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BAYRAM SOFRALARINI KOLAYLIKLA HAZIRLAMAK İÇİN,
MEHTAP BAMBOO STONE GRANİT
Türkiye’de mutfak eşyaları sektöründe ilklerin öncüsü olan Mehtap, ürünleriyle hayatı
kolaylaştırmaya devam ediyor.
Türkiye’de teflon kaplı mutfak gereçlerini üreten ilk yerli marka olan Mehtap ile Ramazan
Bayramı sofralarınız için hem sağlıklı yemekler pişirin, hem de eşsiz lezzetlerin keyfine varın.
Geniş bir ürün yelpazesi bulunan Mehtap’ın yeni ürünü Bamboo Stane Granit tencere ve
tavaları ile bayram sofralarına özel yemeklerin hazırlanması çok daha kolay ve keyifli hale
geliyor.
Mehtap Bamboo Stone Granit tencere ve tavaları, üstün özellikleri sayesinde mutfakta
geçirdiğiniz zamanı kısaltırken, özel dizayn gövde ve tutma kollarıyla sofralarınıza şıklık
katıyor.
Mehtap Bamboo Stone Granit’in özel iç kaplaması ve kalın tabanı sayesinde kısa zamanda
daha sağlıklı yemekleri minimum enerji harcayarak maksimum lezzetle yapmak mümkün.
Doğal granit kaplaması ile yanmaz yapışmazlık açısından da yüksek performansa sahip
Bamboo Stone Granit serisi, kadınların yemek yaparken sıklıkla karşılaştığı tencere ve tava
çizilmelerine de son veriyor ve bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.
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 ihracat ile 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 ürünleri bugün 60’ın üzerinde toptancıya ve Türkiye genelinde 1000’in üzerinde noktada tüketiciye ulaşıyor.
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