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Üretim                       ’da bașlar...

Sac ve Metal Kalıpları
Delme Kalıpları
Kesme Kalıpları
Sıcak Kesme Kalıpları
Soğuk Kesme Kalıpları
Sıvama Kalıpları
FForm Kalıpları
Yay Baskılı Kalıplar
Eğme Kalıpları
Ezme Kalıpları

Progresive Kalıplar
Tel Erezyon Kesim

CNC Dik İșleme Merkezi
Hidrolik Pres Baskı
Eksantrik Pres Baskı

Delme Erezyon Delik İșleri
Çapa Makinası Ünite Sacı İmalatıÇapa Makinası Ünite Sacı İmalatı
Sulama Filitre Kelepçesi İmalatı
Tarım Makinaları Yedek Parçaları

Hassas Makine Aparatları



Tarihçe
Kalıpsan 1985 yılında 
Yahya SARIKAYA tarafından
100m²’lik iș yerinde çalıșma
hayatına bașlamıștır.

1998 yılında ise 400m²’lik
iș iș yerinde çalıșmaya devam etmiștir.

2004 yılında makine parkuruna CNC tel erezyonu
katması ve bununla birlikte 2. Kușakla birleșmesi ile gücüne
güç katmıștır. Bu yıldan sonra hızla büyümeye devam eden 
Kalıpsan; CAD-CAM programları, CNC tel erezyon, CNC dik 
ișleme merkezi ve CNC double kolon ișleme merkezi ile makine 
parkurunu daha da genișletmiștir.

2011 yılında halen bulunmakta olduğumuz2011 yılında halen bulunmakta olduğumuz
Büsan Özel .Org. San. Sitesinde  2000m²’lik iș yerine geçen 
KALIPSAN ; gelișen Türkiye’nin kalıp sektöründe hızlı ve doğru 
üretim felsefesi ile üretimine devam etmektedir.

Kalıpsan Makina Kalıp sac ve metal kalıp imalatında; 
pprogresive, delme, kesme, bükme, eğme, derin çekme ve sıvama 
kalıpları yaparak müșteri memnuniyetini en üst seviyede 
karșılamaktadır.

Kalite politikamız
Müșteri beklenti ve isteklerine uygun olarak zamanında talep 
edilen miktarda ve kalitede üretim yaparak müșteri 
memnuniyetini sağlamak.
MMevcut teknolojik gelișmeleri takip ederek, üretime adapte 
etmek.
Mevcut kalitenin sürekli iyileștirilmesi ve geliștirilmesi ile kalite 
hedefimize ulașmak.
Değișken pazar șartlarına uyum sağlayarak, rekabet edebilir 
olmak.
HızlıHızlı ve doğru üretim felsefesi ile üretime ve üreticiye katkıda 
bulunmak.

Vizyonumuz
Kurulușumuzun gereklerini yerine getirerek kalıp sektöründe; 
sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü, iș ahlakı ve 
kalitesiyle tercih edilen, güven duyulan, üretime ve üreticiye 
duyarlı bir firma olmak…

MiMisyonumuz
Kalıp sektöründe; otomotiv, tarım ve savunma sanayi bașta 
olmak üzere, inșaat, madeni eșya, alüminyum, pvc, gıda ve diğer 
bir çok alanda müșterilerine katma değeri yüksek yenilikçi ve 
güvenilir ürün ve çözümler sunmak ve Türkiye nin kalıp 
sektöründe marka bilinirliğini artırarak hedefe ulașan, üreticiye 
gurur veren bir șirket olmak…



www.kalipsankonya.com.trwww.kalipsankonya.com.tr



www.kalipsankonya.com.tr



www.kalipsankonya.com.tr



TEL EROZYON
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