
Fason işçilikte lider.
Leader in manufacturing.



“Sürekliliğin teminatı, 
hizmette dürüstlük ve 

kalitedir.”

“Continuity is only 
guaranteed by 

honesty and quality 
in service.”
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Hakkımızda. About Us.

Solmaz Alüminyum; 2.500 m² açık, 1.500 
m² kapalı olmak üzere toplam 4.000 m²’lik 
üretim sahası üzerine kurulmuştur. 

Uzman teknik personellerimiz, geniş 
makina parkurumuz ile üretimde başarı ve 
“sürekliliğin teminatı, hizmette dürüstlük ve 
kalitedir.” prensibiyle; yapı, inşaat, reklam, 
aydınlatma, dekorasyon ve dış cephe 
uygulama firmalarına “fason işçilik” ve 
malzeme tedariği sağlıyoruz.

Solmaz Alüminyum, 35 yılı aşkın tecrübesi ve bilgisi ile modern altyapısını 
birleştirerek, proje bazında çözüm ortağınız olarak hizmet vermektedir.

Solmaz Aluminum serves as your solution partner on a project-to-project basis 
by combining its innovative infrastructure with more than 35 years of experien-
ce and knowledge

Vizyon. Vision.

Kuruluşumuzdan bugüne gerek 
ülkemizde gerekse yurt dışında 
yapılan ve yapılmakta olan bü-
tün projelerde son teknoloji ma-
kineler ve yenilikçi çözümler ile 
bizi tercih eden iş ortaklarımıza 
katma değer sağlamak.

Providing our partners from all 
around the world with added 
value through latest  technology 
machinery and innovative 
solutions.
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Misyon. Mission.

Sektörün her alanında hizmet-
lerimize yüksek kalitede devam 
etmek ve bununla beraber oluş-
turduğumuz iş imkanları ile ülke-
mize hizmet etmek.

Continuing to provide our 
customers with high quality 
service and serving the world 
with jobs created.

Solmaz Aluminium is built on a total of 4000 
m2 production field with 2500 m2 of open 
space and 1500 m2 of enclosed space for 
production.                                                                    

With our expert technical staff, large selection 
of machinery, success in production and 
belief that “continuity is only guaranteed by 
honesty and quality in service,” we provide 
contractual manufacturing services and 
material supply to construction, advertising, 
lighting, decoration and exterior application 
companies

Solmaz Alüminyum, 35 yılı aşkın tecrübesi ve bilgisi ile modern altyapısını 
birleştirerek, proje bazında çözüm ortağınız olarak hizmet vermektedir.

Solmaz Aluminum serves as your solution partner on a project-to-project basis 
by combining its innovative infrastructure with more than 35 years of experien-
ce and knowledge
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Kalite Politikamız.
Quality Policy.

• Müşterilerimizin, 
kendilerini sektör-
lerinde rekabetçi 
kılabilecek ürünleri 
üretmek.

• Bütün faaliyetleri-
mizi müşterilerimi-
zin memnuniyeti 
doğrultusunda 
sürdürmek.

• Müşterilerimize 
verdiğimiz hiz-
metlerin ve sağla-
dığımız ürünlerin 
kalitesini sürekli 
olarak geliştirmek.

• Tüm üretimi zama-
nında tamamla-
mak.

• Müşterilerimizin 
tüm üretim süreç-
lerini sağlamak.

• “Çevreyi Korumak” 
mottosunu asıl 
önceliğimiz olarak 
bilmek.

• Üretim sürecinde 
çalışan tüm çalı-
şanlarımızın gü-
venliğini sağlamak.

• Ekip ruhunu ve 
ekip çalışmalarını 
teşvik eden yöne-
tim anlayışında 
olmak. 

• To produce prod-
ucts that can make 
our customers 
competitive in their 
sectors 

• To continue all our 
activities in line 
with the satisfac-
tion of our custom-
ers 

• To continuously 
improve the qual-
ity of the services 
we provide to our 
customers 
 

• To complete all 
production on time 
 

• To assist our cus-
tomers throughout 
the whole produc-
tion process.

• To always respect 
and protect the 
environment. 

• To ensure the 
safety of all our 
employees. 

• To ensure the 
safety of all our 
employees.. 
 
 

Müşterilerimize sağladığımız  
ürünlerin kalitesini sürekli 
olarak geliştiriyoruz.

Min hac habitasse platea dic-
tumst. Duis malesuada nunc 
quam, cursus dictum tortor 
posuere in ut convallis.

Tüm üretim süreçlerinde 
planladığımız sürelere sadık 
kalıyoruz.

Min hac habitasse platea dic-
tumst. Duis malesuada nunc 
quam, cursus dictum tortor 
posuere in.
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 Projelerinize, mimari çizimlerinize destek olacak
tecrübeli danışmanlarımıza her an ulaşabilirsiniz

 You can reach our experienced consultants for
 professional support on your projects and architectural

 drawings at any time

Proje & Üretim Danışmanlığı
Project & Manufacture Consultancy

Fason işçilikte lider.
Leader in manufacturing.

Solmaz Alüminyum olarak tesisle-
rimizde bulunan son teknoloji ge-
niş makine parkurumuz, alanında 
uzman, tecrübeli teknik kadromuz 
ile “fason işçilikte lider” konuma 
geldik. Hızlı ve kaliteli bir hizmet ile 
müşterilerimiz ile uzun vadeli iliş-
kiler kurmaya kendimizi adadık. 

Tüm üretim süreçlerimizde müşteri-
lerimize; kaliteden ödün vermeden, 
eksiksiz, zamanında,  en uygun ko-
şullarda işçilik ve üretimi hedefledik. 

35 yıllık geçmişimizden elde ettiğimiz 
bilgi birikimi ile üretimlerimizi dört 
başlık altında topladık; Kesim, Büküm, 
Kaynak, Boya.

As Solmaz Aluminum, we are proud 
to have reached the position of being 
the “leader in contract manufacturing” 
with our large selection of machinery 
and our experienced technical staff. 
We are committed to establishing 
long-term relationships with our cus-
tomers with a fast and quality service. 
 
We have set complete and timely ser-
vice without compromising quality in 
all our production processes as our 
goal
 
 
With the knowledge gained from our 
35-year history, we have collected our 
productions under four headings; Cut-
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Kesim. Cutting.
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CNC Lazer Kesim. CNC Laser Cutting.

Projenizi, çizimlerinizi 
hemen gönderin. Tüm de-
taylarıyla hızlıca geri dönüş 
yapalım.

Send us your projects and 
designs now. We will get 
back to you with all the 
details.

Fiber lazer makinemiz, geniş çaplı fonksi-
yonları sayesinde çok ince malzemelerden 
kalın malzemelere kadar tüm parçaları op-
timum kesim koşullarında üretebilmemize 
imkan sağlamaktadır.

Our fiber laser machine, thanks to its lar-
ge-scale functions, allows us to produce 
both very thin and very thick materials un-
der optimum cutting conditions

CNC Lazer kesme teknolojisi, 
yüksek güçlü bir lazerin çıktısını 
optik aracılığıyla yönlendirerek 
çalışır. Mükemmel kesim kalitesi 
sağlar, çok küçük bir kenar genişliği 
ve küçük ısı etkisine sahiptir ve çok 
karmaşık şekilleri ve küçük plakaları 
kesebilmeyi mümkün kılar.

 CNC Laser cutting technology 
works by directing the output of a  
high-power laser through various 
optics. It provides precise cutting 
quality, with a very small edge width 
and little heat effect, which makes it 
possible to cut complex shapes and 
small plates

Nedir? What?

SLM-LK002 SLM-LK003

SLM-LK001
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SLM-LK004

SLM-LK008

SLM-LK011

SLM-LK013

SLM-LK017

SLM-LK005

SLM-LK009

SLM-LK014

SLM-LK018

SLM-LK006

SLM-LK010

SLM-LK012

SLM-LK015

SLM-LK019

SLM-LK007

SLM-LK016

SLM-LK020

CNC Lazer Kesim Örnekleri.
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CNC Laser Cutting Samples.

SLM-LK021

SLM-LK024

SLM-LK026

SLM-LK029

SLM-LK031

SLM-LK022

SLM-LK031

SLM-LK022

SLM-LK025

SLM-LK027

SLM-LK030

SLM-LK032

SLM-LK023

SLM-LK028

SLM-LK033
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Kesim. Cutting.
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CNC Router Kesim. CNC Router Cutting.

Malzeme. Material.

Alüminyum Levha
Aluminum Plaque 2000x4000 mm’ye kadar.Approx.

2000x4000 mm’ye kadar.Approx.

2000x4000 mm’ye kadar.Approx.

20 mm’ye kadar.Approx.

30 mm’ye kadar.Approx.

4 mm’ye kadar.Approx.

Ölçü. Measure.(Max) Kalınlık. Thickness.(Max)

MDF
MDF

Kompozit
Composite

Alüminyum, kompozit, MDF, pleksi 
ve dakota-foreks kesiminde 2.000 x 
4.000mm. kesim alanı ve üstün kalite 
ile üretim yaparak, router tasarımlarınızı 
hayal olmaktan çıkartıp, gerçeğe dönüş-
türüyoruz.

We bring your dream designs into rea-
lity with our aluminum, composite, MDF, 
plexiglass, and dakota-forex cutting sele-
ctions in a cutting field of 2000 x 4000mm 
and a high-quality production approach. 

CNC Kesimlerde çok kullanılan CNC 
Router   Kesim,  bir   hat  üzerinde   
bilgisayarla hazırlanan desenin düzleme 
kazınması veya düzlemin verilen 
desene uygun biçimde kesilmesini 
sağlamaktadır.

CNC Router Cut, widely used in CNC 
Cuts, allows the pattern prepared with a 
computer to be engraved on any plane or 
for the plane to be cut in accordance to 
the given pattern.

Nedir? What?

SLM-RK001 SLM-RK002 SLM-RK003

SLM-RK004 SLM-RK005 SLM-RK006
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Kesim. Cutting.
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CNC Punch. CNC Punch.

CNC Punch makinelerimizle metal üze-
rindeki tasarımlarınızı geniş kalıp imkan-
larımızla gerçekleştirebiliriz. Kendi ima-
latımız olan kalıp taşlama makinemiz 
ile ayrıca puch kalıplarımız hassasiyetle 
taşlanır.

Our CNC Punch machine, along with a 
wide range of molds, grinded using our 
own mold grinding machine, allows us to 
create any design on metal.

CNC Punch, zımba magazininde çeşitli 
amaçlar için bulunan zımbaların belirli 
bir sıraya göre sac metal üzerine çeşitli 
işlemler yapabilmesini sağlar.

CNC Punch allows staples in the staple 
magazine to perform various operations 
in a specific order on any sheet of metal.

Nedir? What?

SLM-PH001 SLM-PH002 SLM-PH003

SLM-PH004 SLM-PH005 SLM-PH006
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Kesim. Cutting.
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Perfore. Perfore.

Bakır, paslanmaz, alüminyum ve benzeri tüm 
metal levhaların çapları, delik şekilleri, dizilişi 
ve geometrik tasarımına bağlı olarak yüksek 
tonajlı preslerde özel üretim yapan makineleri-
miz ve konusunda uzman personellerimiz tüm 
pergore işçiliği süreçleri için yanınızda.

Our machines specialize in high tonnage pres-
ses depending on the diameter, hole shapes, 
alignment, and the geometric design of all me-
tal plates such as copper, stainless steel, alumi-
num. 

Paslanmaz çelik, alüminyum, bakır, 
metal seçenekleriyle hazırlanan 
levhalara, delik şelikleri, dizilişi ve 
geometrik tasarımı seçilerek, kesim 
yapılmasını sağlar. Perfore bir 
kesim yöntemidir..

Perforation is a method of cutting 
where various designs compiled 
of geometric shapes are cut onto 
various materials such as stainless 
steel, aluminum, copper and metal.

Nedir? What?

Projenizi, çizimlerinizi 
hemen gönderin. Tüm de-
taylarıyla hızlıca geri dönüş 
yapalım.

Send us your projects and 
designs now. We will get 
back to you with all the 
details.

SLM - PE001 SLM - PE002 SLM - PE003 SLM - PE004

SLM - PE005 SLM - PE006 SLM - PE007 SLM - PE008
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Perfore Ürünleri. 

SLM - PE013

SLM - PE019

SLM - PE014

SLM - PE017

SLM - PE015

SLM - PE018

SLM - PE016

SLM - PE020

SLM - PE009 SLM - PE010 SLM - PE011 SLM - PE012
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SLM - PE030SLM - PE029

SLM - PE021 SLM - PE022 SLM - PE023 SLM - PE024

SLM - PE025 SLM - PE026 SLM - PE027 SLM - PE028

Ürünler, malzemeler ve daha 
bir çok örnekler için lütfen web 
sitemizi ziyaret edin.

You can visit our website for 
more examples of products and 
materials

Perforated Products
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Kesim. Cutting.
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CNC Giyotin Makas. CNC Guillotine Shears.

Projenizi, çizimlerinizi 
hemen gönderin. Tüm de-
taylarıyla hızlıca geri dönüş 
yapalım.

Send us your projects and 
designs now. We will get 
back to you with all the 
details.

CNC Giyotin Makas makinelerimizle 6 
metreye kadar alüminyum,paslanmaz, de-
mir-dkp, kompozit, pirinç vb. malzemeleri-
nizi çeşitli ölçü ve kalınlıklarda milimetrik 
olarak hatasız ve kayıpsız olarak hassas 
bir şekilde kesilir.

With our guillotine shearing machines, 
aluminium, stainless steel, iron, dkp, com-
posite, brass, etc. of varying sizes, up to 6 
meters, and thicknesses are cut with milli-
metric and error-free precision.

Kesilmesi güç olan metal sacın, 
koparılmak suretiyle işlem 
görmesine giyotin makas kesim 
adı verilir. Giyotin makas hizmeti 
ile kısa sürede çok sayıda hatasız 
kesim yapılır.

The method of cutting where hard 
to cut metal sheets are broken off 
from each other is called guillotine 
shearing. This method allows for 
the cutting of metal with absolute 
precision.

Nedir? What?
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Büküm. Bending.
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CNC Abkant Büküm. CNC Abkant Bending.

Projenizi, çizimlerinizi 
hemen gönderin. Tüm de-
taylarıyla hızlıca geri dönüş 
yapalım.

Send us your projects and 
designs now. We will get 
back to you with all the 
details.

SLM-AB001 SLM-AB002 SLM-AB003

SLM-AB004 SLM-AB005 SLM-AB006

CNC Abkant makinelerimizle 6 metreye 
kadar hızlı, hassas ve kaliteli bükümler ya-
pılabilmektedir. Her türlü metal levha bü-
kümleriniz uzman personelimiz tarafından 
yapılmaktadır.

With our CNC Abkant Press machines, high 
quality, precise bending is faster and easier 
than ever for all kinds of metal plates of up 
to 6 meters.

Nedir? What?

CNC Abkant ile malzemelerinize  
büküm işlemi uygulanarak istenen 
şekle getirilmesi sağlanır. Birden 
fazla büküme olanak sağlar. Seri 
üretim için uygundur.

CNC Abkant Press twists materials 
into the desired shape. This method 
allows for multiple twists and is 
suitable for mass production. 
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CNC Abkant Büküm Ürünleri. 

SLM-AB007 SLM-AB008 SLM-AB009

SLM-AB010 SLM-AB011 SLM-AB012

SLM-AB013 SLM-AB014 SLM-AB015

SLM-AB016 SLM-AB017 SLM-AB018
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CNC Abkant Bending Products.

SLM-AB019 SLM-AB020 SLM-AB021

SLM-AB022 SLM-AB023 SLM-AB024

SLM-AB025

SLM-AB028

SLM-AB026

SLM-AB029

SLM-AB027

SLM-AB030
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Büküm. Bending.
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CNC Silindir Büküm. CNC Cylinder Bending.

Malzeme. Material.

Alüminyum Levha
Aluminum Plaque 4.000 mm’ye kadar.Approx.

4.000 mm’ye kadar.Approx.

4.000 mm’ye kadar.Approx.

4.000 mm’ye kadar.Approx.

5 mm’ye kadar.Approx.

4 mm’ye kadar.Approx.

4 mm’ye kadar.Approx.

4 mm’ye kadar.Approx.

Ölçü. Measure.(Max) Kalınlık. Thickness.(Max)

Paslanmaz Sac
Stainless Steel Sheet 

Kompozit
Composite

Pirinç
Brass

Projenizi, çizimlerinizi 
hemen gönderin. Tüm de-
taylarıyla hızlıca geri dönüş 
yapalım.

Send us your projects and 
designs now. We will get 
back to you with all the 
details.

Bünyemizde bulunan 5 adet CNC Silindir 
Büküm makinelerimiz, kulaklı ve kulaksız 
tüm silindir bükümlerinizi 4 metreye kadar 
hassas ölçülerde yapabilmeyi sağlamakta-
dır. Tüm makinelerimizde playback büküm 
özelliği de bulunmaktadır.

Our 5 CNC Roll Bending machines enable 
us to make all your cylinder bends with pre-
cision to a size of up to 4 meters. All our 
machines also feature playback bending

Nedir? What?

CNC Silindir ile yerleştirilen 
malzemeleriniz, parçalarınız silindir 
formatında eğilerek bükülür. Eğme 
kuvvetinin derecesi ise makinenin 
kapasitesi ile doğrudan orantılıdır. 
Silindir bükme ürünleri endüstrinin 
muhtelif alanlarında kullanılır.

Cylinder bending products are used 
in various areas of the industry. 
CNC Roll Bending allows materials 
to be bent in a cylindrical format.; 
the degree of tilting force is directly 
proportional to the capacity of the 
machine
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CNC Silindir Büküm Ürünleri. 

SLM-SB001 SLM-SB002SLM-SB002 SLM-SB003

SLM-SB004 SLM-SB005 SLM-SB006

SLM-SB007 SLM-SB008 SLM-SB009

SLM-SB010 SLM-SB011 SLM-SB012
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SLM-SB018

SLM-SB017SLM-SB016

SLM-SB019

CNC Cylinder Bending Products.

SLM-SB013 SLM-SB014 SLM-SB015

Ürünler, malzemeler ve daha 
bir çok örnekler için lütfen web 
sitemizi ziyaret edin.

You can visit our website for 
more examples of products and 
materials
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Büküm. Bending.
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CNC Profil Büküm. CNC Profile  Bending.

Projenizi, çizimlerinizi 
hemen gönderin. Tüm de-
taylarıyla hızlıca geri dönüş 
yapalım.

Send us your projects and 
designs now. We will get 
back to you with all the 
details.

Solmaz Alüminyum, 35 yıllık kemer büküm 
tecrübesi ve CNC kontrollü makineleri ile 
alüminyum cephe profilleri, yalıtımlı ve ya-
lıtımsız doğrama profilleri, tente profilleri, 
döner kapı ray profiilleri, kanopi, etek profil-
leri, paslanmaz demir, pirinç kutu profilleri, 
boru ve köşebentleri istenen ölçülerde bü-
kebilmektedir.

Solmaz Aluminum, with its 35 years of ex-
perience in belt bending and CNC-control-
led machines, can bend aluminum facade 
profiles, stainless steel, brass box profiles, 
pipes, and corners to desired sizes. 

Nedir? What?

Boru ve alüminyum bükümleri, dişli 
çember, döner merdiven, konik 
büküm, saç büküm, köşebent 
büküm gibi uygulama alanlarında 
görülebilen CNC Profil Büküm 
işlemi, projenize ait tasarımların 
şekillenmesini sağlar.

The CNC Profile Bending process 
allows the shaping of the designs of 
your project through methods such 
as pipe and aluminum bends, circle 
gears, spiral ladders, conical bends, 
sheet bends, and corner angle bends 
.

SLM-PB001 SLM-PB002 SLM-PB003
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CNC Profil Büküm Ürünleri. 

SLM-PB004 SLM-PB005 SLM-PB006

SLM-PB007 SLM-PB008 SLM-PB009

SLM-PB010 SLM-PB011 SLM-PB012

SLM-PB013 SLM-PB014 SLM-PB015
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CNC Profile Bending Products.

SLM-PB016 SLM-PB017 SLM-PB018

SLM-PB019 SLM-PB020 SLM-PB021

SLM-PB022 SLM-PB023 SLM-PB024

SLM-PB025 SLM-PB026 SLM-PB027
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Büküm. Bending.
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CNC Boru Büküm. CNC Pipe  Bending.

CNC kontrollü Boru - Dirsek Büküm ma-
kinelerimiz ile çap 10 mm. ile çap 60 
mm. arasındaki paslanmaz, demir, pirinç 
ve alüminyum boruların, istediğiniz açı-
larında, hassas olarak bükümleri yapıl-
maktadır.

İstenilen ölçüde üretim yapabilmeyi 
sağlayan CNC Boru Büküm 
makinelerimizin ve konusunda 
uzman personelimizin, hassas 
çalışmaları sonucu, sıfır hata ile ürünler 
müşterilerimize teslim edilmektedir.

SLM-BB001 SLM-BB002 SLM-BB003

SLM-BB004 SLM-BB005 SLM-BB006

CNC Controlled Pipe - Elbow Twisting bendS 
stainless steel, iron, brass and aluminum pi-
pes between a diameter of 10-60 mm.
 
 
 

As a result of the sensitive work of our CNC 
Pipe bending machines and our expert 
personnel, our products are delivered to our 
customers with no errors.
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Büküm. Bending.
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Mesh. Mesh.

Projenizi, çizimlerinizi 
hemen gönderin. Tüm de-
taylarıyla hızlıca geri dönüş 
yapalım.

Send us your projects and 
designs now. We will get 
back to you with all the 
details.

Solmaz Alüminyum olarak uzun yıllara dayanan 
tecrübemiz, son teknoloji makinelerimiz ve her 
biri konusunda uzman personellerimiz ile es-
tetik görüntüde yaygın kullanımı olan her türlü 
metal ile Mesh imalatı yapıyoruz.

As Solmaz Aluminium, our experience and our 
large selection of high-tech machinery are what 
sets us apart from the competition and provides 
us with the opportunity to create beautiful Mesh 
designs. 

Estetiğin artan öneminde büyük 
rol oynayan Mesh uygulamalar, 
inşaat ve yapı sektörünün önemli 
oyuncuları arasında yerini aldı. 
Estetik açıdan göze hoş gelen 
Mesh uygulaması, dış mekan, 
çevre düzenleme, mobilya sektörü,  
dış cephe ve dekoratif gibi bir çok  
alanda kullanılmaktadır.

Mesh applications, which 
plays a major role in improving 
aesthetics, have taken their place 
among the important aspects 
of the construction sector. Mesh 
applications are used in many areas 
such as landscaping, furniture, 
exterior façade, and decoration

Nedir? What?
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SLM-MH002 SLM-MH004

SLM-MH005

SLM-MH005

SLM-MH002

SLM-MH003
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SLM-MH006 SLM-MH006
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Kaynak. Welding.



41www.solmazaluminyum.com

Paslanmaz. Alüminyum. Demir. Pirinç. Bakır.
Stainless. Aluminum. Iron. Brass. Copper.

Kaynak atölyelerimizde bulunan fark-
lı kaynak makinelerimiz ile paslanmaz, 
alüminyum, demir, pirinç, bakır kaynak-
ları ve tesviyeleri yapılmaktadır. Ayrıca 
alüminyum ve paslanmaz harf üretim-
lerinizde, kusursuz işçilik ile üretim ger-
çekleştirebiliyoruz.

With various welding machines, we are 
capable of welding stainless steel, alumi-
num, iron, brass, and copper with ease. 
One of our specialties include impeccab-
le workmanship in both aluminum and 
stainless steel “letter” production.

Projenizi, çizimlerinizi 
hemen gönderin. Tüm de-
taylarıyla hızlıca geri dönüş 
yapalım.

Send us your projects and 
designs now. We will get 
back to you with all the 
details.
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Kaynak. Welding.
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Solmaz Alüminyum kaynak bölümü dahilinde 
yüzeysel işlemler sağlanmaktadır. Tüm mal-
zemelerinizin yüzeysel işlemlerinde Polisaj ve 
Satine uygulayabiliyoruz. 

Malzemelerinizde, ürünlerinizde, yüzey taşla-
ma yöntemi ile istenilen dekoratif yüzey görün-
tüsü elde edilebilmektedir. Özel makineler ile 
polisaj işlemlerinizi yapıyoruz. Yüzey pürüzlü-
ğü müşteri talebine göre karşılanabilmektedir.

Superficial processes like Polishing and Surface 
Grinding are provided within the Solmaz Alumi-
num Welding section. We can apply Polishing 
and Surface Grinding to all material surfaces to 
create the demanded surface design. Surface 
roughness depends on customer demand

Polisaj işlemi; paslanmaz, 
alüminyum, bakır, pirinç vb. 
metallerden yapılmış malzemelerin 
metal yüzeylerine, aşındırıcı 
özelliliği olan ekipmanlarla parlak 
ve kusursuz bir görünüş verme 
işlemidir.

Satine işlemi , dekoratif olarak 
mat bir görünüm elde etmek için 
malzemelere uygulanabilen bir 
yüzey işlemidir.

Polishing: is the process of giving a 
shiny and flawless appearance to 
metal surfaces such as stainless 
steel, aluminum, copper, brass, etc. 
with abrasive equipment.

Surface Grinding:  is a surface 
application aimed to add a matte 
finish to materials

Nedir? What?

Polisaj. Satine. Polisher. Surface Grinding.

* Daha fazlası için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.
 *  Please visit our website for more information
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Boya. Paint.
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Boya. Eloksal. Kaplama. Pirinç Eskitme.
Paint. Anodized. Plating. Brass Tumbled.

Solmaz Alüminyum boya bölümü dahilinde 
malzemelerin veya ürünlerin yüzeysel işlemle-
rine boyama, eloksal, kaplamalar ve pirinç es-
kitme yapılabilmektedir.

Ürünün, malzemenin estetik görünümünü iyi-
leştirmek, korozyon ve aşınmaya karşı direnci-
ni artırmak için yüzeysel işlemler uygulayabili-
yoruz.

Painting, anodizing, coating, and brass aging 
applications are provided within the Solmaz 
Aluminyum Painting section.

We are able to apply superficial processes to 
improve the aesthetic appearance of the pro-
duct and to increase its resistance to corrosion 
and wear

Eloksal, alüminyum için çok özel bir 
yüzey kaplamadır. Elektrokimyasal 
işlemlerden sonra elde edilir. Eloksal 
tabakası sert, aşınmaya karşı çok 
dayanıklı olduğundan alüminyuma 
üstün özellikler kazandırır.

Elektrostatik toz boyama, 
boyanacak ürün veya malzeme 
yüzeyinin boya pigmentlerini içeren 
bir toz ile kaplanması, ardından 
fırınlanması ile elde edilen bir 
çeşit yüzey kaplama yöntemidir. 
Elektrostatik toz boya, eloksal 
kadar dayanıklı olmamasına 
karşın, sunduğu renk seçenekleri,  
parlaklığı, dokusu ve uygulama 
kolaylığı ile sıklıkla tercih edilebilen 
bir yöntemdir.

Anodizing is a very special surface 
coating for aluminum. It is obtained 
after electrochemical processes. 
Since the anodized layer is hard and 
very resistant to abrasion, it gives 
aluminum superior properties that 
increase protection against damage 
as corrosion. 

Electrostatic powder coating is a 
kind of surface coating method 
obtained by coating the surface 
of the product or material to be 
painted with a powder containing 
paint pigments and then baking 
it. Although electrostatic powder 
coating is not as durable of an 
application as anodizing, it is often 
preferred due to its color choices, 
brightness, texture, and ease of 
application. 

Nedir? What?
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Uygulanan Teknik.
Applied Technique.

 Abkant Büküm, Perfore
 Abkant Bending, Perfore

Uygulanan Teknik.
Applied Technique.

CNC Punch, Abkant Büküm
CNC Punch, Abkant Bending

Uygulanan Teknik.
Applied Technique.

Giyotin Makas Kesim,Silindir Büküm
Guillotine Shears, Cylinder Bending

         Tamamlanan Projeler.             Completed Projects.
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Uygulanan Teknik.
Applied Technique.

CNC Punch, Abkant Büküm
CNC Punch, Abkant Bending

Uygulanan Teknik.
Applied Technique.

Giyotin Makas Kesim, Silindir Büküm
Guillotine Shears, Cylinder Bending

Uygulanan Teknik.
Applied Technique.

Giyon Makas Kesim, Kaynak, Boya
Guillotine Shears, Welding, Paint

         Tamamlanan Projeler.             Completed Projects.



Fason işçilikte lider.
Leader in manufacturing.
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