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1983 senesinden bu yana sektörde emin 
adımlarla ilerleyen Ergüneş Group  misyon 

edindiği yenilikçi üretim tarzına yakışır 
şekilde kimya sektörüne adım atmaya 

karar vermiştir. Sektöre ve zamanın 
teknolojisine uyum sağlayan bir üretim 

yapabilmek için yoğun ARGE çalışmaları 
yapan Ergüneş Group, 2011 yılında 

Mavera Kimya Limited Şirketini faaliyete 
geçirmiştir. 25 yılı aşkın tecrübe sahibi 

ekibiyle çalışmalarına devam eden Mavera 
Kimya mobilyadan otomotive, ambalajdan 

tekstile birçok farklı sektörden firmaya 
çeşitli yapıştırıcı ve kimyasal ürünle 
hizmet vermektedir. Firma, standart 

üretim formülasyonlarının yanı sıra müşteri 
sorunlarına yönelik çözüm odaklı üretim 

yapmayı prensip edinmiştir. Macrofix 
markası ile yalnızca yurt içi ile kalmayıp, 
dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ihraç 

eden şirket, kısa zamanda hızla büyüyerek 
sayılı yapıştırıcı üreticilerinden biri haline 
gelmiştir. İlkeli ve kaliteli üretim anlayışı 
ile hizmet vermeye devam  eden Mavera 

Kimya gerek kaliteli ürünleri gerekse 
son teknoloji üretim ağı den Mavera 
Kimya gerek kaliteli ürünleri gerekse 

son teknoloji üretim ağı ile gün geçtikçe 
faaliyet alanını genişletmektedir.

Taking firm steps in the sector since 1983; 
befitting the innovative production style 
it has adopted as a mission, Ergüneş 
Group decided to step into the chemical 
industry. Ergüneş Group, which carries 
out intensive R&D studies in order to 
be able to make a production that 
adapts to the sector and the technology 
of the time, launched Mavera Kimya 
Limited Şirketi in 2011. Continuing its 
works with a team that has more than 
25 years of experience, Mavera Kimya 
serves companies from many different 
sectors from furniture to automotive, 
from packaging to textile with various 
adhesives and chemical products. 
In addition to standard production 
formulations, the company has adopted 
the principle of solution-oriented 
production for customer problems. The 
company, which exports its products 
not only domestically but also to many 
countries in the world with the Macrofix 
brand, has grown rapidly in a short time 
and has become one of the important 
adhesive manufacturers. Continuing to 
serve with its principled and high-quality 
production mentality, Mavera Kimya is 
expanding its field of activity day by day 
with its quality products and the cutting-
edge technology production network.
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MACROFIX ST-120 SOLVENT BAZLI
SOLVENT BASED

YATAK, KANEPE, KOLTUK VS
MATTRESS, ARMCHAIR ETC.

KIRMIZI
RED 15 KG TENEKE

MACROFIX ST-125 SOLVENT BAZLI
SOLVENT BASED

YATAK, KANEPE, KOLTUK VS
MATTRESS, ARMCHAIR ETC.

ŞEFFAF
TRANSPARENT 15 KG TENEKE

MACROFIX ST-120 SOLVENT BAZLI
SOLVENT BASED

YATAK, KANEPE, KOLTUK VS
MATTRESS, ARMCHAIR ETC.

KIRMIZI
RED 3 KG GALON

MACROFIX ST-125 SOLVENT BAZLI
SOLVENT BASED

YATAK, KANEPE, KOLTUK VS
MATTRESS, ARMCHAIR ETC.

ŞEFFAF
TRANSPARENT 3 KG GALON

MACROFIX ST-120 SOLVENT BAZLI
SOLVENT BASED

YATAK, KANEPE, KOLTUK VS
MATTRESS, ARMCHAIR ETC.

KIRMIZI
RED 240 KG VARİL

MACROFIX ST-125 SOLVENT BAZLI
SOLVENT BASED

YATAK, KANEPE, KOLTUK VS
MATTRESS, ARMCHAIR ETC.

ŞEFFAF
TRANSPARENT 240 KG VARİL

MACROFIX ST-120 SOLVENT BAZLI
SOLVENT BASED

YATAK, KANEPE, KOLTUK VS
MATTRESS, ARMCHAIR ETC.

KIRMIZI
RED 1200 KG IBC

MACROFIX ST-125 SOLVENT BAZLI
SOLVENT BASED

YATAK, KANEPE, KOLTUK VS
MATTRESS, ARMCHAIR ETC.

ŞEFFAF
TRANSPARENT 1200 KG IBC

MATBAA CİLTLEME YAPIŞTIRICISI

BOOKBINDING ADHESIVE

Macrofix matbaa tutkalları, tüm ciltleme işlemleri için 
yüksek performanslı, ekonomik ve çok yönlü hotmelt 
yapıştırıcı çözümleri sunmaktadır. Farklı makine hı-
zlarında, kitap, dergi, katalog vb. tüm uygulamalarda 
1.Hamur,3.hamur ve Kuşe kâğıtların ciltlenmesinde 
kullanılan sırt tutkallarımız ile yan sürme işleminde 
mükemmel yapışma sağlayan PSA yapıştırıcı çeşitlil-

iğimiz sağlam ve esnek bir yapışma sağlamaktadır. 
Yüksek hızlı üretimler söz konusu olduğunda ürünler-
imiz seri üretimler için idealdir. Mavera Kimya, farklı 
yapıştırma uygulamalarında, en uygun formülasyon 
ile özellikle yapıştırılacak farklı yüzeylere özel ürün-
ler geliştirmektedir.

Macrofix bookbinding glues offer high performance, 
affordable and versatile hotmelt adhesive solu-
tions for all binding processes. Our range of PSA 
adhesives, which provide excellent adhesion in the 
sideapplication process with our spine glues used in 
binding of high-grade paper pulps, newsprints and 
glossy papers in all applications such as books, mag-

azines and catalogs at different machine speeds, 
provide a strong and flexible adhesion. Our products 
are ideal for mass production when it comes to high 
speed production. Mavera Kimya develops special 
products for different surfaces to be bonded using 
the most appropriate formulation in different bond-
ing applications.
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MACROFIX PSA-285 KAUÇUK BAZLI
RUBER BASED

YATAK
MATTRESS

SARI
YELLOW 20 KG KUTU

MACROFIX PSA-295 KAUÇUK BAZLI
RUBER BASED

YATAK
MATTRESS

SARI
YELLOW 20 KG KUTU

MACROFIX PSA-296 KAUÇUK BAZLI
RUBER BASED

YATAK
MATTRESS

SARI
YELLOW 20 KG KUTU

MACROFIX PSA-250 KAUÇUK BAZLI
RUBER BASED

YATAK
MATTRESS

BEYAZ
WHITE 20 KG KUTU

KOLİ KAPAMA YAPIŞTIRICISI

PACKING ADHESIVE

Ambalaj sanayinde ihtiyaçları karşılamak için doğru 
yapıştırıcıyı bulmak hassas bir süreçtir. Macrofix koli 
kapama tutkalları, yenilikçi çözümler sunarak kraft 
karton yapıştırma, kutu kapama,  tray kutu şekillen-
dirme, parlak yüzey yapıştırma, deep freze uygula-
ma, kâğıt poşet, çanta yapıştırma vb. birçok uygula-
ma için kaliteli ürünler üretmektedir. Ürünlerimizde 
son nesil polimerler kullanılarak minimum sarfiyat 

ile maksimum yapışma ve üretim sağlanmaktadır. 
Mavera Kimya olarak geniş ürün yelpazesi içerisinde 
farklı kimyasal formüllere sahip, farklı sıcaklık uygu-
lamalarında rahatça kullanım özgürlüğü sunulabilen 
Macrofix yapıştırıcılar yumuşak şekillendirme, karton 
ve ahşap yapıştırma işlemlerinde rahatlıkla kul-
lanılabilirler.

It is a delicate process to find the right adhesive that 
meets the requirements in the packaging industry. 
Macrofix box sealing glues offer innovative solutions, 
and these glues are used to manufacture quality 
products for many applications such as kraft card-
board bonding, box sealing, tray box forming, glossy 
surface bonding, deep milling applications, paper 
bags, bag bonding, etc. By using the latest genera-

tion polymers in our products, maximum adhesion 
and production is provided along with minimum 
consumption. Mavera Kimya’s Macrofix adhesives, 
which have different chemical formulas in a wide 
range of products, can be used easily and freely in 
different temperature applications, as well as in soft 
shaping, cardboard and wood adhesion processes.
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EN SAĞLAM
TUTUNAN

YAPIŞTIRICI!



Marmara Bölge Müdürlüğü / 
Marmara District Office: 
İstoç Ticaret Merkezi 2408 sokak
39. Ada No: 6-8  
Bağcılar / İstanbul / Turkey 

Merkez ( Fabrika ) / Center : 
Org. San. Böl. 47. Cad. No: 7 
Melikgazi / Kayseri  / Turkey 

Tel: +90 352 322 25 16 – 17
Fax: +90 352 322 25 18

Tel: +90 212 852 18 88

info@maverakimya.com


