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 Roza İpek Teks. San. Tic. Aş  1998 yılından beri dar dokuma imala� yapmaktadır. Daha çok

teks�l dış ve iç giyim ihracatçılarına üre�m yaparken 2012 yılından i�baren yatak, koltuk,

kanepe piyasasına şerit üre�mine başlamış�r. 2014 yılında yatak, koltuk, kanepe sektöründe

manuel olarak hazırlanıp kullanılan gergi bandı (gergi ipi) ürününü geliş�rerek otomasyona

uygun hale ge�rmiş�r. Patentleri alınarak yerli üre�cilere sunulan gergi bantlarının makine alt

yapıları ve üre�m kompleksinin çalışmaları sürerken ürün üre�m ade� de aylık 15 milyona

ulaşmış bulunmaktadır. Yerli ve yabancı yatak, koltuk ve kanepe üre�cilerinin taleplerini

karşılamak için kompleksin ürün üre�m ade�ni aylık 100 milyon ade�n üzerine çıkarmayı

hedeflemektedir.

   Yeni olana ve sağladığı üretim avantajlarına olan sağ duyuya güvenerek yolumuza
devam ediyoruz

  Roza Ipek Tex�le Industry and Trade Inc. has been making narrow woven produc�on since

1998. While manufacturing mainly for tex�le, outerwear and underwear exporters, we started

to produce strips for bed, armchair and sofa market since 2012. In 2014, it developed and used

the tension band (tension rope) product and made it suitable for automa�on which is normally

prepared and used manually in bed, armchair and sofa sector. While the works of the machine

sub-structures and the produc�on complex of the tension bands presented to the domes�c

producers by the patents were taken, the product produc�on volume reached 15 million per

month.. We aim to increase our produc�on complex to manufacture more than 100 million

piece of product per month in order to meet the demands of domes�c and foreign bed,

armchair and sofa producers.

  
  
  We advance with the trust of self-development of our new product and its production
advantages in a perspective of common sense
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HAKKIMIZDA
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ÜRÜN PATENTLERİMİZ / OUR PRODUCT PATENTS



Bu ürün yataklarda,keçeleri yatağa sabitlemek için kullanılır.Uygulaması

gergi bandı uygulama tabancası ile yapılır.Bu ürünle birlikte sert keçe

papatya da kullanılabilir.

This product is used to fasten the felts to the bed .The applica�on is

applied with the tu�ing tape applica�on gun .Hard felt daisy can also be

used with this product.

Bu ürün koltuklarda ve mobilyalarda kumaşı belirli noktalardan

gerdirmek amaçlı,plas�ksiz kısmı kumaşa dikilerek elas�k kolona

uygulanır.Gergi bandı uygulama tabancası ile kullanımı yapılır.

This product is used to stretch the fabric from certain points in seats

and furniture. The part without plas�c is s�tched on the fabric and

applied to elas�c column. It is applied with tu�ing tape applica�on gun.

25mm-900mm arası üre�mi yapılmaktadır./ 25mm-900mm produc�on is made between

Kopma mukaveme� 370 Kg/N  olarak ölçülmüştür/ Tensile strength 370 Kg / N ± 2±2

Polioksime�len (POM) malzemeden üre�lmiş�r./ Polioksime�len (POM) made of material.

25mm-900mm arası üre�mi yapılmaktadır./ 25mm-900mm produc�on is made between

Kopma mukaveme� 370 Kg/N  olarak ölçülmüştür/ Tensile strength 370 Kg / N ± 2±2

Polioksime�len (POM) malzemeden üre�lmiş�r./ Polioksime�len (POM) made of material.

R-GR04 TEK TARAFLI GERGİ BANDI(8MM)/ONE SİDED TUFTİNG TAPE(8MM)
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R-GR03 ÇİFT TARAFLI GERGİ BANDI(8MM)/ TWO SİDED TUFTİNG TAPE(8MM)



25mm-900mm arası üre�mi yapılmaktadır./ 25mm-900mm produc�on is made between

Kopma mukaveme� 290 Kg/N 2 olarak ölçülmüştür/ Tensile strength 290 Kg / N ± 2±

Polioksime�len (POM) malzemeden üre�lmiş�r./ Polioksime�len (POM) made of material.

  Bü ürün kapitone uygulamalarında kullanılır. Uygulaması gergi bandı uygulama

  tabancası ile yapılır.Bu ürünle birlikte sert keçe papatya da kullanılabilir

  Used for quil�ng applica�ons. The applica�on is applied with the tu�ing tape

  applica�on gun .Hard felt daisy can also be used with this product.
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R-GR02 KISA ÇİFTLİ KAPİTONE MODELİ(6MM) / SHORT DOUBLE CAPİTONE MODEL(6MM)



 25mm-900mm arası üre�mi yapılmaktadır./ 25mm-900mm produc�on is made between

Kopma mukaveme� 300 Kg/N 2 olarak ölçülmüştür/ Tensile strength 300 Kg / N ± 2±

Polioksime�len (POM) malzemeden üre�lmiş�r./ Polioksime�len (POM) made of material.

  Kapitone işçiliğini en aza indirmek için geliş�rilmiş bir üründür.Bu ürün sayesinde

  ip çek�rme işlemi yapılmaz.Kapitone uygulama tabancası ile mobilyaya uygulanır.

  Hiçbir şekilde kopma veya kırılma yaşanmaz. Bu üründe 28,30.32 ve 36 boy

  çeşitleri bulunmaktadır.

  This product developed to reduce manpower to the minimum levels. If you use

  this product you dont need to do string pulling process. It is applied to the

  furniture with quil�ng applica�on gun. There is no breaking off or split in any way.

  There are 28, 30.32 and 36 length(cm) varie�es on this product.  

R-GR01 ÇİFTLİ DÜĞMELİ MODEL(6MM) / DOUBLE BUTTONED MODEL(6MM)
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 25mm-900mm arası üre�mi yapılmaktadır./ 25mm-900mm produc�on is made between

 Kopma mukaveme� 310 Kg/N 2 olarak ölçülmüştür/ Tensile strength 310 Kg / N ± 2±

 Polioksime�len (POM) malzemeden üre�lmiş�r./ Polioksime�len (POM) made of material.

  Bu ürün grubu koltuklarda ve mobilyalarda çek�rme işçiliğini en aza indirmek
  için geliş�rilmiş bir ürünlerdir.Ürün uygulaması basit olup çek�rme iğne ile
  kullanımı yapılır.28,30.32 ve 36 boy çeşitleri mevcu�ur.

  This product line has been developed to reduce effort of the string pulling
  work in the seats and furniture. The applica�on is simple and it is used with
  the pulling needle. There are 28, 30.32 and 36 length(cm) varie�es available.
 

R-GR01-1 TEKLİ DÜĞMELİ MODEL(6MM) / SINGLE BUTTON MODEL(6MM)
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R-GR01-1 TEKLİ DÜĞMELİ MODEL(3+3MM) / SINGLE BUTTON MODEL(3+3MM)



Kullanım şekli;

Bağlama ipi modeli sırt yas�klarına veya kırlentlere çi� taraflı düğme
uygulanabilmesi için geliş�rilen bir üründür.Ürün uygulaması çek�rme iğne
ile yapılmaktadır. Bu üründe 20,22,24,26,28,30,32,36,40,44,50 ve 60 boy
çeşitleri mevcu�ur.

The binding rope is a product developed for applying double-sided bu�ons
to the back pillows or to lace pillows. The applica�on is made with a pulling
needle. There are 20,22,24,26,28,30,32,36,40,44,50 and 60 sizes(cm)
available on this product. 

Polyamid 6 (Pa 6) malzemden üre�lmiş�r./ Polyamid 6 (Pa 6) made of material.

Kopma mukaveme� 370 Kg/N olarak ölçülmüştür./ Tensile strength 370 Kg / N ± 2

İstenilen ölçüde üre�mi yapılmaktadır./ Produc�on is done at desired dimensions.

R-GR05 BAĞLAMA İPİ MODELİ/STRİNG TYİNG MODEL
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PONPON VE KEÇE ÜRÜNLERİ / ROSETTES AND FELT WASHERS PRODUCTS

  Bu ürünler genel olarak yataklarda este�k ve görsel amaçlı keçelere
  uygulanır.Gergi bandı uygulama tabancası ile kullanımı yapılır. Ponpon
  ürünlerinde farklı renk seçenekleri mevcu�ur.
  These products are generally applied in the beds for aesthe�c and visual
  purposes. They can be applied with tu�ing tape applica�on gun .
  Different color op�ons are available in Ponpon products.

  Polyemid 6(Pa 6) malzemeden üre�lmiş�r./ Polyemid 6(Pa 6) made of material.

  Farklı renk seçeneklerinde üre�mi yapılmaktadır./ It is produced with different color

  op�ons.
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  Bu ürün çi� taraflı ve tek taraflı gergi bantlarını,kısa çi� taraflı kapitone

  modelini ve çi� taraflı düğmeli model ürünlerini uygulama amaçlı kullanılır.

  This product is used to apply double sided and single sided tu�ing tapes,

  short double sided quilted pa�ern and double sided bu�on model products.

  Bu ürün tek taraflı düğme modelinde ve bağlama düğme modellerinde

  çek�rmek amaçlı kullanılır.

  This product is used in one-sided bu�ons and �e-down bu�ons to pulling

  the string from one side to another.
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GERGİ BANDI UYGULAMA TABANCASI / TUFTİNG TAPE NEEDLE

KAPİTONE ÇEKTİRME İĞNESİ/CAPİTONE NEEDLE 
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BASKILI KURDELE ŞERİTLER / PRİNTED RİBBON

YATAK ŞERİTLERİ / MATTRESS EDGE TAPE



BAYİ BİLGİLERİ:

Yakuplu Mah. 208. Sk No:23-1 Beylikdüzü / İstanbul

Tel.: 0212 876 83 18-19    Fax: 212 876 83 12

ROZA İPEK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.ve TİC A.Ş


