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Ürünlerimiz / Our Products

ꞏ C Profiller /CE Profiles

ꞏ Sigma Profiller / Sigma Profiles

ꞏ Z Profiller / Z Profiles

ꞏ PVC Destek Sacı Profilleri / Steel Reinforcement Profiles for PVC Windows

ꞏ Özel İmalat Profilleri / Custom Manufacturing Profiles

ꞏ Tavan U-C Profilleri/ Ceiling U-C Profiles

ꞏ Duvar U-C Profilleri / Wall U-C Profiles

ꞏ Delikli Köşe Profili / Corner Bead

ꞏ Baklavalı Köşe Profilleri / Preforated Plaster Profiles

ꞏ Sıcak Rulo / Hot Rolls

ꞏ Galvanizli Rulo / Galvanized Rolls

ꞏ Trapez Levha / Trapez Plate

ÜRÜNLERİMİZ/OUR PRODUCTS
ADK Profil aşağıda sıralanan ürünlerin A1 kalite malzemelerin alım,satım ve üretimini yapmaktadır.

The first and second quality of the listed products below are being bought, sold and manifactured by ADK Profil 

BİZ KİMİZ

 ADK PROFİL A.Ş. olarak alanında uzmanlaşmış idare 
kadromuz ve tüm çalışnalarımız ile sürekli kendimizi geliştirerek, 
çıtamızı yukarılara taşımak ve kalıcı üstünlükler sağlamayı 
amaçlıyoruz.
 2017 yılından bu yana alçıpan profilleri, aksesuarları, PVC 
pencere sistemleri için destek sacı ve çelik konstrüksiyon profillerinin 
yanı sıra inşaat, otomotiv, elektrik, mobilya ve raf sistemleri için özel 
dizayn gerektiren form ve ölçülerde özel imalat profillerinin üretimini                 
yapmaktadır. 
 2.000 metrekare alan üzerinde kurulu bulunan ADK PROFİL 
A.Ş. 1.500 metrekare kapalı alana sahiptir. 10.000 ton yıllık üretim 
kapasitesi ile kısa zamanda sektörde yerini almıştır. 
 ADK PROFİL deneyimli idari ve teknik kadrosu ve personeli 
ile, TSE standartlarına uygun özelliklerde ürünlerle, ISO kalitesiyle üst 
düzey hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

WHO WE ARE

 We, as ADK PROFİL A.Ş., strive for continuous                       
improvement, increasing our limits and ensuring the premanency of 
our overwhelming excellence, together with our Professional staff, 
eacj specialized in their respective areas.
 ADK PROFİL has been producing Gypsum Plasterboard 
profiles, accessories and reinforcement steel profiles for PVC 
window systems besides producing different kinds of profiles, steel 
construction with special design and measurement for sectors of 
construction, automotive, electricity, furniture, shelf systems. 
 ADK located on an area around 2000 m2 has 1500 m2 
closed area. It has taken a good place in the industry in a very short 
time oving to its capacity of 10.000 tons. 
 ADK with its ISO quality, has adopted to serve at the   
expectional quality level with its products which are in accordance 
with TSE standarts as a company motto.



Kaynaklarımızı verimli ve etkin kullanarak paydaşlarımız için değer yaratmak, ürünlerimizin ve 
hizmetimizin kalitesi ile sürekliliği sağlamak, ülke ekonomisine katkıda bulunan, yenilik ve 
geliştirmelere açık, topluma ve çevreye duyarlı bir kurum olmak temel ilkelerimizdir.

Misyonumuz

Creating value for our partners by using our resources efficiently and effectivly, providing
continıity with the quality of our products and service, contributing to the country’s economy,
open to innovation and development, being a Corporation sensitive to society and the enviroment
is our basic principles.

Our Mission

ADK Profil; müşteri çalışan ve tedarikçi memnuniyetini en üst düzeyde tutarak uluslararası kalite
standartlarında ürün ve hizmetler sunmayı benimsenmiştir. Bu doğrultuda müşteri, çalışanları,
tedarikçileri için sürekliliği, güvenirliği tercih eden, topluma ve çevreye duyarlı bir kurum olmak
temel hedefimizdir. Müşterilerimiz için farklılık yaratmak, bizden beklentilerine ürünlerimizin,
çalışanlarımızın ve hizmetlerimizin kalitesi ile karşılık vermek temel ilkemizdir.

Vizyonumuz

ADK Profiles; it is adopted to offer products and services at international quality standarts by
keeping customer employee and supplier satisfaction at the highest level. Accordingly, our main
goal is to be a society and enviromentally sensitive Corporation that prefers continuity and 
reliability for its customers, employees, and suppliers. Our basic principle is to make a difference
for our customers and meet their expectations with the quality of our products, employees,
and services.

Our Vision

ꞏ Tutarlılık, dürüstlük, güvenilirlik
ꞏ Takım ruhu, özverili ekip çalışmasına önem vermek
ꞏ Nitelikli işgücü
ꞏ Topluma ve çevreye saygı
ꞏ Kalite, sürekli iyileştirme
ꞏ Tasarrufa önem vermek
ꞏ Birlikte başarma isteği

Değerlerimiz

ꞏ Consistency, honesty, reliability
ꞏ Team spirit, to give importance to devoted team work
ꞏ Qualified workforce
ꞏ Respect for society and the environmet
ꞏ Quality, continuous improvement
ꞏ Give importance to savings
ꞏ To request achieving together

Our Values





Yılsan, Yılsan,

Yılsan, yıllık 40 bin ton üretim kapasitesiyle sektördeki

yerine pekiştirmeyi hedeflemektedir.

Year, though, the annual production capacity of 

40 thousand tons in the industry instead aims to 

consolidate.

















DİĞER ÜRÜNLER VE HİZMETLER
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Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi
Şekerpınar Mahallesi Ayçiçek Sokak No: 7

Çayırova / KOCAELİ / TÜRKİYE

Tel.: +90 262 658 07 78
Fax: +90 262 658 07 79

info@adkprofil.com


