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1986’dan Bugüne…
1986
Yıldırım Kardeşler, orman ürünleri yelpazesi ve ayakkabı yan sanayi ürünü olan ökçe imalatı ile
ticarete başlamıştır.

1991
Adana ve çevre illerine orman ürünleri ve mobilya aksesuarları satışına başlamıştır.

1999
Kurumsallaşma çalışmaları ve pazar talepleri doğrultusunda yurtdışı açılımlarına başlamıştır.

2003
Sektördeki pazar talepleri doğrultusunda, firmamız bünyesinde, MDM (Mobilya Destek Market)
birimi oluşturuldu. Bu birimimize bilgisayar kontrollü tam otomatik kesim ve ebatlama, kenar
bantlama ve CNC işlem makinaları alınarak proje bazlı işlere başlanılmıştır.
Adana çevresine öncülük yapılarak imalatçılarımıza hızlı, kaliteli, firesiz, ekonomik ürünler
sunulmaya başlandı.

2005
Mevcut 3000m² depo alanı Showroom'a çevrildi ve imalat alanında hizmet verilmeye devam
edilirken 10000m² yeni bir depo inşa ettirildi.

2009
Adana Hacı Organize Sanayi Bölgesi’nde, 23000m²’lik kendi modern ve donanımlı tesisinde, WPC
Deck, WPC Kompozit Kapı Kasası ve Pervazı, 3A Akrilux Kapak ve Akrilik Plaka üretim hatları
kuruldu.

2015
2005 yılından beri kullandığımız yapı market, modern bir şekilde yenilendi. Ürün yelpazemizi
genişleterek, her gün daha iyiye giderek hizmet vermeye devam etmekteyiz.
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Hedef

Daima ‘en iyi’ olmak, vazgeçilmez hedefimizdir!
Mobilya endüstrisinin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru bir şekilde tespit ederek pazarın ihtiyaçlarına
uygun, kaliteli ve yenilikçi ürünlerin hizmetini sağlamak; piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

Kalite Politikamız

Kaliteye Standart Yaklaşım
Yıldırım Kardeşler kendi sektöründe en güvenilir ve tercih edilir şirketler arasında yer almayı ilke
edinmiş, yönetim ve kalite politikasını bu doğrultuda düzenlemiştir. Bu politikanın sürekliliğini
sağlamak amacıyla aşağıdaki ana başlıkları izlemekteyiz.
Üretim ve hizmetin aksamaması için güvenilir ham maddeleri ve üretimini yaptığımız ürünleri
temin etmek; satış ve pazarlama hizmetimizi hatasız bir şekilde gerçekleştirmek; dünyadaki
en son teknoloji ve standartları sürekli izleyerek müşterilerimizin beklentilerinin de üzerinde
ürünler tasarlamak
Müşterilerimize tam zamanında en uygun fiyatta, üstün kalitede ve mevzuata uygun olarak
güvenilir ürünler sunmak
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İşçi sağlığı ve güvenliği prosedürlerini izleyerek çalışanlarımızın bugününü ve yarınını güvence
altına almak
Çalışanların bağlılığını ve memnuniyetini arttırmak amacıyla aktiviteler düzenleyerek bireysel
gelişimini arttırmak
Şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda takım ruhunu sürekli zinde tutmak.

Yönetim Politikamız

Yıldırım Kardeşler müşterilerine en kaliteli ürün ve hizmetleri sunmak ve kendi sektöründe en
güvenilir ve tercih edilir firmalar arasında yer almak amacı ile tüm faaliyetlerini uluslararası
standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.
Bu amaçla Yıldırım Kardeşler, tüm dünyada kabul gören ISO 9001:2000 kalite yönetim
sertifikalarına sahip olmuştur ve bu sertifikaların gerekliliklerini sürekli olarak yerine getirmektedir.
Sektöründe markalaşmaya giderek ve marka tescil belgesi alarak kalite standartlarını yakalamayı
hedeflemiştir.
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İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Yıldırım Kardeşler tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlık olarak kabul eder. Güvenli ve sağlıklı
bir çalışma ortamı sağlayarak, oluşabilecek her türlü riski en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak
benimser. Bu politikanın gereği olarak aşağıdaki ana başlıklar belirlenmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği konuları ile ilgili ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası
standartlar doğrultusunda hareket etmek
Sistematik bir yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli
gelişme prensibi ile iş sağlığı ve güvenliği konularında iyileştirme sağlamak
Yeni ürün, makine, tesis ve proseslerin iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilerini
projelendirme aşamasında değerlendirmek
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Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi
manevi kayıplarımızı en aza indirecek yöntemler geliştirmek
Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişmek için çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında
eğitmek
İş sağlığı ve güvenliği prosedürleri gereğince çalışanlarımızı gerekli donanım ile koruma
altına almak

Sosyal Sorumluluk

Hayat Sadece İşten İbaret Değildir!
Eğitime destek vermek ve sektöre katkıda bulunmak amacıyla 21.02.2007 tarihinde Çukurova
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ağaç İşleri ve Mobilyacılık Bölümü Binası firmamız tarafından
%100 destek sağlanarak yaptırılmıştır.
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İnsan Kaynakları

İK Politikamız
Çalışan profilimiz, mesleğinde uzman, gelişmiş sosyal yetkinliğe sahip, şirkete bağlılığı ve
motivasyonu yüksek, öğrenmeye, kendini geliştirmeye ve katma değer yaratmaya istekli bir
ekipten oluşmaktadır.

Kariyer

Firmamızın işe alma süreci fırsat eşitliği ilkesiyle yürütülür. İnternet sitemiz üzerinden veya
kariyer günleri ve danışman firmalar aracılığıyla bize özgeçmişinizi gönderebilirsiniz. Adaylar,
yetkinlik bazlı mülakat, kişilik testleri gibi bilimsel ve modern seçme metotlarından yararlanılarak
değerlendirilir.
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WPC DECK

Dekoratif Zemin Döşemesi
WPC Deck kompozit profiller, ahşap ve HDPE (high-density polyethylen)’nin birleşiminden oluşan bir
yer döşemesidir.
Bahçe ve yürüyüş yolları, havuz kenarları, iskeleler, teraslar, verandalar, çiçeklikler, pergolalar ve
avlu gibi yerler için tasarlanmıştır.
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WPC Deck - Doğal Ahşap Karşılaştırması

Yıldırım Kardeşler Ltd.

WPC Deck

Doğal Ahşap

Üretim

Kalıp

Yetişmiş Ağaç, Uzun Zaman

Uygulama Alanı

İç ve Dış Mekan (Havuz kenarı,
balkon, teras gibi)

Sudan Kaçınmak için
Çoğunlukla İç Mekan

Suya Dayanıklılık

Mükemmel

Kötü

Neme Dayanıklılık

Mükemmel

Kötü

Yangına Dayanıklılık

Güçlü

Zayıf

UV ve Solmaya Dayanıklılık

Güçlü

Zayıf

Kaymaya Dayanıklılık

Güçlü

Zayıf

Kıymık Oluşmaması

Mükemmel

Kötü

Bakım Maliyeti

Düşük

Yüksek(Cilalama,
Zımparalama, Boyama)

Deformasyon

Yok

Kolaylıkla Deforme Olur

Aşınmaya Dayanıklılık

Güçlü

Zayıf

Darbeye Dayanıklılık

Mükemmel

Orta

Hizmet Süresi

25+ Yıl

10-15 Yıl

Çevre Dostu

Mükemmel

Zayıf

Hava Kirliliği

Yok

Yok (Boya Yapılmazsa)

Ahşap Görünümlü ve Dokulu Olma

Mükemmel

Mükemmel

Doğa Şartlarına Dayanıklılık

Mükemmel

Kötü

Böceğe, Mantara, Bakteriye & Termite
Dayanıklılık

Mükemmel

Kötü

Vidalama-Çivileme, Frezeleme, Boyama
& Tutkallama

Yapılabilir

Yapılabilir

Montaj Süresi

Kısa

Uzun
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Ürün Özellikleri
Ürünümüz çevre dostu, geri dönüşümü yapılabilir, su
geçirmez, nemli ortamlarda iyi performans gösterir,
yangına dayanıklıdır, yüksek darbe dayanımına
sahiptir,
çatlamaya, aşınmaya, parçalanmaya,
çürümeye ve yarılmaya dayanıklıdır, böceklere,
bakterilere, mantarlara ve termitlere direnç gösterir.
WPC Deck, diğer ahşap döşemelerine göre daha
dayanıklı olduğu için daha az bakım gerektirir.
Nem ve suya karşı dirençlidir
100% su geçirmezdir
Yanmaya dayanıklıdır
UV ışınına ve solmaya dayanıklıdır
Şeklini ve rengini
Çatlamaya, aşınmaya, parçalanmaya,
çürümeye ve yarılmaya dayanıklıdır
Darbeye dayanıklıdır
Diğer decklere göre daha az bakım
gerektirir

Ahşap görünümlü ve dokuludur
Boyanabilir ve cilalanabilir
Doğal şartlara ve mantara karşı
dayanıklıdır
Çevre dostudur
Geri dönüşebilen bir ürün olduğu
için sürdürülebilir bir materyaldir
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WPC Board Döşeme Şekilleri

WPC Deck Kullanım Talimatı
Montajı, WPC Deck montaj talimatına göre yapınız.
WPC Deck, taşıyıcı yapı malzemesi olarak veya amacı dışında kullanmayınız.
WPC Deck’i firmadan gönderildiği şekilde muhafaza ediniz ve kullanım talimatlarına göre
kullanınız.
WPC Deck’in üzerinde tahrip edici, aşındırıcı, renklendirici gibi maddeler kullanmayınız.
WPC Deck’in temizlenmesi sırasında kesinlikle içerisinde katı partiküller içerin toz veya sıvı
deterjanlar (cif, vim vb.), tarımsal koruma ilaçları, asit, metilen klorit, amonyaklı su,
tentürdiyot, vazelin, aseton, tiner, sıvı yakıt, yağ ve türevleri maddeler kullanmayınız.
WPC Deck ürünlerinin üzerinde leke oluşması halinde en kısa sürede leke kurumadan lekeyi
temizleyiniz. Temizliklerde tazyikli su kullanınız. WPC Deck‘in su ve güneş ışığı ile uzun süre
temasında belirli bir oranda renk değişimi oluşabilmektedir.
Sigara, kömür vb. maddelerin oluşturacağı lekeler ancak tel fırça ile fırçalamak suretiyle
çıkarılabilmektedir. Fırçalama işlemini, deseni bozmamak için dairesel olarak değil desen
yönünde yapınız.
WPC Deck’in yüksek sıcaklık ve neme sahip olan yerlerde (buhar odası, sauna vb.) kullanımı
tavsiye edilmez. WPC Deck’i, doğrudan toprak ile temas edecek şekilde monte etmeyiniz.
WPC Deck‘e ait birleştirme ve bağlantı elemanları dışında ürünler kullanmayınız.
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Merkez

İstanbul Showroom

Fabrika

Ceyhan Yolu Üzeri Mobilyacılar Sitesi
68. Blok No:32 01310 Yüreğir

İkitelli Keresteciler Sitesi 28. Blok No:
30-32-34 Başakşehir İstanbul / Türkiye

Adana / Türkiye

istanbul@yildirimkardesler.com.tr

Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi Cumhuriyet Bulvarı No:6 01350
Sarıçam Adana / Türkiye

info@yildirimkardesler.com.tr

Tel: +902126705058

osb@yildirimkardesler.com.tr
Tel: +903223944233 Pbx

Tel: +903223467186 Pbx
Fax: +903223460475

Fax: +902126705058

Fax: +903223944237
1

