


FORPLAS’ın temel amacı, 
kuruluşundan bugüne PVC granül 
sektöründe küresel ve etkin bir 
oyuncu olmaktır.

25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip 
olan FORPLAS, geniş ve nitelikli 
ürün yelpazesiyle talep odaklı 
ürün geliştirme, yüksek donanımlı 
laboratuvar, çevre ve insan 
sağlığına gösterdiği hassasiyetle 
müşteri memnuniyetini karşılayarak 
kamusal ve sosyal sorumluluk 
bilinciyle hareket eder.

1992 den bugüne sektöründe 
güvenilir bir firma olarak Pvc granül 
üretimine devam eden FORPLAS, 
yükselen talep karşısında 2015 
yılında üstün teknolojiyle donatılmış 
yeni üretim sistemine geçerek 
maliyet etkinliği yüksek kaliteli 
ürünleri üretmede sürekli bir gelişme 
göstermektedir.

FORPLAS;  geniş ürün yelpazesi, 
talebe dayalı ürün geliştirme, 
yüksek donanımlı Laboratuvar, 
çevre ve insan sağlığına gösterdiği 
hassasiyetle müşteri memnuniyetini 
karşılamaktadır.
Bununla birlikte müşterilerimizin 
en önemli güvencesi FORPLAS ın 
tecrübeli sorumluluk sahibi dürüst 
ve üretken çalışanlarıdır.

FORPLAS has been continuing 
its production since 1992 
and showing a continuous 
development in order to produce 
high quality materials in the face 
of rising demands by means 
of new production systems 
equipped with high technology 
in 2015.

Thanks to its wide range of 
products, demand-based product 
development, well equipped 
laboratories FORPLAS meets 
the satisfaction of customers 
by showing sensibility to the 
environment and human health. 
However, the most important 
assurance of our customers is 
the experienced, honest and 
productive employees of our 
company. 
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Hem kendi hem de müşterilerimizin 
performansını yükseltmek için ürünlerimizi 
sürekli olarak geliştirmekteyiz.  

Ürün performansını yükseltmek üzere 
yapmakta olduğumuz iyileştirmeler aynı 
zamanda müşterilerimizin de verimlilik ve 
rekabet gücünü artırmaktadır. 

Artan müşteri memnuniyeti ve talepleri 
karşısında  yüksek teknolojili makine 
parkurlarımızda, deneyimli ve eğitimli 
personelimizle müşterilerimizin ürün 
taleplerini karşılamaktayız.
  Gelişen teknolojiyle birlikte 
müşteri algı ve beklentileri de çeşitlilik 
arz etmektedir.
FORPLAS; yetkin personeli, ileri teknoloji 
ile donatılmış otomasyon sistemi ile 
müşteri taleplerini ve ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek alt yapıyı oluşturmuştur.
FORPLAS üretim sürecindeki tüm 
aşamaları teknik izleme yaparak kayıt 
altına almaktadır.” 

We improve our products continuously 
in order to increase the performance of 
both our company and our clients.

The enhancements we apply in order to 
increase our product performance also 
increase the productivity and competitive 
strength of our clients.

As a result of the increasing client 
satisfaction and demands, high levels 
of capacity increase and product 
diversification towards different sectors 
have been achieved by commissioning 
its modern production facilities equipped 
with the latest technology.

Production: %100 in Compliance with RoHS & 
ReacH Regulations

The research and development activities in 
the plastic industry which is a continuously 
developing sector in terms of technology should 
be essentially based on quality and safety. 

FORPLAS has been qualified with the ISO 
9001:2001 certificate in the year 2003 also our 
company has been certified with the ISO 9001: 
2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 
quality system by one of the esteemed German 
certification institute DQS in 2015.

Its competence in quality and safety is not limited 
only to its certificate and license but also shows 
itself in the company success and continuously 
growing structure.

FORPLAS applies the control criteria in every 
stage of production at the utmost level. 

ÜRETİM

Üretim : %100 RoHS  & ReacH Uyumlu Üretim

Teknolojik olarak sürekli gelişen plastik 
endüstrisinde AR-GE faaliyetleri önem arz 
etmektedir. Donanımlı laboratuvar alt yapısı ve 
deneyimli mühendis kadrosu ile sektörün ihtiyacı 
olan testleri yapabilecek düzeydedir.

Tüm faaliyetlerimiz DQS ve BS (9001, 
14001, 18001) kuruluşları tarafından 
belgelendirilmiştir.”

“FORPLAS; gerek kendi ürünlerini gerekse 
piyasa/müşteri taleplerini karşılamak için ürün 
ve ürün gruplarını sürekli inovasyon ve AR-GE 
çözümleriyle desteklemektedir.

FORPLAS’ın üretmiş olduğu tüm ürünler %100 
RoHS & ReacH yönetmelikleriyle uyumludur.
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Farklı sektörlerden gelen talepleri portföyümüzde 
bulunan geniş ürün yelpazemizle karşılıyoruz; ENERJİ, 
İNŞAAT, OTOMOTİV, TARIM, BEYAZ EŞYA vb. 
sektörler için ihtiyaç duyulan ekstrüzyon ve enjeksiyon 
uygulamaları için sert ve yumuşak PVC granül üretiyoruz.

Today, the fact that commercial boundaries have been 
diminished has led to a rapid increase in the importance 
of international trade.

Since the foundation day of our company, our target 
has been to take a place regionally in the international 
arena as well as domestic market.

We have a wide product range to cover demands from 
different sectors and regions.

WE PRODUCE DIFFERENT SOLUTIONS TO DIFFERENT 
SECTORS. 
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