








TÜRKİYE ABD ÇİN

CNTContaFlexibleProducts
Conta Elastik Ürünler müşteri istek ve ihtiyaçlarını, doğru ürün tasarımı ile dünya standartlarında üretim kalitesiyle karşılamak 
amacıyla, 2004 yılında Pulver Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulmuştur. Müşterilerine sunduğu ürün kalitesi servis 
konforu ve yenilikçi ürünleri sayesinde, kısa bir süre içersinde Türkiye, Avrupa ve çevre ülkelerde Termoplastik Elastomer 
(TPE) bazlı extrüzyon conta sektörünün önde gelen üreticisi olmuştur. 

Kilometre Tașları

2004
2005
2006
2006
2006
2008
2010
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2017
2017

PVC pencere profil sektörü için TPE bazlı conta üretimine başladık.
Kalıphane devreye alındı.
Conta Elastik Ürünler San. ve Tic. A.Ş. adı altında üretime devam etme kararı aldık.
İlk ihracatımızı Bulgaristan’a yaptık.
Beyaz Eşya sektörüne TPE bazlı ekstrüzyon ürünlerinin satışına başladık.
Buzdolabı sektörüne yönelik conta üretimi için yatırım kararı aldık.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki modern üretim tesislerine taşındık.
Çin Halk Cumhuriyeti’ne ilk satışımızı yapmayı başardık.
Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri’nde üretim yapma kararı aldık.
Çin’de Ningbo Conta Sealing Products Co. Ltd. adı altında üretime başladık.
ABD’de Conta North America Inc. adı altında üretime başladık.
Yapılan hisse alımı ile Ningbo Conta Industries Co. Ltd.’nin %100 sahibi olduk.  
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni üretim tesislerinin inşaatına başlandı.
Treyler, kelepçe sektörü, alet kutusu kapak contası sektörlerine ilk satışlar yapıldı.    
Yapılan hisse alımı ile Conta North Amerika’nın %100 sahibi olduk.
Conta NA’nın merkezini Michigan’dan Atlanta’ya taşıma kararı aldık.

Grup Șirketlerimiz

Pulver Kimya San. ve Tic. A.Ş. (Kuruluş 1991), Türkiye’nin İlk Elektrostatik Toz Boya Üreticisi
Pulron Kimya San. ve Tic. A.Ş. (Kuruluş 2014), Türkiye’nin İlk Termoplastik Toz Boya Üreticisi

Yurtdıșı Șirketlerimiz

Ningbo Conta Sealing Products Co., Ltd. (Kuruluş 2014), Ningbo, Çin Halk Cumhuriyeti
Conta North America, Inc. (Kuruluş 2014), Georgia, Amerika Birleşik Devletleri

Conta Elastik Ürünler faaliyete başladıktan sonra hizmet sunduğu sektörlerde üretim anlayışı ile önemli farklar yaratmıştır.
25.000.000 mt/ay kapasiteli modern makine parkuru en hassas üretimleri yapacak şekilde tasarlanmıştır. PLC kontrollü
ekstrüderleri sayesinde en dar toleranslarda üretim yapabilmektedir. Conta makina parkurundaki modern kesme ve
kaynak makinaları sayesinde müşterilerinden gelen boy kesme ve kaynak taleplerini karşılamaktadır. Conta üretiminde
müşteri taleplerine ve pazara uygun olarak CSTB, RAL, GOST veya TSE onaylı kaliteli hammaddeleri tercih etmektedir.
Hammadde sertifikasyonuna ve standart ürün kalitesine verdiği önemden dolayı güvenilir tedarikçiler ile çalışmaktadır.





ARGE

Conta ARGE (Araştırma/Geliştirme) departmanı, üretim verimliliğini ve conta kalitesini artırmak için dünyadaki yeni teknoloijler 
üzerinde sürekli araştırmalar yapmaktadır. Yaptığı yeni dizayn ve teknoloji çalışmaları ile müşterilerilerine hem maliyet avantajı 
getirmekte, hem de sektöre katma değer katacak yeni ürünler sunmaktadır. Arge bölümünün birinci hedefi ana sanayilerimizin 
conta argesine ayırdıkları kaynakları başka alanlara aktarabilmelerini sağlamak amacıyla bu çalışmaları öncelikle ana sanayi 
adına gerçekleştirmektedir. Conta bu hedefe ulaşmak için yatırımlarına ve çalışmalarına devam etmektedir. 

KALIPHANE

Conta olarak amacımız; en doğru dizaynı, en kısa sürede gerçekleştirebilen kalıphanemizin konforunu müşterilerimize 
yaşatmaktır. Kalıphanemiz üç bölümden oluşmaktadır: Tasarım, Atölye, Kalite Kontrol. Tasarım ofisinde müşteri ihtiyaçlarına 
göre en uygun tasarımlar yapılır, tasarımlar onay için müşteriye iletilir, onay alındıktan sonra kalıp çizimleri yapılıp Atölye 
bölümüne aktarılır. Atölyemizdeki CNC tezgahları ile işlenen kalıplar deneme bölümüne gönderilir, denemesi yapılan kalıplardan 
çıkan numuneler kalite kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar müşteriye gönderilir, müşteri tarafından son onayı alan kalıplar üretime 
teslim edilir ve üretim aşamasına geçilir.
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Ahșap

Alüminyum

Uygulama

Kapı Pencere Sistemleri

Cephe Giydirme Sistemleri

Ofis Bölme Sistemleri

Panjur & Garaj Kapısı Sistemleri

Mobilya Sistemleri

Güneş Enerjisi Sistemleri

Avantajları

Montaj süresini kısaltarak işçilik maliyetlerini minimize eder.

Kusma yapmaz, profili kirletmez, temizlenmesi kolaydır.

Hammaddeleri RAL, CSTB, GOST ve TSE standartlarına uygundur.

Çok iyi kalıcı deformasyon özelliklerine sahiptirler.

Köşe kaynaklarında problemsiz birleşme sağlar.

Operatör kullanmadan profile takılabilir.

2’li (co-ex) veya 3’lü (tri-ex) olarak üretilebilir.

Profile uygun renklerde üretilebilir.

Kapı & Pencere Sektörü

Alüminyum, PVC, Ahșap
Kapı ve Pencere Contaları





TENTE 
CONTALARI

TAKIM & YANGIN
SÖNDÜRME
KUTUSU CONTALARI

TENTE KAPI
CONTALARI

FRİGORİFİK 
KAPI
CONTALARI

FRİGORİFİK 
KARŞILIK
CONTALARI

TENTE KAPI
CONTALARI

YAKIT TANKI
CONTALARI

Trailer Sector

Avantajları

4 köşe kaynak yapılır, mükemmel sızdırmazlık sağlar.

Slip Coat’lu yüzeyler sayesinde kapıların kolay açılmasını sağlar.

Kapıyı açma sırasında yırtılmaz, sökülmez.

Yüzeylerdeki kinetik ve statik sürtünmleri azaltır.

Montajı kolaydır, alüminyum lama, vida gibi ekstra montaj elemanlarına ihtiyaç yoktur.

Montaj kolaylığından dolayı zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.

Yüksek UV&ozon direnci sayesinde zorlu hava koşullarına dayanır.

Kalıcı deformasyonu iyidir ; zaman geçse de sızdırmazlık sorunu yaratmaz.

Avrupa Normlarına uygundur; ROSH, PAH, REACH.

TreylerContaları
TPE Bazlı Contalar

Treyler Sektörü





Pipe Clamp Sector

Avantajları

Çevrecidir; %100 geri dönüşümlüdür.

Sıcak veya Soğukta ölçü stabilitesini korur; -40°C ve +70°C arasında sorunsuz çalışır.

Co-Ex üretilebilir; tek üründe farklı özellikte TPE'ler kullanılabilir.

Temizdir; ürünlerinize yağ kusmaz, kirletmez.

Kalıcı deformasyonu iyidir ; zaman geçse de sızdırmazlık sorunu yaratmaz.  

Ürünlerinize renk katar; istenilen renkte üretilebilir.

Yanmazlık sağlanabilir; DIN 4102-01 standartına uygun test 

sonuçları sunulabilir.

Sessizdir; kauçuk yapısı sayesinde titreşim ve sesleri sönümler.

Sizi yarı yolda bırakmaz; Yüksek UV&ozon direnci sayesinde zorlu hava 

koşullarına dayanır.

RAL GZ 655/656 standardına uygundur.

Avrupa Normlarına uygundur; ROSH, PAH, REACH.

KelepçeContaları
TPE Bazlı Contalar

Kelepçe Sektörü





White Goods Sector

Avantajları

Deterjan ve tuzlara karşı yüksek dayanım.

Kalıcı deformasyonu düşüktür.

UV&Ozon dayanımı yüksektir.

Mükemmel soğuk, sıcak dayanımı.

Kolay montaj edilir.

Mükemmel kaynak kabiliyeti.

20 ShA’dan, 65 ShD’ye kadar geniş sertlik skalası.

Kısalma yapmaz.

Kanaldan çıkmaz.

%100 geri dönüşümlüdür, doğayı kirletmez.

Renklendirilebilir.

Reach, RoHS ve Pahs uygunluk.

BeyazEşyaContaları
TPE Bazlı Contalar

Çamaşır Makinaları
Kurutma Makinaları
Bulaşık Makinaları

Beyaz Eşya Sektörü





Refrigerator & Deep Freeze Sector 

Avantajları

Çevre dostudur.

İnsan ve gıda sağlığına uygun üretilebilir.

Düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini korur.

Buzdolaplarında kullanılmakta olan hotgas sistemine gerek yoktur.

Düşük ısı transferi katsayısına sahiptir.

Montaj sırasında  şartlandırılmış bir ortama ihtiyacı yoktur.

Kolay montaj edilir.

Mükemmel kaynak kabiliyeti.

Kalıcı deformasyonu düşüktür.

UV&Ozon dayanımı yüksektir.

Mükemmel soğuk, sıcak dayanımı.

%100 geri dönüşümlüdür.

20 ShA’dan, 65 ShD’ye kadar geniş sertlik skalası.

Renklendirilebilir.

Reach, RoHS ve Pahs uygunluk.

BuzdolabıContaları
TPE Bazlı Contalar

Buzdolabı & Derin Dondurucu Sektörü



Elektrik Panosu Varil Kapakları

Treyler Alet Kutuları Solar Sistemleri

Yemek Saklama Kutuları
Alet Kutusu

Aydınlatma Sistemleri

Avantajları

Sağlıklıdır; insan ve gıda sağlığına uygun üretilebilir.

Çevrecidir; %100 geri dönüşümlüdür.

Ürünlerinize/(Hayatınıza) renk katar; istenilen renkte üretilebilir.

Sizi yarı yolda bırakmaz; Yüksek UV&ozon direnci sayesinde zorlu hava koşullarına dayanır.

Dayanıklıdır; bulaşık makinası ve benzeri proseslerde kullanılan kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Sıcak veya soğukta ölçü stabilitesini korur ; geniş sıcaklık arasında sorunsuz çalışır.

Co-Ex üretilebilir; tek üründe farklı özellikte TPE'ler kullanılabilir.

Temizdir; ürünlerinize yağ kusmaz, kirletmez.

Kaynatılabilir; kesintisiz sızdırmazlık sunar.

Kalıcı deformasyonu iyidir; zaman geçse de sızdırmazlık sorunu yaratmaz.  

Yanmazlık sağlanabilir; DIN 4102-01 standartına uygun test sonuçları sunulabilir.

Avrupa Normlarına uygundur; ROSH, PAH, REACH.

Yangın Söndürücü Kutuları

KapakContaları
TPE Bazlı Contalar

Kapak Sektörü






