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Şirket politikamızı
“Sıfır Hata ve Mutlak Müşteri Memnuniyeti” olarak  
belirledik ve bu doğrultuda gelişerek ilerlemeye devam 
ediyoruz.

1978 yılından bu yana yalıtım, ısı, titreşim ve ses 
yalıtımı ürünleri konusunda hizmet veren firmamız 
2008 yılında çift taraflı bant üretimini başlatarak                   
                  markasını yaratmıştır. 

“Sıfır Hata ve Mutlak Müşteri Memnuniyeti” 
politikasıyla hareket eden          , yüksek kaliteli 
ürünler  üretmek üzere alanında uzman firmalardan 
tedarik edilen hammaddeleri, modern cihazları ve 
deneyimleri ile işlemektedir. 

    , farklı sektörlerde çalışan müşterilerinin 
beklentilerini karşılamak için yeni üretim hattında 
yüksek kapasiteli, HOT-MELT yapışkan kullanmaktadır. 
Laboratuar cihazları ile teknik spektler uygun olarak 
testler yapmakta ve bu sonuçlar kalite kontrol ve 
AR-GE faaliyetlerinde kullanılmaktadır.          , çift 
taraflı bant ürünleri ve gelişmiş converting teknolojisi 
ile otomotivden beyaz eşyaya, elektrik elektronik, 
inşaat, tekstil, ev aletleri, mobilya, giyim v.b. gibi ihtiyaç 
hissedilen tüm sektörlerde üreticinin yanındadır.



30 yılı aşkın tecrübenin yanı sıra,  müşteri 
odaklı esnek üretim yapabilmesini sağlayan 

“Gelişmiş Makina Parkuru”, Kabant’ın tercih 
edilme nedenlerinin başında gelmektedir. Bu 
sayede ihtiyaç duyulduğunda gerekli kapasite 
arttırımını kolayca yapabilmekte ve üretim 
bantını tam olarak kontrol edebilmektedir.

Laboratuvar ve Ar-Ge bölümünde, dünya 
çapında akredite olmuş test cihazlarıyla kalite 
kontrol ve ürün geliştirme çalışmalarının 
kesintisiz devam etmesi sayesinde       , 
yenilikçi bir anlayışla müşterilerine en iyisini 
sunabilmeyi başarabilmektedir. Bu konudaki 
istikrarını da ISO 9001 ve ISO 14001 belgeleri 
ile tescillemiştir.

    , gelişen ve bilinçlenen pazarın  
koşullarına uygun olarak, kaliteye olan 
inancından ve kararlılığından ödün vermeden, 
çalışanları ve iş ortaklarıyla oluşturduğu 
müşteri memnuniyeti ile sektörün manen en 
büyüğü olmaya devam edecektir.
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Kabant, sektöründe gelişen pazarın 
koşullarına uyabilmek için yeniliklere 
ve sürekli gelişime açık, müşteri odaklı, 
kararlı, çevreye duyarlı bir anlayışla 
üretim yapmaktadır.



160 cm.  eninde sürüm hattı, birleşik 
laminasyon teknolojisi, geniş kapasite 
slitting makinası gibi sektöründe az sayıda 
üreticinin sunabildiği gelişmiş makina 
parkurunun avantajlarıyla Kabant, özellikle 
converting konusunda, tamamen müşteri 
istekleri doğrultusunda özel üretimler 
yapabilmektedir.
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Kabant, esnek üretim bandı ile
converting konusunda sektörün lider 
kuruluşlarından biridir.



Polietilen Köpük Bantlar
OPP Bantları
Koli Ambalaj Bantları
Transfer Bantları
Ağ Takviyeli Bantlar
Fiziksel - Kimyasal Polietilen Köpük
Akrilik Bantlar
Yalıtım Bantları
Yapışkanlı-Yapışkansız Nonwoven
EVA ve EPDM Süngerler
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Standart ürün gruplarımız haricinde, 
özelliklerini (ölçü, su geçirmezlik, ısıya 
dayanıklılık,  yapışma, şekil, malzeme v.b.)  
müşterilerin belirlediği özel ürünler  
“die-cut ve kiss-cut” yöntemi ile istenen 
ölçülerde kesilerek hazırlanmaktadır.
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Ürünlerimizin rekabet gücünü ve esas 
değerlerini ortaya koymak içi katıldığımız, 
küreselleşen ülke ve dünya ticareti ile 
birlikte iş bağlantılarını yapacağımız, mevcut 
müşterilerinizin güvenini perçinleyeceğimiz 
fuarlarımıza sizleri de bekleriz.
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