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HAKKIMIZDA
ABOUT US

1988
Gülsan Alüminyum güvenli ve dinamik
adımlar atarak müşterilerine dünya
standartlarında çözümler sunmak için
ticari faaliyetlerine başlamıştır.

2007
Alüminyum Billet satışına başlayarak
sektöründe hızlı ve istikrarlı bir şekilde
ilerlemeye devam etmiştir.

2013
1 adet 5 inc Alüminyum Ekstrüzyon
presi alarak Alüminyum Profil
üretimine başlamıştır.

2020/2
Çerkezköy’de 15.000 m2 alana yeni
fabrikasını kurmaya başlamıştır.

2021/1
1 adet 6 inc Ekstrüzyon presi daha
alarak yıllık kapasitesini 7.500
tona çıkarmıştır.

2021/2
Aylık 400 Ton Kapasiteli Elektrostatik
Toz Boya tesisini kurmuştur.

1988
Gülsan Aluminum has started its commercial
activities with reliable and confident steps
to provide world-class solutions to its customers.

2007
By starting the sale of aluminum billet, it has
continued to progress rapidly and steadily
in the sector.

2013
It started Aluminum Profile production
by purchasing a 5 inch Aluminum
extrusion press.

2020/2
A new factory started to be built on an
area of 15.000 m2 in Çerkezköy

2021/1
It purchased another 6 inch extrusion,
increasing its annual capacity to 7,500 tons.

2021/2
Established an electrostatic powder paint
facility with a monthly capacity of 400 tons.

Gülsan Alüminyum Sektördeki liderliği
korumak ve tüketicilerimizin nezdindeki
haklı değerimizi sürdürmek adına markamıza
sürekli yatırım yapıyor ve gerçekleştirdiğimiz
tüm projelerde bize duyulan güven duygusunu
daha yükseklere taşımak amacıyla
hareket ediyoruz.
Ülke ekonomisindeki giderek artan rekabet
ortamı, şirketler için güçlü markalar yaratma
gerekliliğini her zamankinden daha
önemli kılıyor. Gülsan Alüminyum ürettiği
Alüminyum Profiller ile yalnız iç tüketim
olarak değil; dünyanın belli başlı ülkelerine
ihraç edilen bir ürün grubu olarak tüketicinin
tercih ettiği marka olma yolunda hızla
ilerliyor. Gülsan’a duyulan güven sadece
Türkiye sınırları içerisinde kalmamış 5 Kıtada
40’ı geçkin ülkeye taşınmıştır.
Gülsan Aluminium Ltd. Co. In order to preserve our
leader position in the industry and continue our
rightful value in the eyes of our customers, we
constantly invest in our brand and always aim to
strengthen the trust we have earned so far in the
future projects.
The ever-increasing competitiveness in our national
economy makes the necessity of companies creating
strong brands even more prominent than ever.
The Aluminum Profiles Gülsan Alüminyum
manufactures are not only for domestic consumption
but also to export to several countries around the world.
In this direction, the company is about to become
one of the most preferred companies in this product
group. Gülsan earned the trust of the customer
not only in Turkey, but also in over 40 countries
on 5 continents.
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