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RÖPORTAJ

TASARIMDAN ÜRETİME   
KAPSAMLI BİR HİZMET

ren Kalıp Tasarım ve Proje 

Müdürü Enis Elyiğit ile PVC 

Profil Sistemleri konulu rö-

portajı gerçekleştirdik. 

Firmanızı biraz tanıyabilir miyiz?

Firmamız 1980 yılından itibaren 

plastik sektörüne hizmet vermek-

tedir. İmalatına enjeksiyon kalıbı 

üretimi ile başlamıştır. 1990 yılında 

Pvc profil kalıbı üretimini bünyesi-

ne almıştır. Pvc profil sektörüne en 

iyi hizmeti verebilmek için bilgi biri-

kimlerini, en üst seviyede ki teknoloji 

ile birleştirip profesyonel çalışanları 

ile sektörün en iyi firmalarından biri 

haline gelmiştir. 

Makine parkuru ile de tam dona-

nımlı haldedir. Eren Kalıp bu saye-

de dünyanın her yerine ekstrüder 

kalıpları ihraç etmektedir.  Eren ka-

lıp çalıştığı firmalara gerçekleştirdiği 

projelerle yetinmeyip teknik destek, 

bakım, onarım, iyileştirme ve eğitim 

konusunda da hizmet vermektedir. 

Firmamız Ar-ge çalışmaları ile en 

son teknolojiyi kullanarak kaliteli ve 

daha hızlı profil üretimi yapan kalıp-

lar imal etmektedir.

Profil sektöründeki gelişmeleri na-

sıl değerlendiriyorsunuz? Türk profil 

sektörünün gelmiş olduğu nokta 

hakkında neler söylemek istersiniz?

PVC Kapı ve Pencere Profili sektö-

ründe durumlar diğer sektörlerde 

olduğu gibi zor bir dönemden geç-

mektedir. Daha çok çalışıp daha 

çok üreterek bu zorlukların üstesin-

den geleceğimize inanıyorum. 

Piyasadaki nakit sıkıntısı bizleri ha-

liyle yurtdışına yani ihracata yön-

lendiriyor. Biz bu durumu geçici bir 

dönem olarak görüyoruz ve en kısa 

zamanda düzeleceğini ümit ediyo-

ruz. Bunun yanı sıra Avrupa, Afrika 

ve Latin Amerika pazarlarının gün-

demde olduklarını görüyoruz.

2017 yılı içinde veya gelecek dö-

nemde piyasaya sunmayı hedef-

lediğiniz yenilikler var mı? 

Ekstrüzyon kalıp imalatçısı olarak 
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piyasaya sunmayı hedeflediğimiz 

birçok şey var ama genelde bunlar 

maliyet arttırıcı nitelikler taşıdıkları 

için beklemek, bekletmek zorun-

da kalıyoruz. Burada fazla detaya 

girmeden, belki ileride ki sayılarınız-

da daha detaylı olarak sadece bu 

konuya değiniriz, tam on yıl önce 

üzerinde çalışıp uygulanır hale 

getirdiğimiz yenilikleri ancak bu yıl 

gündeme getirebiliyoruz. 

Yani on yıl önce piyasanın bu tür 

yeniliklere, bu tür projelere hazır ol-

madığını, piyasanın ancak bu gün-

lerde hazır olduğunu ve tepki ver-

diğini görüyoruz. Bu yüzden klasik 

bir tabirle bu konuda pek aceleci 

değiliz. Başta piyasa olmak üzere 

daha birçok etken yenilikler konu-

sunda büyük engeller taşıdıkları 

için, kabul ve hazmetme durum-

larını da aşmamız gerekiyor. Bu da 

ancak zamanla oluyor.

Enerji tasarrufu, günümüzde üze-

rinde en çok durulan konuların ba-

şında geliyor. Ar-Ge çalışmalarını 

yürüttüğünüz profillerde enerji tasar-

rufuna ne ölçüde yer veriyorsunuz?

Enerji tasarrufu bizi ve bizim müşte-

rilerimizi çok ilgilendiren bir konudur. 

Önceden 60 mm ve 3 odacıklı sis-

tem ile 60 mm 4 odacıklı sistem ara-

sında inanılmaz derecede büyük 

bir izolasyon değeri farkı var ve bu 

da haliyle enerji tasarrufunu bera-

berinde getiriyor. Örneğin 60 mm 4 

odacıklı sistem ile 70 mm 5 odacıklı 

sistem arasında fazla bir izolasyon 

değeri yok ama biraz önce bah-

settiğim gibi 60 mm 3 ve 4 odacıklı 

sistem arasında muhteşem bir izo-

lasyon farkı var. Buda enerji tasarru-

fu demek oluyor. 

İstisnalar hariç biz genel olarak her 

zaman 4 veya 5 odacıklı profil sis-

temleri talepleri alıyoruz. Bu zaman 

zaman 6 veya 7 odacıklı sistemler-

de olabiliyor. 

Netice itibariyle enerji tasarrufu ko-

nusunun önemli olduğu ve önem 

verildiği anlamına geliyor.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Türkiye’de PVC Kapı ve Pencere 

profilleri ekstrüzyon kalıpları imala-

tında piyasa lideri olarak bize söz 

hakkı verdiğiniz için sizlere tekrar 

çok teşekkür ederiz. 
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