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MEHTAP YENİ TASARIMLARINI ZUCHEX FUARI’NDA GÖRÜCÜYE 

ÇIKARDI 

 

Mutfakların köklü markası Mehtap, yeni ürünlerini 3 – 7  Eylül 2013 tarihleri arasında 

Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşen Züchex Fuarı’nda ziyaretçilere tanıttı.   

 

Türkiye’de mutfak eşyaları sektöründe ilklerin öncüsü olan Mehtap, bu yıl 25’incisi 

düzenlenen Züchex Fuarı’nda tüm ürünleri ile yer aldı. Ürün gruplarını dört farklı kategoride 

toplayan Mehtap, “teflon ürünler”, “ seramik ürünler”,  “çelik tencereler” ve “elektrikli küçük ev 

aletleri” ile tüketicinin karşısına çıktı. Yeni tasarımlarını da ziyaretçilerle buluşturan marka, 

teknoloji ve estetiği bir araya getiren geniş ürün gamını “Her İşin Kolayı Var” sloganı ile 

sergiledi.  

Mehtap Mutfak Eşyaları, fuarda 3. salon A04 numaralı stantta yer aldı.  

 

Mehtap’tan iki yeni ürün: Bamboo Stone ve Black 

 

Mehtap’ın fuarda sergilediği yeni ürünler arasında Mehtap Bamboo Stone ve Mehtap Black 

tava ve tencereleri de yer aldı. Üstün özelliklerinin yanı sıra estetik görünümleriyle dikkat 

çeken Mehtap Bamboo Stone serisi, su bazlı özel kaplaması ile yanmaz yapışmazlık 

açısından yüksek performansa sahip.  

 

Mehtap Black serisi ise özel dizayn döküm gövdesi sayesinde; ısıyı tüm yüzeye eşit yayarak 

sıcaklığı uzun süre muhafaza etmenizi eder. Böylece kısık ateşte uzun pişirme ve fırın 

kullanımı gerektiren yemeklerde, besin değerini koruyarak harika sonuçlar elde edilmesini 

sağlar.   

 

Elektrikli grubundaki yeni ürünler büyük beğeni topladı 

 

Mehtap, yeni küçük ev aletlerini de ziyaretçilerin beğenisine sundu. Renkli gövdeleriyle dikkat 

çeken Mehtap TRIO su ısıtıcı, doğrama, çırpma, rendeleme, yoğurma gibi bir çok özelliği tek 

bir alette sunan ARMONY Mutfak Robotu ve ROBOMAX Mutfak Robotu ile yapışmaz 

yüzeyi, ısıya dayanıklı cam kapağı sayesinde birbirinden lezzetli pizzalar yapmaya yardımcı      

PİZZA BELLA ziyaretçilerden tam not aldı.  

 

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

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


 

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. 

Detaylı bilgi için; 

Beste Bulak Korkmaz 

0216 564 82 00/ 0 553 303 02 03 

bbulak@mehtap.com.tr 
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