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HAKKıMızDA

Kurucumuz M. Tacettin ERSOY'un 1950 yılında temellerini attığı firmamızın zımba teli

serüveni, kendisinin 2. Dünya savaşından sonra Avrupa'da düzenlenen ilk Drupa fuarını ziyaret
etmesi ile başlar. O yıllarda ülkemizde üretilmediği için ithal edilen zımba teli, şu an izmir Gaziemir'de
bulunan, 7500 m2 alan üzerine kurulu fabrikamızda, modern üretim anlayışı ve lSSü'den bu güne olan
"know-how" birikimi ile Türkiye'mizde üretilmektedir. Sektörün öncü firmalarından olan Tipa Tel, aynı

zamanda bazı yeni ürünlerin ülkemizdeki ilk üreticisi olma gururuna sahiptir. ilk çengelli zımba teli üretimi,

ilk mini başlı çivi (brads) üretimi, ilk rulo koli kapama üretimi, ilk paslanmaz-krom tel üretimi gibi. .. Bugün
yüzü aşkın çeşidiyle, modern üretim makineleri ve sürekli yatırımlarıyla, firmamız yarınların sağlam temellerini

atmakta ve geçmişin ışığıyla yarınlarını aydınlatmaktadır.

TARiHÇEMiz

Ürettiğimiz bütün ürünlerde ve sağladığımız hizmette Türkiye'nin en iyisi
olmaya devam ederek, global pazarda tanınan bir marka haline gelmek.

KURULUŞ HATıRASı

"1950"
BASKı EL PEDALIMISYONUMUZ

!l'950 --+ Tipo Matbaası olarak ilk kuruluşu

Jı.9rjA( --+ Tipo Matbaacılık ithalat Komisyon olarak hazır zımba tel ithalatı
J!9m1l --+ Almanya'dan ilk zımba üretim makinesi ithalatı

!1j!'!Jm~ --+ Tipo markasının tescili
!l!!'!J€l2 --+ Tipo Telltd. Firması olarak Gaziemir'deki fabrikaya geçiş

--+ Alman Prebena firması iş ortaklığı

--+ 40. yılda 80 üzerinde zımba teli üretimi
--+ ilk mini başlı çivi üretimi

~ID0ill --+ Tel çekme yatırımı başlangıcı

.,,,,,,-,.,2,,.IDIDıl! --+ ilk çengelli zımba teli üretimi
2@@2 ~ TÜV ıso 9001,2000 sertifikası

i2.(!)l!l' --+ ilk rulo koli kapama teli üretimi

VIZYONUMUZ

. Ürünlerimizle verdiğimiz güven ve yüksek iş etiğimiz ile her zaman müşterilerimize layık olmaya çalışmak .

. Yüksek standartlı ve kaliteli ürünler üreterek müşteri memnuniyetimizi en üst düzeye çıkartmak.
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11,3 mm

1. 12,7 mm ,i

PREBENA lM-A16/S30

. .
PASLANMAZ ZIMBA SERısı

. .
800 SERISI 8

Aısı 304 &316 Kalite Paslanmaz Krom telden yapılmaktadır.

Ham maddesi ithaldir. Genel Kuııanım Alanları:

• Genellikle yat ve tekne imalatında kullanılır. • Paslanmazlık gerektiren birleştirmelerde.

6,7 mm

~

çtı 0,95)(0,65 mm

PREBENA 3M-H40

iren Zımba Teli e04PSZ e06PSZ eoepsz el0PSZ e12PSZ e14PSZ
Staple

ınde, Kutuda Adet 4500 4500 4500 4500 4500 3000Pes / Box
öşemeler, Kolide Adet

Boxes/Carton 32 25 20 ıe 15 20

900 SERisi (92...S.mjshl

KULLANIM ALANLARI
• Paslanmazlık gerekt
döşeme işlerinde

• Dış tutturma yerle(
yalıtım işlerinde

• Otomotiv vinil ve iç d
ön döşemede

•

Zımba Teli 920 PSZ 925 PSZ
Staple
Kutuda Adet 1000 900Pes / Box
Kolide Adet
Boxe~/Carton 4e 20

KULLANIM ALANLARI
• Ahşap yat ve teknelerin imalatındagövdenin dış

kaplamasında, strip denilen 4-10 mm arası ağaç

levhalar 3 ila 6 kat arası birbirine çapraz gelecek
şekilde tutkallanarak Paslanmaz Krom Tipo
925·PSZ zımba teli ile sabitleştirilir.

~

H
6.5 mm

çtı 1,25xl,OO mm
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PASLANMAZ SERISI ÇiVILER
. .

SERısı

(F SERISI)
2,1 mm

-0\10-

ı mm ç6 1,25d ,00 mm

2 SERısı

(PINS)

I:::
-"

~f-
0,8 mm

AISI 304&316 Kalite Paslanmaz Krom
telden yapılmaktadır.

Ham maddesi ithaldir.

GENEL KULLANIM ALANLARI,
• Çivi kullanılması gereken ve

paslanmazhk gerektiren
yerlerde kullanılır.

5 SERısı

(PINS)

çtı 1.25d.OOmm
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Bu sisteme verilen
belgedir.

TiPO TEL RAPTiYE SANAyi VE TicARET LTD. ŞTi.
Akçay Caddesi No, 176 - 35410 Gaziemir / iZMiR

Tel, +90.232. 251 0345 - 251 2836 Fax, +90.232. 251 3783
lipo@lipolel.com

mailto:tipo@tipotel.com
www.tipotel.com



