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Şirket Profili Company Profile

Teknodak Plastik Kalıp ve Makine Sanayi Ticaret Ltd. Şti, 2011 yılının Şubat ayında ambalaj sektörüne yönelik olarak yüksek
kalitede ve yüksek performanslı enjeksiyon kalıbı üretmek amacı ile kurulmuştur. Şirketimiz gıda, boya vb..gibi sektörlere
yönelik IML teknolojisine uygun, çok hızlı çalışan ve uzun ömürlü kalıplar tasarlayarak üretmektedir.
Şirketimiz kuruluş aşamasından itibaren isminde de vurgulandığı üzere teknoloji odaklı olmuş ve sektörü ile ilgili her türlü yeni
teknolojiyi yakından takip etmektedir. Ürünlerinin kalite ve performansını arttırıcı ve maliyetlerini düşürücü yeni teknolojileri
kendi üretim sistemine entegre ederek müşteri odaklı çalışmayı hedef edinmiştir.
Kadromuz gerek eğitim alt yapısı gerekse uygulama tecrübesi olarak plastik enjeksiyon kalıplarında özellikle ambalaj
sektöründe oldukça deneyimli ve iyi bir donanıma sahiptir. Ekibimizin tecrübesi henüz tasarım aşamasında olan ürünlerde
müşterilerimize artı değer katmak anlamında oldukça fayda sağlamaktadır.
Teknodak olarak müşterilerimize hayal etmiş oldukları ürünlerin tasarımından, kalıp üretimine ve istenirse anahtar teslim
projelere (kalıp-robot-enjeksiyon makinesi) kadar çeşitli konularda hizmet vermekteyiz.
Ayrıca kendi üretmiş olduğumuz veya başka üreticiler tarafından yapılmış olan kalıpların tamir-bakım işleri de tecrübeli
kadromuz tarafından başarı ile yapılmaktadır.
Teknodak Plastik Kalıp ve Makine Sanayi Ticaret Ltd. Şti has been established with the aim of producing high quality and
high performance moulds mainly for the packaging industry in February of 2011. Since then Teknodak has been serving to
food, paint and chemical sectors with the high quality and high performance moulds which are suitable for IML application.
Our company is focused on the new technology from the begining of the foundation as highlighted in its name (TeknodakFocused on Technology). Teknodak is committed to be a customer oriented supplier that’s why integrates the new technology
providing better quality, better performance and lower cost in its production system.
Our staff are very experienced, well trained and have a good knowledge of producing injection moulds especially for the
packaging industry. Our staff add value to our customers during the design phase of the new products. The company is also
well equipped for the production of high quality and high performance moulds.
Teknodak serves to its customers in a wide range. For instance designing of the products that they dream in their mind,
production of the moulds and any other services until the mass production. In case of customer demand Teknodak also
offers turn-key projects (including injection machine-robot-mould). On the other hand we give different kind of maintenance
services such as general overhaul, periodical repairments, etc.... for the moulds made by Teknodak and also other producers.

Kalite Quality

Teknodak Plastik Kalıp ve Makine Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ nin kalite politikası müşteri memnuniyeti üzerine odaklanmıştır.
Hedefimiz, müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak için sıfır hata ile üretim yapmaktır.
Ayrıca verimli, kaliteli ve düşük maliyetli ürünlerimizi zamanında teslimat ile müşterilerimize ulaştırarak müşteri beklentilerini
karşılamaktır.
Teknodak Plastik Kalıp ve Makine Sanayi Ticaret Ltd. Şti. bunları sağlayabilmek için yeni teknolojileri takip ederek, sürekli
gelişim prensibi çerçevesinde çalışanlarına gerekli eğitimleri vermektedir.
The quality policy of Teknodak Plastik Kalıp ve Makine Sanayi Ticaret Ltd.Şti. is focused on customer satisfaction. Our target
is to deliver our products with zero defect in order to keep our customers’ satisfaction on top. On the other hand we also
target to deliver our efficient and qualified products on time in order to match our customers’ expectations.
Teknodak Plastik Kalıp ve Makine Sanayi Ticaret Ltd. Şti. follows the new technologies and train the staff in the frame of
continuous improvement philosophy to get the targets mentioned above.

Ambalaj

18lt Gövde 1 Gözlü
18lt Pail 1 Cavity
3lt Gövde 2 Gözlü
3lt Pail 2 Cavities

18lt Gövde 2 Gözlü
18lt Pail 2 Cavities

Gıda, boya ve kimya sektörlerine yönelik olarak;
• Sızdırmazlık
• Kilit fonksiyonu
• Düzgün istiflenme
• IML (in mould labelling) için uygunluk
• Uygun kapak açma-kapama fonksiyonlarının garanti edildiği
• Ayrıca kullanım amacına uygun mukavemet ve ürün ağırlığına sahip AMBALAJ TASARIMLARI....
Bu ambalajlara ait YÜKSEK HIZ ve YÜKSEK PERFORMANSTA çalışan UZUN ÖMÜRLÜ
ENJEKSİYON KALIPLARININ üretimi
GIDA SEKTÖRÜ İÇİN AMBALAJ TASARIMLARI VE KALIPLARININ ÜRETİMİ
• Helva
• Toz yiyecekler ve içecekler
• Dondurma
• Peynir

• Kakao-fındık ezmesi

• Et ve et ürünleri

• Bal

• Kuru yemiş

• Deniz mahsulleri

• Reçel

• Donuk gıdalar

Yukarıdaki ürünlerin ambalajları için dikdörtgen, kare, yuvarlak vs.... gibi değişik şekillerde, her ebat ve hacimde, tek
veya çok gözlü enjeksiyon kalıpları
BOYA VE KİMYA SEKTÖRÜ İÇİN AMBALAJ TASARIMLARI VE KALIPLARININ ÜRETİMİ
Boya ve Kimyasal ürünlerin ambalajları için oval, yuvarlak, dikdörtgen, kare vs...gibi değişik şekillerde her ebat ve
hacimde tek veya çok gözlü enjeksiyon kalıpları

Packagings

18lt Kapak 2+2 Gözlü Sandviç Tip Kalıp
18lt Lid 2+2 Cavities Stack Mould

1lt Kapak 4+4 Gözlü Sandviç Tip Kalıp
1lt Lid 4+4 Cavities Stack Mould

1lt Gövde 4 Gözlü
1lt Container 4 Cavities

Optimum packaging design with the functions mentioned below
• Leakproof
• Tamper evidence
• Stackable
• Suitable for IML (in mould labelling) applications
• Proper opening and closing functions
• Weight and thickness for light or heavy duty
INJECTION MOULDS running with HIGH SPEED, HIGH PERFORMANCE and HAVING LONG LIFE
for the products mentioned below
PACKAGING DESIGN AND MOULD PRODUCTION FOR THE FOOD INDUSTRY
• Powder beverage and foods
• Halva
• Ice cream
• Cheese

• Cream chocolate

• Meat and meat products

• Honey

• Dried fruits-nuts

• Sea foods

• Jam

• Frozen foods

Single or multicavity injection moulds for the packagings mentioned above with a different shape like round, square,
rectangular, etc....and different sizes and volumes
PACKAGING DESIGN AND MOULD PRODUCTION FOR THE PAINT AND CHEMICAL INDUSTRIES
Single or multicavity injection moulds for the packagings of paint and chemicals with a different shape like round,
square, rectangular, etc....and different sizes and volumes

Proje Yönetimi ve Planlama Project Management & Planning
PROJE YÖNETİMİ;
Projelerimiz deneyimli personelimiz tarafından ürün ve/veya kalıp tasarım aşamasından başlayarak, müşteri tesisindeki nihai üretim
safhasına kadar çok dikkatli bir şekilde takip edilir ve yönetilir. Proje yönetim şemamız aşağıdaki gibidir;
Müşteri Talebi

Spektlerin Oluşturulması

Üretimin Takibi ve Müşteri
Raporlamaları

Planlama ve Üretimin
Yapılması

Ön Denemenin Yapılması

Düzeltici Faaliyetlerin
Yapılması

Tasarım Değerlendirme
(Müşteri katılımı mümkün)

Ön Tasarım Çalışması

hayır

İyileştirme Faaliyetlerinin
Yapılması

Onay

Nihai Tasarımın Yapılması

evet

Müşteri ile Denemelerin
Yapılması

hayır

Müşteri
Onayı

evet

Sevkiyat ve Satış Sonrası
Destek

Son Denemenin Yapılması

PLANLAMA;
Customer Demand
Preparement
Spects
Predesign
Study
Evaluationüretim
With Customersürecleri ve teslim zamanları
Teknodak’ta online olarak kullanılan
ve takip edilen
bir ofplanlama
sistemi
vardır.
Her kalıbın
Planlama Departmanı tarafından online olarak takip edilerek sapmalar kontrol altında tutulur. Bu planlama sisteminden elde edilen
no
Improvement
Actions
veriler (kalıp üretim aşamaları ve kalıp teslim süreleri) müşterilerimiz ile onların istemiş
olduğu
periyotlarda
paylaşılır.
Follow up and Customer

Production

Reports About the Progress
Planlama sistemimiz şu şekilde
çalışır; Herhangi bir proje başlangıcında
o projeye
ait bütünFinalkomponentlerin
tek tek üretim planı
yes
Approval
Design
yapılır ve bu planlama bilgileri özel olarak geliştirilen software üzerinde mevcut üretimdeki işler de dikkate alınıp optimize edilerek
Corrections
First Trials
sisteme girilir. Bunun sonucunda yeni kalıbın üretim süresi ve ne zaman tamamlanacağı bilgisi tespit edilir. Bütün üretim süreci
Guntt Chart şeklinde çizelgelenir. Üretimdeki gerçekleşen
süre bilgileri barkod sistemimizle otomatik olarak planlama sistemine
Trial with Customer
akar. Bu şekilde sürekli online bir şekilde projelerin en son durumları takip edilir.

no

Customer
Approval

yes

Müşteri Talebi

After Sales Support

Final Trials

Spektlerin Oluşturulması

Tasarım Değerlendirme
(Müşteri katılımı mümkün)

Ön Tasarım Çalışması

PLANNING;

hayır

İyileştirme Faaliyetlerinin
Yapılması

Üretimin Takibi ve Müşteri
ve Üretimin
Teknodak has a planning system running and providing
the datas Planlama
online.
Each step of the mould production and delivery
Raporlamaları
Yapılması
Nihai Tasarımın
time of each mould is followed by the Planning Department using our special softwareevetin orderOnay
to control
theYapılması
deviations
Düzeltici Faaliyetlerin
Ön Denemenin
Yapılması
and compensate the delays. The datas coming from
the
planning system
are shared with our customers for their orders in a
Yapılması
certain periods. That provides our customers to follow the current situation of their mould production.
Müşteri ile Denemelerin
Yapılması

Our plannig system runs in that way; In the begining of each Project our engineers make the production plan of each
component of the mould and that plan is optimised by our software considering the actual production capasity. Then we get
Sevkiyat ve Satış Sonrası
Müşteri
Son Denemenin Yapılması
evet
Destek
the real production plan and delivery time of the mould. Thathayırplan is scheduled
on a gantt
chart schema. Meanwhile
all the
Onayı
real production time datas flow into our planning software automatically. As a result of those we follow the current status of
each mould, and keep our agreed delivery times by our planning system.
PROJECT MANAGEMENT;
All the projects are managed by our
experienced staff from the design
phase (product/mould) up to mass
production in our customers’ facility.
Our project management flow schema
is as follows;

Customer Demand

Preparement of Spects

Follow up and Customer
Reports About the Progress

Production

First Trials

Corrections

Predesign Study

yes

Evaluation With Customer

no

Improvement Actions

Approval

Final Design

Trial with Customer

no

Customer
Approval

yes

Final Trials

After Sales Support

Üretim Production

www.teknodak.com.tr

TEKNODAK PLASTİK KALIP VE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Köşklüçeşme Mahallesi 565. Sok. No:4 41400 Gebze / KOCAELİ / TURKEY
Tel: +90 262 642 95 60 - +90 262 642 70 12 Fax: +90 262 643 46 60

www.teknodak.com.tr

info@teknodak.com.tr

