MARATON KOŞABİLMEK
İş dünyasında faaliyet gösteren kişi yada kuruluşlar faaliyet sektörlerinde tanınabilmek,
yer edinebilmek, pazar payı oluşturabilmek ve sürekliliği sağlayabilmek amacı ile marka
olabilme yolunda çaba sarf etmektedirler.
Kurulduğumuz 1949 yılından itibaren edindiğimiz tecrübeler göstermiştir ki,
markalaşmayı başarabilen kişi yada kuruluşlar sektörlerinde sağlam bir yere ve
geleceğe sahip olmuş ve de en önemlisi süreklilik yanında kalıcılık sağlayabilmişlerdir.
Şirketler için uzun ve yorucu bu yolda zaman içinde bir çok olumsuzluklar ile
karşılaşılması muhtemeldir. Bu; başlangıcı ve bitişi olmayan, yeni taze katılımların
olabileceği, her türlü şartlara açık bir maratondur. Tempo devamlı yüksektir.
Biz Pelit Arslan olarak 1949 yılından beri bu yüksek tempoda koşunun en önünde yer almaktayız. Yaptığımız
yatırımlarla, yeni ürünlerimizle, ar-ge çalışmalarımız ile, kalite ve yeterlilik standartları ile, satış ağımız ile ve en
önemlisi müşteri memnuniyetimiz ile sektörümüzde yön verici olduk. Değişen rakiplerimiz tarafından takip edilmek
bizleri hep motive etmiştir.
Marka oluşturmanın, oluşturulan marka ile tanınmanın ve tercih edilmenin hatta sektörde kalıcı olabilmenin uzun
süreli, meşakkatli, sabır ve özveri isteyen bir çalışma gerektirdiği muhakkaktır. Firmalar için süreklilik, gelişme,
yüksek kar marjı ne kadar önemli ise tüketici için de yüksek kaliteli ürüne sahip olma ve hizmet edinebilme tercih
sebebidir. Üretim yada hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar tüketiciye öncelikle kaliteli hizmet ve ürün
sunmayı ilk gaye edinmelidirler.
Ülkemizde maalesef ki genelleşmiş yargının tersine, hızlı koşulan 100 metreler ile bu maratonun
koşulamayacağının bilincinde olarak zaman içinde ve emin adımlarla 54 yıldır marka olma yolunda mesafe
almaktayız.
Gelişmiş ülkelerle yaptığımız sektörel mukayeselerde bizden daha az nüfusa, yüz ölçüme, daha az hammaddeye,
daha kötü doğal şartlara sahip bir çok ülkenin bilinen markalarının olması, doğrusu markalaşma yolunda daha
fazla çalışmamız gerektiğini ortaya koymaktadır.
Amacımız ülkemizde kendi yerini senelerdir tutan Pelit Arslan markasını, küresel rekabet ortamı içerisinde
hakettiği yere koymaktır.
Bu gaye doğrultusunda Pelit Arslan başta Pelilam laminatları ile yatırımlar yapan, yabancı enstitüler ile ortak
çalışmalar yürüten, ihracat yoğun çalışan bir şirket olmaktadır.
Amacımız dünya markası olmak ve o maratonda da birinci koşmaktır.
Murat TURAN

YENİLİKLERİYLE PELİLAM
Yeni renk-desen zenginliğiyle PELİLAM kartelasını genişletmeye devam ediyor. Dünya
mobilya sektöründe yaşanan bütün yenilik ve desenleri takip ederek dünya ile aynı
zamanda sizin beğeninize sunmak bizim için gurur kaynağı olmaya devam ediyor.
Desen yelpazesini 120'ye çıkarttıoımız kartelamıza yeni giren; Doğal Kiraz, Açık
Akçaağaç, Odessa Meşe, Kestane, Zebrano, Zeytin, Seylan Teak ve Legno'yu
beoeninize sunuyoruz.

PELİLAM KARTELASINI HAYAL GÜCÜNÜZLE BİRLEŞTİRDİ
Kumaş Laminatla Sınırsız Tasarımlar
Alanında lider olmayı amaç edinmiş firmamız bir yeniliğini daha sizlere duyurmanın
sevincini yaşıyor.
PELITEX olarak isimlendirdiğimiz ürünümüz sayesinde kumaş, laminat ile özdeşleşerek
kullanıcısına dekoru tamamlayan, sonsuz seçenekli, özgün, zengin, kişiye özel ve
yepyeni çizgiler taşıyan ortamlar yaratılmasını sağlayacaktır.
Özellikle otel, restaurant, hastane, kreş dekoresyonlarında, özel projelerde, çocuk ve
genç odalarında uygulanabileceğini düşündüğümüz PELITEX; müşterinin tercihine göre sınırsız seçenekli kumaş
desenlerini kendilerinin göndermesiyle üretilebileceği gibi, kumaş numunesini göndermeleriyle bizim tarafımızdan
tedarik edilip üretilebilecektir.

DÜNYA MARKASI PELİLAM
Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen PELİLAM, yeniden yapılandırdıoı
ihracat departmanı ile, yurtdışından gelen taleplere artık daha hızlı cevap verebiliyor.
Başta İran ve Ukrayna olmak üzere; Rusya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti gibi 15
ülkeye devamlı ihracatı olan PELİLAM'a; Avrupa kalitesinde ürünleri ve hizmetiyle bu
pazarlardaki referansı sürekli yeni talepleri getirmekte, ihracatını %50 artırmanın
gururunu yaşatmaktadır.
Hedefimiz, adımlarımızı sıklaştırarak kaliteden ödün vermeden PELİLAM adını daha
geniş coorafyalara taşımak, ülke ekonomisine katkımızı daha da artırmaktır.
Aslı YILDIRIM
Pelit Arslan Kontrplak Fab. A.Ş.
İhracat Sorumlusu
export@turanlargroup.com
PELİLAM OLARAK TÜV OTOMOTİV BELGESİNİ ALDIK
Kuruluşumuzdan bu yana üretmekte olduoumuz PELİCOM otomotiv sektöründe
kullanılmaktadır. Artık bu tercihin dooruluounu TÜV Otomotiv Belgesi'ni alarak
kanıtlamış bulunmaktayız.
Kalite bilincinin oluştuğu günümüz toplumlarında toplu taşıma araçlarının iç mekan
döşemesinde (tavan ve yanlar) Compact Laminat tercih edilmektedir.
Compact Laminatın otomotiv sektöründe tercih edilme sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:

Öncelikle çok mukavemetli bir malzemedir, yoğun kullanıma maruz kalacak mekanlar için idealdir, çizilmeye,
darbelere, su ve su buharına, ısıya, soğuğa karşı dirençlidir.
Kaza ve yangın riskinin fazla olduğu toplu ulaşım araçlarında yangın riskini minimize eder, yüzlerce desen ve
renk seçeneği ile estetiktir.
Kullanım ömrü ahşap ve metal gibi benzerlerine karşı bir hayli uzun, bu nedenle de ekonomiktir.
Sürekli yenilemek, kırılan yerlerden dolayı bütünü değiştirmek gibi problemlerle karşılaşmazsınız, kolayca
monte edilebilir, değiştirilebilir.
Hijyeniktir, çok kolay temizlenir, metal tavanlar gibi toz bırakmaz.
Tavan lambaları gibi tavan aksam ve aksesuarlarına tam uygunluk sağlar.

Avrupa Birliği Konseyi direktiflerine göre yapılan "Motorlu Araçların İç Yapılarında Kullanılan Malzemelerin Yanma
Karşısında Gösterdikleri Duruma İlişkin" test sonuçlarına göre;
Yanma hızı = 0 mm / dk'dır.
Madde yansa bile eriyip damlamamaktadır.
Daima ürünlerinin kalitesinin standartlaştırılması hedefinde olan PELİLAM bu standart zincirine TÜV Otomotiv
Belgesiyle bir halka daha eklemiş bulunmaktadır.
Alim BOZ
Pelit Arslan Kontrplak ve Laminat Fab. A.Ş.
Laminat ve Emprenyeli Kaoıt Üretim Müdürü

Turanlar Şirketler Grubu'ndan Türk İnşaat Sektörüne bir hizmet daha :
Filmli ve filmsiz kalıplık kontrplak üretimi ile inşaat sektörünün hizmetinde olan
grubumuz yeni firması ile Endüstriyel Kalıp Sistemlerini sektöre kazandırmıştır.
Endüstriyel Kalıp, yüksek kalitesi, değişik projelere uyarlanabilmesi ve yüksek orandaki
tekrar özellikleri ile kullanıcılarını gerçek ekonomik maliyetlere ulaştırır. Bu yüzden
inşaat sektöründe hak ettiği önemi gün geçtikçe kazanacaktır.
Betonarme inşaatın önemli bir ilk yatırımı olan kalıp uygun tasarım ve projelendirme ile
şantiyenin en büyük yardımcısıdır.

Pelit Kalıp A. Ş., proje gurubuyla birlikte, en az maliyetteki uygun kalıp planlaması ile betonarme imalatlarınıza
Endüstriyel Kalıp projeleri hazırlar ve şantiyelerde de uygulatır.
Ürünlerimizi şöyle sıralayabiliriz;
Endüstriyel Ahşap Kalıplar,
Modüler Panel Kalıplar,
Prekast Eleman Kalıpları,
Tünel Kalıplar,
Taşıyıcı ve İş İskeleleri,
Teleskobik Boru Dikmeler.
Neden Endüstriyel Kalıp?
Kontrplak ve Ahşap I Kiriş Ormanlarımızı korur;
Teknolojik işlemlerden geçirilerek kalitesi artırılan ahşabın kullanım ömrünü uzatılmıştır. Peliwood 50-75 kez, Pelit
Kiriş PK20( I Kesitli Ahşap Kiriş )150-200 kez kullanıma çıkarılarak, ülkemizin tabii zenginliği olan ormanlarımızın
korunmasına önemli bir katkı sağlar.
Endüstriyel Kalıp, kalıp maliyetlerinde ekonomiklik sağlar;
İnşaat sektörünün önemli bir ilk yatırımı olan kalıp, şantiye verimliliği için iyi planlanmalıdır. Ciddi bir mühendislik
hizmeti ile sunulan Endüstriyel Kalıp, betonarme imalatların düzgün, güvenli ve en az fire ile tamamlanmasını
sağlar. Böyle bir kalıp planlamasının yatırımcıları gerçek ucuz maliyetlere ulaştıracağı da kesindir.
Endüstriyel Kalıp'ta Yerli Üretim;
Endüstriyel Kalıp konusunda hizmet vermek amacıyla kurulan PELİT KALIP A.Ş., firmaların kalıp ihtiyaçlarını
çözümlemeyi amaçlamıştır. Firma, en uygun kalıp planlaması ile dooru çözümler üreterek kalıp maliyetlerini
düşürecek, böylece Türkiye ekonomisine kazanç saolanmasına yardımcı olacaktır.

E1 STANDARDINDA YONGA LEVHA ÜRETİMİ
Vezir Ağaç'ta Temmuz 2000 yılında E1 tutkalıyla yonga levha üretimine başladık ve
halen 8, 10, 12, 16, 18, 22, 25, 28.5, 30, 38 mm kalınlıklarda E1 tutkallı yonga levha
üretmekteyiz.
E1 tutkalını kullanmaktaki en önemli amacımız; uluslar arası üretim standartlarında
yonga levha üretmek ve insan sağlığı açısından hiçbir olumsuzluk oluşturmadan,
sağlıklı, güvenilir ve uzun süre dayanıklı, TSE EN 312-3 standartlarında kaliteli yonga
levha oluşturmaktır. Bu yüzden sloganımız "Yaşam Dostu"dur.
E1< 8mg CHOH/100gr tam kuru yonga levha: Her 100gr kurutulmuş levhadaki mg
formaldehit miktarını belirtmektedir.
Vezir Ağaç yonga levhalarının melamin emdirilmiş kağıtlarla kaplanması sonucu formaldehit emisyonlarında
belirgin bir azalma meydana gelmiş; ancak levha kalınlığına herhangi bir etkisi olmamıştır.
İnsan sağlığı açısından yaşam dostu olan yonga levha ve melamin kaplı yonga levhayı uluslar arası standartlarda
üretmenin gururunu yaşamaktayız.
Bilge YAMANLAR
Vezirköprü Orman Ür. ve Gıda Tic.A.Ş.
Yonga Levha Üretim Müdürü
BÜYÜK PROJELERİN MARKASI PELİLAM
Estetik ve özgün tasarımları,yeni renk ve desen zenginliği,fiyat avantajları ve müşteri
memnuniyetini üst düzeyde tutmayı sürdüren PELİLAM, projelerin vazgeçilmez markası
olmaya devam ediyor.
Polonya Boliş Elektrik, Suudi Arabistan NCB Bankası, İsrail Delek Motor, İsrail Intel
Pen Araştırma Geliştirme Merkezi, Ankara SPK Merkezi, Sanko Genel Müdürlüğü,
Antalya Larez Otel, İzmir Özdilek Otel, Konya Hilton, İstanbul Doğan Center
projelerinde NUMAŞ A.Ş., Adapazarı deprem konutlarında TEPE KAPI A.Ş., Ersan
Tekstil, Kelebek Tekstil, Beşiktaş Kültür Merkezi, Herbal Life, Adapazarı Ada Tıp
Merkezi'nde ASİL AHŞAP, Kayseri Hekim Evi, Kayseri Kız Meslek Lisesi, Sakarya
Meslek Yüksek Okulu'nda KATAŞ MUTFAK, Kemer Marco Polo Tatil Köyü, Albaraka
Türk-Family Finans-Asya Finans tüm şubeleri, Dünya Göz Hastanesi'nde BİAT MÖBLE, Kayseri Hilton Oteli'nde
ERDOĞAN MOBİLYA, Yukarı Dudulu Çetinkaya ve Samsun, Sivas, Kütahya YKM Mağazaları'nda NUH YAŞAR
RAF, Yalova SSK Hastanesi, Konya SSK Hastanesi'nde ÇAĞDAŞ BÖLME PELİLAM renklerini kullanmışlardır.
Renklerimizin kullanıldığı diğer projeler arasında Antalya Süral Otelcilik, Antalya Özel Anadolu Hastanesi,
Ümraniye Devlet Hastanesi ve Altınşehir Migros yer almaktadır.
FENERBAHÇE PELİT ARSLANLI OLDU
Ülkemizin güzide kulüplerinden olan Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı yenileme projesinin belli bir kısmını
tamamlamış bulunmaktadır.
AKM Yapı'nın üstlenmiş olduğu projenin 1. kısmı 2003-2004 sezonuna yetiştirilmiş bulunmaktadır. 1. kısım 40 bin
kişi kapasiteli olup 2. kısım kısa bir süre sonra başlayacaktır.
AKM Yapı da tercihini Pelit Arslan Kontrplak Fabrikası A.Ş.'nin ürettiği PELIWOOD (Film Kaplı Kontrplak) 'dan
yana kullanmıştır.

PELİLAM OLİMPİYAT OYUNLARINDA
2005 Üniversiteler arası olimpiyat oyunlarına güzel şehrimiz İzmir ev sahipliği yapacak.
Büyükşehir Belediyesi kendilerine yakışır bir şekilde sporcuların ve misafirlerin
konaklayabileceği Olimpiyat Köyü inşa ettirmekte; Doğuş Yapı'nın yapımını üstlendiği
projede Can İnşaat, Geta İnşaat, Akbey-Dekra İş Ortaklığı ve Doğay İnşaat
müteahhitlik yapmaktadır.
Yapımına Şubat 2003 tarihinde başlanan proje yaklaşık 60 trilyona mal olacak. 300.000
m2 inşaat alanından oluşan proje 2005 yılının Ocak ayında tamamlanacaktır.
Brüt beton alma amacına yönelik olarak hem kalitesi, hem de maliyeti bakımından bu projede tamamen Pelit
Arslan Kantrplak Fabrikası'nın üretmiş olduğu Kalıplık Kontrplakları tercih edildi.
ANKARA METROSU HIZLA DEVAM EDİYOR
Ankara Metrosu'nun 1. ve 2. etabında inşaat hızla devam etmektedir.
1. Kısım; Aktürk İnşaat A.Ş.'nin yapımını üstlendioi Aşti Çay Yolu raylı sistem projesi 9.5 km. uzunluounda 7
istasyondan oluşmaktadır. 04.09.2002 tarihinde başlanan proje 30.04.2004 tarihinde tamamlanacak.
2.kısım; Güriş İnşaat A.Ş.'nin yapımını üstlendioi Batıkent Sincan Organize Sanayi Bölgesi raylı sistem projesi
15.6 km. uzunluounda 11 istasyondan oluşmaktadır. 30.08.2001 tarihinde başlanan proje 30.08.2004 tarihinde
tamamlanacaktır. Her iki projede de Pelit Arslan Kontrplak Fabrikası'nın üretmiş olduou Kalıplık Kontrplaklar tercih
edilmiştir.

İZMİR BAYİMİZ: SOLAKOĞLU
1947 yılında doğrama işleriyle aile şirketi olarak faaliyete geçen Solakoolu, 1975 yılında
mobilya dekorasyon işleriyle faaliyetine devam etmiş, 1995 yılında da Solakoğlu
Dekorasyon Laminat İç ve Dış San. Ltd. Şti. ünvanını almıştır.
Showroom merkez Narlıdere İzmir olup, satış mağazaları Karabağlar İzmir'de, yeni
yapılan 1500m2 kapalı alana sahip fabrikaları Seferihisar İzmir yolu üzerindedir. İmalat
bünyesinde komple dekorasyon, laminat kapak, panel kapı, tezgah bulunmaktadır.
Kalitesinden ödün vermeden, sektöründe yeniliklere öncülük eden Solakoğlu; Pelilamın
stoklu olarak İzmir ve çevre illerinin satışını üstlenmiştir. Müşteri memnuniyetini ilke
edinen Solakoolu, deneyimli personeli ile yeni projelere PELİLAM ile imza atmanın
heyecanını yaşamaktadır.

ANKARA BAYİMİZ: MODAŞ LAMİNAT
1972 yılından beri ağaç işleri sektörünün imalattan itibaren hemen hemen her dalında
faaliyet gösteren Modaş Laminat Nisan 2003'ten itibaren Pelilam Ailesi arasına katılmış
bulunmaktadır.
Modaş, "her gün bir adım daha ileri" prensibiyle şirket faaliyetlerini artırarak, Modaş
Mobilya Satış Pazarlama, Benerler İnşaat Ltd. Şti. adı altındaki şirketleriyle hizmetlerine
devam etmektedir.
Türkiye'nin en büyük mobilya merkezi olan Ankara Siteler'de ithal ve yerli Laminat
bayiliklerini elinde bulunduran Modaş Laminat, PELİLAM ailesi arasına girmenin kıvanç
ve gururunu yaşamaktadır.

