ADVANCED ENGINEERING
SOLUTIONS FOR MOLDS

KURUMSAL
CORPORATE

HAKKIMIZDA / ABOUT US
PARKPLAST, plastik kalıp sektöründe 20 yıllık tecrübeye sahip uzman
mühendis ve teknikerlerden oluşan ekibiyle İkitelli O.S.B.’de 600 m²
kapalı alanda müşterilerine yenilikçi hizmet anlayışıyla hizmet vermektedir.
Sahip olduğumuz bilgi, birikim, deneyim ve sorumluluk bilinciyle, sektörün gereksinim duyduğu yeni Ar-Ge projeleri geliştiriyor; müşterilerimizin üretim hızı arttırılması, düşük bakım maliyetleri sunan kalıplar
üreterek koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlıyoruz.
Sektörün geleceğine dair planladığımız hedef ve projelerimizle kurumsal gelişimimizi her geçen gün güçlendirerek faaliyet gösterdiğimiz
alanda sadece kalıp değil; kalite, güven ve müşterilerimiz için çözüm
üretiyoruz.
PARKPLAST olarak plastik enjeksiyon kalıpçılığı konusunda; ürün ve
kalıp tasarımı, kalıp imalatı, kalıp onarım-revizyon işlemleri ve mühendislik hizmetleri alanında geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz.
PARKPLAST is operated full-service plastic molding manufacturer and
renders services to her clients with an innovation mentality by her team
of 20 years experienced and dedicated senior engineers and technicians at İkitelli Organized Industrial Zone in a 600 m² covered area.
Thanks to our knowledge, buildup, experience and the sense of responsibility, we ensure absolute customer satisfaction by improving new
R&D projects needed by the sector and manufacturing plastic molds
that enable our clients to have low maintenace costs, increase the level
of manufacturing.
We provide solutions, build trust as well as manufaturing quality plastic
molds by enhancing our corporate improvement day by day with the
projects and aims for the future of the field we operate in.
We as PARKPLAST provide a wide range of services in the field of plastic injection molding that include design of products and molds, mould
repairing, engineering services and mould manufaturing.

MİSYON-VİZYON / MISSION - VISSION
• Müşterimizin bugünkü beklentileri ve gereksinimlerini tam ve zamanında karşılayıp, onlara kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktır.
• Müşterilerimize güvenilir ve rekabetçi işleme hizmeti, hızlı cevap veren bir işletme olmaktır.
• Sürekli gelişim felsefesini ilke edinmek, bu yolla hizmet ve ürünlerin
kalitesini sürekli olarak arttırmaktır.
• Hizmet verdiği alanlarda saygınlık ve güvenilirlik kazanmış bir kurum,
• Belirlediği ilke ve hedefler doğrultusunda hergeçen yıla oranla istikrarlı bir şekilde büyüyen,
• Toplumsal sorumluluğun bilincinde, çevreye duyarlı, değerlerine sadık, bir firma olmak.
• Offering quality products and providing quality services besides meeting the expectations and needs of our clients thoroughly and on
time
• Being a reliable company that provides prompt responses
• Being commited to constant improvement that enables us to improve
the quality of the goods we manufacture and the quality of services
we provide
• An esteemed organisation that has built trust in her field
• Stedily growing company thanks to the success principles and aims
she set
• An organisation that is enviroment friendly, fully devoted to her values and sensitive to social accountability
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HiZMETLERiMiZ
OUR SERVICES

ÜRÜN GELİŞTİRME VE KALIP TASARIMI
PRODUCT DEVELOPMENT AND MOULD
DESIGN
Tasarım sürecinde müşterilerimizin istek ve görüşlerini alarak
tamamen müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda inovatif
çözümler sunmaktayız.
Basit parçalardan en komplike kalıplara kadar plastik kalıp
ve ürün tasarımı, ürün geliştirme, makine seçimi yardımı
konularında siz değerli müşterilerimize bilgi, birikim ve
tecrübelerimizle destek vermekteyiz.
Kalıpta en önemli unsurların başında ürün ve kalıp tasarımı
gelmektedir, bu iki maddeye en baştan profesyonel bir şekilde
yaklaşılırsa işin sonucu büyük ölçüde garanti altına alınmış
olunur. Tasarımlar firmamız bünyesinde, plastik kalıp konusunda
uzman mühendis kadromuz tarafından yapılmaktadır.
We provide innovative solutions to our clients by inquiring about
their requests and expectations during the design process.
We provide assistance in plastic molds and design of
products, product development and equipment choices to our
distinguished clients with knowledge, buildup and experience
we have.
Desing of product and mold loom large in manufacturing plastic
injection molding. Giving importance to desing of product and
mold and handling process professionally result in meeting the
needs and expectations and having the product as requested.
Design process is carried out by our senior engineers within our
organisation.

KALIP İMALATI
MOLD MANUFACTURING
Müşterilerimizin üretim hızlarının arttırılması, düşük bakım
maliyetleri sunan kalıplar üreterek, koşulsuz müşteri
memnuniyeti sağlıyoruz.
Weensure customer satisfaction by increasing the level of
manufacturing of our clients and manufacturing plastic molds
that enable our clients to have low maintenance costs.
• Yılda ortalama 120 adet kalıp üretim kapasitesi
Manufacturing approximately 120 units molds capacity per year
• 40 tona kadar kalıp yapabilme kapasitesi
Having the capacity of manufacturing plastic injection molds
up to 40 tonnes
• Uzman personelimizle 2 vardiya 7/24 üretim kapasitesi
Working around the clock based on two working shift
• Yüksek seviyede proje ve imalat deneyimi
High-level projects and manufaturing experience.
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KASA KALIPLARI
CRATE MOULDS

ÜRETTİĞİMİZ KALIP
ÇEŞİTLERİ
TYPES OF CRATE MOLDS
WE MANUFACTURE
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Genel amaçlı kasalar
Tarım Kasaları
Süt ürünleri kasaları
Unlu mamül kasaları
Separatörlü içecek kasaları
VDA-KLT Sanayi Kasaları
Katlanır kasalar

•
•
•
•
•
•
•

KASA KALIPLARI
CRATE MOULDS

All purpose crates
Agricultural crates
Dairly product crates
Bakery product crates
Beverage crates
VDA-KLT Industrial crates
Foldable crates
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KATLANIR KASA KALIPLARI
FOLDABLE CRATE MOULDS

KATLANIR KASA KALIPLARI
FOLDABLE CRATE MOULDS

600 x 400 x 160 mm

600 x 400 x 180 mm

600 x 400 x 200 mm
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PALET KALIPLARI
PALLET MOULDS

PALET KALIPLARI
PALLET MOULDS

Hijyen Palet / Hygiene Pallet
Hafif Yük Paleti / Light Duty Pallet
Ağır Yük Paleti / Heavy Duty Pallet
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PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARI
PLASTIC INJECTION MOULDS

MAKİNE PARKURU
MACHINE PARK

• CNC Çift Kolonlu İşleme Merkezi | CNC Double Column Machining Center / KAOMING – 2000SD
• CNC Dik İşleme Merkezi | CNC Vertical Machining Center / FINETECH-1270 / KITIGAWA 1060
• CNC Yüksek Hız İşleme Merkezi | CNC High-Speed Machining Center / GOLDSAN-E600
• Radyal Matkap | Radial Drilling / UCIMU | STAR
• Universal Freze | Milling / PAO-FONG / UNION
• Torna | Lathe / TOSS
• Satıh Taşlama | Grinding / ELB / CHEVALIER
• CAD/CAM / SOLIDWORKS | ESPRIT
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İkitelli Organize San. Bölgesi Pik Dökümcüler San. Sitesi
A-6 Blok No:12 Başakşehir / İstanbul
e-Posta: info@parkplast.com
Telefon: +90 212 501 90 04 • Faks: +90 212 501 90 05
www.parkplast.com

