
  
 

 

Mehtap Mutfak Eşyaları tarafından uygulanan Yeni Teflon™ Profile Yapışmaz 

Kaplama: Üstün Yapışmaz Özelliklerini Uzun Süreli Çizilme Direnciyle 

birleştiriyor 

 
19 Nisan 2014 - İstanbul, Du Pont Chemours’ın yeni geliştirdiği ve yarım asırlık Türk markası 
Mehtap Mutfak Eşyaları’nın ilk uygulayıcılarından biri olduğu Teflon™ Profile Yapışmaz 
Kaplama,  Ambiente 2017’de görücüye çıktı.  
 
Mehtap Mutfak Eşyaları güvencesiyle Türk pazarıyla da buluşan Teflon™ Profile Yapışmaz 
sayesinde, tencere ve tavalar yoğun ve uzun süreli kullanım sonrası bile ilk günkü 
görünümünü koruyabilecek. Teflon™ Profile, kalitesi kanıtlanmış Teflon™ yapışmaz 
kaplamaların harika yapışmaz özelliklerini, uzun süreli çizilme direnci ile birleştirerek daha 
uzun süre ve yeni kalan kaplama yüzeyi sağlayan bir teknoloji ile üretilmekte.  
Siyah, Mavi ve Bakır renklerinde mevcut olan kaplamalar, mutfakları da renklendirmeye 
aday. 
 
Teflon™ Profile Yapışmaz Kaplamanın eşsiz çizilme direnci, tencere ve tavalar için yapılan 
en zorlu kalite testlerinden de başarıyla geçti.  

 
Web adresi:   www.mehtap.com.tr 
 
 
Mehtap Hakkında: 

Dünyanın önde gelen mutfak eşyası üreticilerinden olan Mehtap, 1960 yılında sektöre girerek Türkiye’de ilk defa Teflon kaplı 

ürünlerin üretimine başlamıştır. Mutfak eşyaları sektöründe ilklerin öncüsü olan Mehtap, Teflon kaplı ürünler yanında, emaye ve 

çelik ürünlerin üretiminin de öncülük yapmıştır. Ayrıca DuPont Teflon’un Türkiye’de lisanslı ilk kullanıcısıdır. Mehtap, artan 

talepler doğrultusunda Samandıra’daki yeni fabrikasına taşınmış; yeni teflon kaplama tesisleriyle birlikte kapasitesini ve kalitesini 

artırarak hizmet vermeye devam etmiştir. Mehtap 2005 yılında inşasını bitirdiği yeni binaları ve teknolojik makine ve ekipmanları 

ile dünyanın en kaliteli teflon kaplama ürünlerini üreten firmalardan biri olmuştur. Bugün sahip olduğu sistemlerle teflon kaplama 

çeşidinin her türlüsünü yapabilecek duruma ulaşan Mehtap bu sistemlerle birlikte kendisinin geliştirdiği multi-micron teknolojisi 

ile ürünlerinin kalite ve güvenilirliğini en üst seviyeye çıkarmıştır. Mehtap bugün Maldiv Adaları’ndan ABD’ye ve Arjantin’e; 

Senegal’den Rusya’ya dünyanın her noktasına yaptığı ihracatlarla dünya ülkelerinde de sektör içerisinde bilinen ve tercih edilen 

bir marka olmuştur. Mehtap’ın iç yüzeyi P.T.F.E kaplı yanmaz, yapışmaz alüminyum pişirme kapları ile çelik pişirme kaplarının 

tasarımı, imalatı ve satışı TS EN ISO 9001:2008 tarafından onaylanmıştır. Mehtap aynı zamanda; süpürgeden ütüye, buharlı 

pişiriciden tost makinesine, geniş bir elektrikli küçük ev aletleri ürün yelpazesine de sahiptir. 

Mehtap ürünleri bugün 60’ın üzerinde toptancıya ve Türkiye genelinde 1000’in üzerinde noktada tüketiciye ulaşıyor.   

 

http://www.mehtap.com.tr/

