Setaş
Yüksek Kalite Dijital Baskı
Boyaları

Re kle dir e Tek olojileri i Buluş a Noktası

Genel Bakışı
•

9

'da Ad a Şe er tarafı da kuruldu

• Türkiye de hammaddeden tekstil boya ve kimyasal üretimi
olan tek yerli firma
• 50 ülkeye ihracat
• 1.000 nin üzerinde ürün

• ETAD Organizasyonunun üyesi
• SA 8000, ISO 9001 ve ISO 14000 belgeli
• Blue Sign Siste i Ortağı
• Çerkezköy'de üç üretim tesisi

Tarihçe

Kuruluş

Poliester ku aşlar içi üretile Setapers
oyaları ile arkalaş a yolu da ilk adı ı ızı
attık .

Setacoat ®ile metal sektörü için
elektrostatik toz boya üretimi
aşladı.
De i se ® ile de i
yapıldı.

sektörü e giriş

Tüm elyaf çeşitleri i kapsaya ak şekilde oyar adde
ve ki yasal ga ları ız geliştirildi.

Setaş Technology Center kurularak Arge
Merkezi Belgesi i almaya hak
kaza ıştır.

Plastik ve sentetik elyaf sektörleri için
Masterbatch birimimiz kuruldu.

Digital askı sektörü içi İ kjet
oyaları üreti i aşladı .

Tesisler

Açık Ala

Setaş :
Setaş :
Setaş :

2
.
11.000 m2
9.000 m2

Kapalı Ala

20.000 m2
3.500 m2
4.400 m2

Yıllık Boya Üreti i

15.000 ton
6.000 ton
10.000 ton

Setas Yüksek Kalite Dijital Baskı Boyaları

Sublimation

Disperse

Reactive

Pigment

Setapers LSE - Epson

Setapers HSF – Fuji

Setactive RK – Kyocera

Pigmaset RK– Kyocera

Setapers LSK – Kyocera
Setapers LSR – Ricoh Gen5

Setapers HSK –
Kyocera

Setactive RE – Epson

Pigmaset RE– Epson

Setapers LSF – Fuji

Pigmaset RJ -Fuji

Acid
Nyloset ZF – Fuji

Vat
Setantheren ZF – Fuji

Yüksek Kalite ve Yüksek Kapasiteli Dijital Baskı Boyaları Üreti i

İ kjet Üretim Kapasitesi:100 ton/ay
İ kjet Üreti i: Türkiye de se tezde özel üreti

ARGE ve Teknoloji Merkezi
Setaş Tecnology Ce ter
yılı da Arge Merkezi Belgesi i al aya hak kaza ıştır.
Hedef kitle izde ulu a
arkalar, ko feksiyo lar ile u lara hiz et ede yıldız ve pota siyel
üşterileri izde ;
 Ar-Ge ve yatırı teşvikleri de yararla aları ı sağlaya ak ortak projeler geliştirerek
 Üreti
aliyetleri i düşüre ek ve sürdürüle ilirliği destekleye projeler geliştirerek
Technology Ce ter a sahip ol a ava tajı ızı reka et ava tajı a dö üştür ekteyiz .
Setaş Tecnology Center Toplam 55 bilim ada ı, mühendis ve teknisyen ile faaliyet
göstermektedir.

Müşteri Me

u iyeti

Boya
Teknik Servis

Maliyet
Sürdürülebilirlik

Hedef Kitlemiz

Hedef Kitlemiz Kimler ?

Tekstil dijital askı sektörü de faaliyet göstere tü
oyaha eler, tra sfer askı erkezleri, e pri e tekstil
fir aları ve ko feksiyo ular.

Hedef Kitlemizin Beklentileri ?

•
•
•
•
•

Kuvvetli ve a lı re kler
Makinaya ve kafalara zarar vermeyen boyalar
Uz a ve hızlı tek ik servis desteği
Za a ı da ve soru suz oya sevkiyatı
Rekabetçi boya fiyatları

Bekle tilere Nasıl Cevap Veriyoruz?
Boya
• Sentezden özel üretim

Teknik Servis

• İ ovatif ürünler
• Kuvvetli renkler
•
yıllık oya te rü esi

• Konusunda Uzman ve
Eğiti li Tek ik Servis
• Za a ı da Hiz et
• Çözü Odaklı Hiz et
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Sürdürülebilirlik
• Türkiye de üreti
• Yakı da sevkiyat
• Kalite Kontrol

• TURQUALITY®
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Maliyet
•

Dengeli Boya Tüketimi

•

Reka etçi Boya Fiyatları

