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‘Panel Radyatör Parçaları’



Biz Kimiz ?

Kuruluş
Doğuş Plastik ve Kalıp 
Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi, ilk olarak 1985 
yılında %100 yerli 
sermaye ile 
Süleymaniye’de kalıp 
imalatıyla faaliyetine 
başlamış, daha sonraki 
yıllarda kalıp imalatının 
yanında plastik 
enjeksiyon parça 
imalatıyla faaliyet 
alanını genişletmiştir.

Fabrika
İstanbul Esenyurt’ da
4.000 m2 kapalı alanda
kurulu modern fabrika
binasında üretim ve
yönetim faaliyetleri
sürdürülmektedir.

İhracat
İngiltere,Hollanda,
Belçika ve Fransa başta
olmak üzere ihracat
yaparak büyümeye
devam etmektedir.



Başarı ve müşteri memnuniyetine odaklanmış deneyimli
ekibi, gelişmiş teknolojisi ve 30 yılı aşkın tecrübesiyle
müşterilerine istekleri doğrultusunda çözümler
sunmaktadır.

Misyon

Hakkımızda

Isıtma-Soğutma Sistemleri ağırlıklı olmak üzere birçok Ana Sanayi'ye tedarikçi olarak destek vermektedir. Bu 
desteklerin içerisinde yeni projelerde endüstriyel ürünler için tasarım ve mühendislik hizmeti, hızlı prototip desteği 
gibi tedarikçi firma olarak sektörü ile ilgili tam destek politikası ile çalışmalarını sürdürmektedir. Endüstriyel 
Tasarım, Yapı Malzemeleri ve Elektrikli Ürünler statüsüne hitap eden ürünleri için ise KSİ ve KSİdesign isimli 
markalarını 2013 yılında Doğuş Plastik adına tescil ettirmiştir.

Vizyon
Tasarladığı ve ürettiği tüm ürünlerde yenilikçiliği ve
güvenilirliği ile bilinmek, kendi sektöründe her zaman ilk tercih
edilen marka olmak ve bu başarıyı ileri taşımaktır.



Müşteri ihtiyaçlarını zamanında karşılamak, personelimizin
eğitim düzeyini üst seviyede tutmak, kalite yönetim sistemi
şartlarına uyarak her noktada sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

Kalite Politikamız

Doğuş Plastik 2010 yılından beri ISO-9001 Kalite Sistemi
Belgesine sahiptir ve bu kalite standardı hassasiyetle
uygulanmaktadır.

Kalite hedefleri doğrultusunda 2008 yılı başından beri ERP
programı MİKRO kullanmaya başlamış ve bu programın
üretim, satış ve satış sonrası hizmetlerindeki başarısı
firmanın kalite hedeflerini en üst seviyede uygulanabilir
duruma getirmiştir.



Üretim

Üretim Tesisi
Doğuş Plastik ürünlerini İstanbul Esenyurt’ da
bulunan 4.000 m2 kapalı alana sahip fabrikasında
üretmektedir.

Plastik Enjeksiyon Parça ve Kalıp Üretimi
120 ile 320 Ton arasında değişen plastik enjeksiyon
makine parkuru ile yılda 6.000 ton plastik işleme
kapasitesine sahiptir.

KSİdesign Socket System Ürünleri Üretimi
Masaüstü Ve Döşeme altı priz kutularının yıllık
yaklaşık 75.000 adetlik üretimi yapılmaktadır.
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Panel Radyatör Parçaları

Tapalar
Farklı tip ve kullanıma uygun olarak
Panel radyatör üretim hatlarında
kullanıma onaylı tapa modellerimiz
bulunmaktadır. Yıllık yaklaşık 20.000.000
adet tapa üretilmektedir.*

*2018 yılı ortalama üretim ve satış adetleri baz alınmıştır.



Panel Radyatör Parçaları

Askı (Mensol) 
Koruyucular

Farklı tip ve kullanıma uygun olarak
Panel radyatör üretim hatlarında
kullanıma onaylı askı / mensol koruyucu
modellerimiz bulunmaktadır.
Yıllık yaklaşık 22.000.000 adet
üretilmektedir.*

*2018 yılı ortalama üretim ve satış adetleri baz alınmıştır.



Panel Radyatör Parçaları

Dübeller

M8, M10 ve Şapkalı olarak Panel
radyatör montajında kullanıma onaylı
dübel modellerimiz bulunmaktadır.
Yıllık yaklaşık 13.000.000 adet
üretilmektedir.*

*2018 yılı ortalama üretim ve satış adetleri baz alınmıştır.



Panel Radyatör Parçaları

Köşe Koruyucular

11, 21, 22 ,33 Tip ve özel ölçülerdeki Panel
radyatörlerde kullanıma uygun köşe koruyucu
modellerimiz bulunmaktadır.
Köşe koruyucular genellikle üreticiler için özel
olarak tasarlanmaktadır.
Yıllık yaklaşık 10.000.000 adet
üretilmektedir.*

*2018 yılı ortalama üretim ve satış adetleri baz alınmıştır.



Panel Radyatör Parçaları

Üst Kapak 
Koruyucular

11, 21, 22 ,33 Tip ve özel ölçülerdeki
Panel radyatörlerde kullanıma
uygun üst kapak koruyucu
modellerimiz bulunmaktadır.
Üst Kapak koruyucular genellikle
üreticiler için özel olarak
tasarlanmaktadır.
Yıllık yaklaşık 500.000 adet
üretilmektedir.*

*2018 yılı ortalama üretim ve satış adetleri baz alınmıştır.



Panel Radyatör Parçaları

Fittings / Üst Kapak
Kilitleme ve Diğer
Özel Parçalar

Fittings Klipsleri ( C Klips ), Üst Kapak Kilitleme
parçaları ve Panel Radyatör üreticilerinin talepleri
doğrultusunda özel olarak tasarlan ve üretilen
diğer parçalar



İhracat

Doğuş Plastik, 30 yıldır devam eden Panel Radyatör sektöründe edindiği tecrübe ile 15 yılı aşkın süredir ürettiği ürünleri İngiltere,
Hollanda, Belçika, Fransa ‘ya ihraç etmektedir. Panel Radyatör parçalarının da içinde bulunduğu ‘İnşaat Plastikleri Kategorisi’
bölümünde ihracat başarısı olarak Türkiye’ de her yıl önemli sıralarda yer almaktadır.
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