Viracolor Hakkında
1991 yılında Sn. Hüsnü TİRYAKİ tarafından İstanbul ‘da kurulan Vira Ticaret ve Kimya Sanayi Limited
Şirketi 1997 yılında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde üretim faaliyetine başlayıp attığı emin adımlarla
sektöre damgasını vurarak Türkiye ‘nin önde gelen Masterbatch üretici firmalarından biri haline gelmiştir.
İlk olarak 1997 yılında Çerkezköy Organize Sanayi Böglesinde 1000m² kapalı alana sahip tesisinde Mono ve
Tailor-Made Masterbatch üretim faaliyetine başlayan Vira, 2001 yılında Çorlu’da kurduğu yeni fabrikasında
Mono Masterbatch üretimine devam etmiştir. Bu dönemde Mono ve Tailor-Made Masterbatch üretimi
birbirinden ayrılmıştır.
Vira; 2005 yılında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Tailor-Made Masterbatch üretim faaliyetini,
aynı sanayi bölgesindeki yeni tesisine taşımıştır.
Yeni yatırımlarla büyümeye devam eden Vira, 2009 yılında 3. fabrikasını Gaziantep’te hizmetse açmıştır.
Türkiye Makine Halı Endüstrisinin kalbinin attığı yerde kurulan fabrikamız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına
daha yakından çözüm ulaştırmaktadır.
Vira toplam 24.200 m² Kapalı Alana sahip 3 Fabrikasında 27.000 Ton/Yıl Masterbatch (Mono ve TailorMade) üretimi yapma kapasitesine sahiptir. Çerkezköy ve Gaziantep ‘teki tesislerinde sahip olduğu zengin
arşivleri, müşterilerine en etkin şekilde hizmet verebilmesini sağlamaktadır.
Vira, hizmet odaklı yaklaşımı ile müşterilerine satış öncesi verdiği teknik desteği satış sonrasında da
sürdürmektedir.

FABRİKALARIMIZ

Çorlu Fabrikamız

Vira; Mono ve Tailor-made Masterbatch üretimini birbirinden ayırmak amacıyla inşa ettiği Çorlu Avrupa
Serbest Bölgesi’ndeki tesisinde üretimine 2001 yılında başlamıştır. 3 parsel üzerinde toplam 8850 m² arsa
üzerine kurulu tesiste 8200 m² toplam kapalı alan bulunmaktadır. 2012 yılı içerisinde yapılan yeni makine
yatırımları ile yıllık 12.000 Ton kapasite ile PP ve PE taşıyıcılı Mono Masterbatch üretimi gerçekleştirilmektedir.
Vira, uluslarası standartlara uygun nitelikteki ve yüksek haslıklara sahip olan pigmentleri kullanarak ürün
lotları arasındaki standardizasyonu sağlamıştır.

Çerkezköy Fabrikamız

1997 yılında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde 1.000 m² kapalı alana sahip tesisinde Mono ve Tailor-Made
Masterbatch üretim faaliyetine başlayan Vira, 2001 yılında Mono Masterbatch üretimini Çorlu’daki yeni tesisine
taşıyarak Çerkezköy’deki tesisinde yalnız Tailor-Made Masterbatch üretimine devam etmiştir.
Vira, 2005 yılında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 20.500 m² arsa üzerine inşa ettiği 7.500 m² kapalı alana
sahip yeni binasına Tailor-Made Masterbatch üretimini taşımıştır. Zaman içerisinde yapılan makine yatırımları
ile yıllık 6.000 Ton Masterbatch üretim kapasitesine sahip tesisimizde, 900 m² büyüklüğünde 30.000 üzerinde
üretime hazır halde bekleyen formül barındıran arşiv de bulunmaktadır.

Gaziantep Fabrikamız

Yeni yatırımlarla büyümeye devam eden Vira, 2009 yılında 3. fabrikasını Gaziantep’te hizmete açmıştır. Türkiye
Makine Halı Endüstrisinin kalbinin attığı yerde kurulan fabrikamız, 15.000 m² arsa üzerinde 8.500 m² kapalı alana
sahip olup, yıllık 9.000 ton üretim kapasitesi ile müşterilerimizin hizmetindedir.
Gaziantep Fabrikamızda bulunan 1030 m² alana sahip geniş arşivimizde, üretime hazır halde bekleyen 30.000
üzerinde formül bulunmaktadır.

LABORATUVAR

AR-GE

Firmamızın Çerkezköy merkez fabrikası ve Gaziantep
fabrikasında kalite kontrol ve Ar&Ge laboratuvarları
bulunmaktadır.
Çerkezköy ve Gaziantep fabrikalarımızdaki zengin arşivlerimiz
sayesinde özellikle elyaf sektörünün acil talep ve ihtiyaçlarına
süratle cevap verebilmekteyiz.

Kalite Kontrol
Her MONO ve TAILOR-MADE
Masterbatch üretimi sonrasında
ürünlerin filitre test sonuçları
değerlendirilir ve granül büyüklüğü
ile renk homojenizasyonu kontrol
edilir.

ÜRÜNLERİMİZ

Mono Masterbatch
Dünyanın önde gelen firmalarından temin edilen yüksek haslık değerleri ve mükemmel dispersiyon özelliklerine
sahip pigmentlerin Polypropylen ve Polyethylen polimerleriyle homojen karışımı sonucu doğan MonoMasterbatch’ler, Tailor-Made Masterbatch’lere kadar uzanan yolun temelini oluşturur.
Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi’ndeki modern makine parkuruna sahip tesisimizde standart pigment ve polimerlerle
çalışıldığından renklerde lotlar arası oluşabilecek olası farklılıkların önüne geçilmiştir.
Mono-Masterbatch’ler Halı, BCF&CF İplik, Non Woven ve Plastik (Kablo, Enjeksiyon ve Film) üreticisi firmalar
tarafından tercih edilmektedir.
Müşterilerimize talep ettikleri taktirde MSDS, TDS ve Reach Tüzüğüne Uygunluk formları verilmektedir.

Tailor-Made Masterbatch
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
tesisimizde,
yüksek
dispersiyon
ve
homojenizasyon
kalitesine
ve
mükemmel filtre test değerlerine sahip
Mono Masterbatch’lerin Tailor-Made
Masterbatch’lere dönüşme süreci yaşanır.
Tailor-Made Masterbatch‘ler yine Halı,
BCF&CF İplik, Non Woven ve Plastik
(Kablo, Enjeksiyon ve Film) üreticisi
firmalar tarafından tercih edilmektedir. Bu
aşamada yapılacak olan üretimler değerli
müşterilerimizin tercihlerine ve taleplerine
göre şekillenir.
Müşterilerimize talep ettikleri taktirde MSDS, TDS ve Reach Tüzüğüne Uygunluk formları
verilmektedir.

Viraten Masterbatch

1.Viraten PEE Masterbatch :
Enjeksiyon sektöründe yer alan üretici firmalar tarafından tercih edilen
Polyethylen esaslı bir ürün gurubumuzdur.

2.Viraten PEK Masterbatch :
Kablo üreticisi firmalar tarafından tercih edilen Polyethylen esaslı bir
ürün gurubumuzdur.

3.Viraten PEL Masterbatch :
Film üreticisi firmalar tarafından tercih edilen Polyethylen esaslı bir
ürün gurubumuzdur.

Viraplen Masterbatch

1.Viraplen PPF Masterbatch :
Halı, BCF&CF İplik, Non Woven üreticisi firmalar tarafından
tercih edilen Polypropylen esaslı bir ürün gurubumuzdur.

2.Viraplen PEF Masterbatch :
Halı, BCF&CF İplik, Non Woven üreticisi firmalar tarafından tercih
edilen Polyethylen esaslı bir ürün gurubumuzdur.

3.Viraplen PPE Masterbatch :
Enjeksiyon sektöründe yer alan üretici firmalar tarafından tercih
edilen Polypropylen esaslı bir ürün gurubumuzdur.

Çerkezköy

Çorlu

Gaziantep

Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi
10. Sokak No:8 59501
Çerkezköy/Tekirdağ - TÜRKİYE
Tel : +90.282.758 20 30 Pbx
Fax : +90.282.758 20 29
e-mail : vira@viracolor.com.tr

Avrupa Serbest Bölgesi 112 Ada
Parsel No: 2 Velimeşe
Çorlu/Tekirdağ – TÜRKİYE
Tel : +90.282.691 11 56
Fax : +90.282.758 20 29
e-mail : vira@viracolor.com.tr

3. Organize Sanayi Bölgesi
83316 No’lu Cadde No:8 Başpınar
Şehitkamil/Gaziantep – TÜRKİYE
Tel : +90.342.337 86 71 Pbx
Fax : +90.342.337 86 70
e-mail : vira@viracolor.com.tr

http://www.viracolor.com
http://www.linkedin.com/company/viracolor-masterbatches
http://www.facebook.com/viracolor

