
dir. Ekleme yapılan ahşaplar tutkal ile yada tela ile kaplanırlar. 

Tüm ahşap rulolarımız kumlama işlemi görmüştür böylelikle 
direkt olarak vernik uygulanabilir.



Doğal ahşap panellerde kenar bandlama yolu...
Ahşap kenar bandı Tece tarihinin ilk üretim hattıydı. Ahşap kenar bandı mobilya üretmenin en doğal yolu ve ham 
ahşap mobilyaya önemli bir alternatiftir. Bizler ahşap levhaları alır ve onları görünmeyen eklemelerle sonsuz rulolar 
haline getiririz. Ruloların genişlikleri 16mm ile 200 mm arasında, kalınlıkları ise 0.4mm, 0.6mm ve 1.0mm olarak 
stoklarımızda mevcuttur. 

Aşağıda bu ürün yelpazemiz hakkında daha detaylı bilgilere okuyabilirsiniz.

Telalı ahşap kenar 
bandı

Ahşap kenar bandlarımız 
özel telamız sayesinde 
PVC işlemesinde kul-

lanılan hız ile aynı hızda 
işlem görebilir.

1mm kalınlığında 
ahşap kenar bandı

 
1 mm kalınlığa kadar üre-
tim yapabiliyoruz. Ahşap 

levhaları özel bir tutkal ve 
uygulama ile birleştirip 2 

kat olarak üretiyoruz.   

Tutkallı ahşap kenar 
bandı

 
 Tece’de tutkallı tüm 

kenar bandları için EVA 
bazlı tutkal kullanırız.

Profil kaplama için 
ahşap kenar bandı

 
Aynı ahşap kenar bandın-

da olduğu gibi, ahşap 
rulolarımızda kaplama 

makinesinde işleyebilir-
siniz (kalınlık = 0.4mm)

Telalı ahşap numunesi Tutkallı ahşap numunesi 

1mm ahşap numunesi Profil kaplama için 0.4mm ahşap numunesi 
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yapışkanlıvidatapaları

Daha İyi  & Kusursuz bir Dokunuş

Vida tapalarını kenar bandlarımız ile aynı renkte ürete-
biliyoruz. Nihai ürün, kenar bandı ile kesinlikle aynı renk, 
desen ve dokudadır. Bizlerden sadece kenar bandı alan 
müşterilerimize bu servisi sağlayabiliyoruz. Bu tamamen 

müşterilerimizi kendi pazarlarında güçlendirebilmek için 
vermiş olduğumuz bir servis. Vida tapaları 14mm, 20mm, 

30mm ve 50mm çaplarında stoklarımızda mevcuttur.



Çeşitli çaplarda 
vida tapaları

Bu küçük ayrıntıları önemsemekle ilgili...
Kendinden yapışkanlı vida tapaları bizim büyüklüğümüzde bir firma için çok küçük bir ürün olarak değerlendirile-
bilir. Ancak, müşterilerimiz bu küçük delikler için kusursuz vida tapaları bulmakta zorluk çekiyorlardı. Müşterileri- 
mizin ihtiyaçlarına cevap vermek bizim hizmet felsefemizdir. 0.4mm kalınlığında bir kenar bandı ürettiğimizde, 
bunun bir kaç metresini vida tapası üretmek için ayırıyoruz. Bu ürün kenar bantlarımız ile aynı karakteristik özel-
likleri taşımaktadır. Aşağıda, numuneleri ve detayları görebilirsiniz.

14mm

20mm

30mm

Kendinden yapışkanlı 14mm’lik vida tapası yaprağı numunesi 

Vida tapası numunesi ile aynı renk ve do-
kuda olan 22mm kenar bandı numunesi



23.24

hotmelttutkal

Doğru Kenar + Doğru Tutkal
Kenarbandı konusunda tam anlamıyla çözüm sunabilmek 

ve felsefemizi tam anlamıyla uygulayabilmek için hot melt 
tutkal çeşitlerinide müşterilerimizin hizmetine sunmuş bu-

lunmaktayız. Şu anda iki çeşit tutkalımız bulunmaktadır. 
1. THM 506: Eğri kenarlarda uygulanan kenar bantları 

içindir. Erime derecesi 120° - 140° arasındadır.  
2. THM 2042: otomatik bantlama makineleri içindir. Erime 

derecesi 180° - 200° arasındadır.  



tecealetleri

Sizin için çalışıyoruz...
Size yardımcı olabilmek için bulduğumuz / yarattığımız 

araçlar işimizin bir parçası.
Biz sadece kenar bandı üretmiyoruz, müşterilerimizi 

desteklemek ve güçlendirmek için kenar bandı ile ilgili her 
türlü konuya çözüm olurken ilgili malzemelerin tedariğin- 

dede etkin rol oynuyoruz.
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yeşiliseviyoruz

Çevremiz
Zararlı maddelerin (DOP yağı, kurşun, 

vb.) Tece’de kullanımına kesinlikle 
izin verilmemektedir. Müşterilerimizi,   

çevremizi ve iş gücümüzü önemsiyoruz. 
Maliyeti ne olursa olsun bizler gelecek 

nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak 
istiyoruz.

TE
CE

 b
ir

yeşil severdir.



teceyitercihetmemizinbeşsebebi

01 SEBEP
HAM MADDE
Ham madde seçimi bizler için 
çok önemli. Üretimimizde 
BASF, JOWAT ve sektörün ileri 
gelen en önemli hammaddecil-
erinden gerekli ürünleri tedarik 
ediyoruz.

02 SEBEP
KOMPLE ÇÖZÜM
Biz tek tip bir kenar bandı üretmiyoruz, her 
türlü kenar bandı ihtiyacına çözüm üretiyoruz. 
Kendimize “Kenar bandı üreticisi” dememizin 
sebebide budur. 

03 SEBEP
RENKLER
Panele her zaman en uy-
gun rengi eşleştiriyoruz.

04 SEBEP
ÇEVRE
Hammadde seçiminden üretim 
süreçlerine kadar, firmamızı, çevremizi 
temiz tuttuğumuzdan ve çalışan-
larımızın güvenliğini 
sağladığımızdan emin 
oluyoruz.

05 SEBEP
KALİTE
TECE’den sadece kaliteli 
ürünler bekleyiniz.



TECE Dekor A.Ş.
BOSB 75. Yıl Bulvarı No.12
Nilüfer  / Bursa / Türkiye
Zip code: 16159

Tel: +90 224 242 2100 (pbx)
Fax: +90 224 243 8525
E-mail: info@tece.com.tr
Web: www.tece.com.tr

the edgebanding company

bizeulaşın


