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De¤iﬂen Modaya
Altyap›y›
Haz›rl›yoruz!

%100 Akrilik HB iplikler; NM10– NM40 aras›
tek kat veya çok katl›: Triko, çorap, örme,
dokuma ve banyo hal›lar› için
%100 Akrilik Relax iplikler; NM10– NM40
aras› tek kat veya çok katl›: Örme, döﬂeme,
dokuma, kadife, triko ve çorap için.
%100 Dralon elyaf›ndan Relax iplikler; NE16–
NE30 aras›: ﬁönil, lase iplik, triko örme ve
çorap için.
Yün Akrilik kar›ﬂ›ml› iplikler; NM10– NM40
aras›, HB veya Relax, tek kat veya çok katl›:
Triko, çorap, dokuma ve örme için.
Pamuk Akrilik kar›ﬂ›ml› iplikler; NE12- NE 30
aras›, HB veya Relax, tek kat veya çok katl›:
Triko, dokuma ve örme için.
%100 Dralon elyaf›ndan ﬂönil iplikler; NM4
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veya NM6, ekru veya boyal›: Döﬂeme, dokuma
ve triko için.
Akrilik buklet ve frize iplikler: Dokuma, triko
ve döﬂeme için.
Viskon/Akrilik kar›ﬂ›ml› iplikler. Relax veya
HB, ekru veya boyal›: Triko ve örme için.
Keten/Viskon iplikler. NE12, NE20, NE30 tek
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Moda burada yarat›l›yor.

Yeniliklere at›lan imza

Uluslararas› güven

Akren iplik 1994 y›l›nda Renas Endüstri A.ﬁ.
bünyesinde kurulmuﬂ bir uzun elyaf (kamgarn)
iplik tesisidir. 1997-2001 y›llar›nda yap›lan
yat›r›mlarla Akren fabrika tamamen yeni
makinelerle donat›lm›ﬂt›r. 2005 yl›nda Çorlu,
Velimeﬂe tesisi üretime baﬂlam›ﬂ ve kamgarn
iplik üretim kapasitesi günlük 14 tona gelmiﬂtir.
ﬁönil iplik kapasitesi artm›ﬂ ev tekstili ve triko
üretimine yönelik fantazi iplik üretimi de devreye
girmiﬂtir. 2005 Haziran ay›ndan itibaren çile
ve 2005 y›l› sonunda bobin iplik boyama ünitleri
de devreye sokulacakt›r.

Akren, sürekli olarak yurtd›ﬂ›ndaki geliﬂmeleri
ve moda trendleri takip eder. Klasik say›lan
%100 Akrilik ‹plikler, Akrilik/Yün kar›ﬂ›ml›
iplikler yan›nda uzun elyaf/viskon/keten/
polyamid gibi de¤iﬂik ürünlerin kar›ﬂ›mlar›n›,
nopeli ve melanj ipliklerle %100 Dralon
elyaf›ndan Akrilik Chenille iplikleri üretir.

1995'den beri sürekli büyüyen bir müﬂteri
portföyü eﬂli¤inde ihracata yönelinmiﬂtir.
‹hracat yap›lan ülkeler aras›nda ‹spanya, ‹talya,
Portekiz, Fas, A.B.D, Arjantin, Suriye, ‹srail,
Ürdün, ‹ngiltere, S›rbistan Karada¤,
Macaristan ve Romanya yer almaktad›r.

Akren’in amac› yeni makine parkurunun verdi¤i
avantajla kalite ve özenli servis araya
müﬂterilere hizmet vermektir.

Hammaddesini Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.ﬁ.,
Alman Dralon GmbH, ‹talyan Montefibre ve
Portekiz Fisipe gibi kaliteleri belgelerle
kan›tlanm›ﬂ üreticilerden temin eden Akren,
triko, döﬂeme, çorap, fantazi iplik, banyo
hal›lar›, örme ve dokuma sektörlerine servis
vermektedir.

‹ç pazardaki müﬂteri kitlemizin ço¤unlu¤unu
da bütün Avrupa ülkeleri, Kuzey ve Güney
Amerika ülkeleri, Kuzey Afrika, Rusya, Orta
Do¤u ülkeleri ve Uzak Do¤uya ihracat yapan
firmalar oluﬂturmaktad›r. Akren Türkiye
dahilinde hakk›yla sa¤lam›ﬂ oldu¤u prestijini
dünyan›n di¤er ülkelerinde de verece¤i servis
ve kaliteyle kazanmaktad›r.

