ÖZ R S N
TMS

Your Quality Assurance...

Textile Machinery / Weaving Systems / Engineering / Manufacturer

Projectile weaving Systems

Rapier weaving Systems

Air-Jet weaving Systems

www.ozarsan.com

0090 216 377 20 31 (Pbx)

ÖZ R S N
TMS

Your Quality Assurance...

Textile Machinery / Weaving Systems / Engineering / Manufacturer
Company Profile;

Firma Profili;

Özarsan is a company based on İstanbul that produces mechanical systems,

Özarsan,tekstil dokuma sektörü eksenli tekstil makinaları ve özellikle dokuma

accessories and spare parts for textile, especially weaving machines .The com-

makinaları için,mekanik sistem,aksesuar ve yedek parçalar üreten imalatçı bir

pany has modern machinery which allows to make quality control of all products

firmadır.Modern makine parkı ile bütün üretilen ürünlerin kalite kontrol bölümü-

that is been produced. Ozarsan is a wellknown company in textile and wea-

nün olduğu eksiksiz bir üretim işletmesidir.Türkiye’nin ve aynı zamanda ihracat

ving sector in both Turkey and all the other exporting countries since its founda-

yapılan ülkelerde ki tekstil dokuma işletmelerinin güvenilen bir markası-

tion at 1985.

dır.Özarsan,Ürün kalitesi,satış sonrası desteği,ve kalite güvencesiyle birlikte
1985'den günümüze kadar dokuma makinaları konusunda uzmanlaştığı yedek

Now in 2016, Özarsan is the leader and expert producer in its own sector at

parça,sistem ve aksesuarlarının lider üreticisi konumundadır.Müşterilerinin 24

spare parts, systems and accessories of weaving machines. Most importantly it

saat çalışan dokuma tezgahlarına,ve diğer Tekstil işletmelerine,kaliteli ve uzun

is a registered trademark which's quality assurance is tested since 1985.

süreler kullanacağı sistem-yedek parça-aksesuar üreten ve onlar için stok yapan
aranılan bir tedarikçisidir.Özarsan,denim,kumaş,FIBC big -bag,halı ve İplik üreti-

Özarsan produces and buffer stocks high quality and durable systems, spare

cilerine,dokuma ve diğer tekstil makinaları'nın yedek parça ihtiyaclarını,üretici bir

parts and accessories for the textile machines which works 24 hours.

firmadan kaliteli ve ekonomik fiyatlarla ürün satınalma rahatlıgını yaşatır.Özarsan ürün portföyünde bulunan yedek parça ve sistemler,satışa sunulma-

We offer high quality and economical products from a trusted supplier and
producer with quality assurance to all denim, fabric, Big-Bag and carpet produ-

dan önce 6 ay boyunca ilgili makinalarda testleri yapılır.Üretim öncesi seçilen
malzeme kalitesi,ısıl işlem ve olması gereken hassas ölçülerde işlenen bütün
sistem ve yedek parçalar kalite güvencesi altındadır.Standart ürün portföyü

cers. .

dışında,dokuma makinalarına özel tasarım sistemler ve modifikasyonları da
*All the spare parts and systems produced at Özarsan are tested on their own

müşterilerinin talebine göre imalat programına alır.

machines for 6 months before sales.

Yönetsel Anlayışımız; Doğru insan,doğru sistem, doğru teknoloji, doğru malzeme
* High quality, heat treated and proper sized equipments are used at the pro-

sağlayarak taahhüt ettiğimiz kalite,zaman ve dürüstlük bilinci ile müşterilerimizin
temel beklentilerini karşılama hedefi ve yönetimi anlayışı içinde olmaktır.

duction which is our quality assurance.
*Beside our standard portfolio, we also special designed systems and medifications for weaving machines.

Vizyonumuz ; Profesyonel üretim alt yapısı, uzmanlaşmış ekip ve modern üretim

Best Regards,

Misyonumuz ; Tüm insan unsurumuzda,doğru teknoloji,doğru sistem,doğru

Özarsan TMS

materyal ve dürüstlük ekseni üzerinde anlayış birliği oluşturmak ve başarının

teknikleri ile üründe farklılaşmak ve pazarda takip edilen olmaktır.

Tüm insan unsurumuzda,doğru teknoloji,doğru sistem,doğru materyal ve dürüstlük
ekseni üzerinde anlayış birliği oluşturmak ve başarının sürekliliğini sağlamaktır.

Kalite Anlayışımız; Kullanılan hammaddeden başlayarak tüm üretim prosesleriyle
birlikte nihai kullanıcının (müşterinin) memnuniyetini sağlamaktır.

Saygılarımızla,

Özarsan TMS
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Up Creels
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Tower Creels

Vertical Leno Cone
Down Creels
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ÖZARSAN TMS Textile Machinery and
Weaving Systems Engineering & Industry Co.
Phone

: 00 90 216 377 2031 / 00 90 532 266 2573

Phone

: 00 90 216 451 0839

Fax

: 00 90 216 309 3876

E-Mail

: info@ozarsan.com

Address :

GIPTAS SANAYI SITESI,B-BLOK NO:33 TERSANELER
34944 TUZLA/ISTANBUL,TURKEY
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