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TARİHÇE Geçmişten gelen tecrübeyle
geleceği işliyoruz.

Halen 5 kıtada ithalat ve ihracata devam ediyoruz.

Kartal	Metal	adı	ile	
Türkiye’nin	ilk	cam	
ithalatını,	Bulgaristan’ın	
Diamond	fabrikasıyla	
yaptık.	Samandıra	
depomuzun	açılışını	
yaptık.

Rusya’da	
Saratovstroysteklo	
ile	ithalat	hacmimizi		
daha	da	genişlettik.

Tayvan	Glass’ın	
Türkiye	Satış	
Distribütörü	olduk.

Aslıcam	ortaklığımız	
ile	büyümeye	devam	
ettik.

Asahi	Glass	
fabrikasıyla	yaptığımız	
ticaret	ile	ilk	kez	
Hindistan	pazarına	
girdik.

Dost	Cam	ile	
ortaklığımız	başladı.

İran'dan	ilk	
ithalatımızı	yaptık

Cam	ithalatımıza	
Romanya	pazarını
da	dahil	ettik.

Artek	Metal’i	
kurduk.

Bor	Glass’la	
yaptığımız	ticari	
anlaşmayla	
ithalatımızda	
Rusya’nın	payı	
daha	da	arttı.	

İthalat	ağımıza	Çin	
pazarının	da	dahil	
olmasıyla	ürün	
çeşitliliğimiz	arttı.	

Gebze’de	22.000	
metrekarelik	
tesisimiz	kuruldu.

Artek	Metal	olan	
adımız	Artek	Cam	
olarak	değişti.

1986

1990

2008 2015

1993 2001

1987 1991 1995 2003

2014 2017

2005
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Kurucumuz	Sabri	Aslan,	1986	yılında	Kartal	
Metal	 adıyla	 ülkemizin	 ilk	 cam	 ithalatını	
gerçekleştiren	 isimdir.	 Ülkemize	 yepyeni	
bir	 ticaret	 vizyonu	 kazandıran	 bu	 ticaret,	
Sabri	Aslan’ın	özverili	 çalışmasıyla	daha	da	
büyüdü	ve	şirket	yoluna,	1992	yılında	yaptığı	
isim	değişikliğiyle	Artek	Metal	olarak	devam	
etmeye	başladı.

HAKKIMIZDA
2	 iş	 ortağı	 fabrikamız	 ve	 yaklaşık	 200	 çalışanımız	 ile	
bugün	 yurt	 içi	 ve	 yurt	 dışına	 yılda	 80.000	 tonluk	 cam	
ticareti	 kapasitemiz	 ile	Türkiye’nin	 en	büyük	 ithalatçı	 ve	
cam	 işletmesinden	biriyiz.	 İşini	 severek	 yapan	ekibimiz,	
sektördeki	 30	 yılı	 aşkın	 tecrübemiz	 ve	 müşterilerimizle	
güven	 üzerine	 kurulu	 sarsılmaz	 ticari	 ilişkilerimizle,	
Türkiye’de	cam	sektörüne	yön	vermeye	devam	ediyoruz.
Artek	Cam	olarak,	sadece	cam	ithalatı	ile	sınırlı	kalmıyor,
ihracat	hizmeti	de	veriyoruz.

Sektöre yön vermeye devam!
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Vizyon
Müşterilerimizin	tüm	ihtiyaçlarını	karşılarken	
hızlı	ve	güvenilir	olmak;	dünya	trendlerini	
takip	ederek,	ülkemizin	cam	ihtiyacına	
zengin	ve	yenilikçi	çözümler	sunan	lider	
firması	haline	gelmek.

Misyon
Cam	sektöründe	yaratmayı	başardığımız	
güvenilir	ve	samimi	firma	konumumuzu	
koruyarak,	müşteri	memnuniyetini	ön	
planda	tutmak;	kaliteli	ürün	ve	hizmet	
anlayışına	süreklilik	kazandırmak.	

DEĞERLERİMİZ
Artek	Cam	olarak,	ilk	günkü	heyecanımızı	ve	iş	aşkımızı	korumamıza	neden	olan	temel	değerlerimiz:

Hızlı ve Çözüm Odaklı Yaklaşım
İthalat	 stratejimizi	 müşterilerimizin	 ihtiyaçları	 doğrultusunda	 hazırlıyor,	 müşteri	 memnuniyetini	 ön	
planda	tutan	çözümler	sunuyoruz.	

Kaliteli Hizmet Anlayışı
Cam	sektöründe	gelişen	teknolojiyi	yakından	takip	ederek,	müşterilerimizin	kaliteli	cam	ihtiyacına	bol	
çeşitle	ve	anında	yanıt	veriyoruz.	Ürünlerimizin	kalitesi	kadar	hizmetimizin	ve	iletişimimizin	de	kaliteli	
olmasını	çok	önemsiyoruz.

Ulaşılabilirlik
İş	ortaklarımızla	kurmayı	başardığımız	sıcak	ve	samimi	iletişimimizin	yanı	sıra	köklü	ticari	geçmişimiz	
ve	uluslararası	bağlantılarımız	sayesinde	piyasada	kolay	ulaşılamayan,	her	zaman	bulunamayan	
ürünlere	herkesten	çok	daha	hızlı	erişme	imkanı	buluyoruz.	

Ürün Çeşitliliği
22.000	metrekarelik	alan	üzerine	 inşa	edilmiş	depomuzda	yer	alan	onlarca	 tür	 ve	modelde	cam	
ile	 müşterilerimize	 zengin	 ürün	 seçeneği	 sunabiliyoruz.	 Üstelik	 sadece	 depolama	 alanımızdaki	
ürünlerimizle	kısıtlı	kalmıyor,	henüz	Türkiye’ye	giriş	yapmamış	bir	ürünün	getirtilmesinde	de	üstlenici	
firma	olarak	görev	yapıyoruz.

Geleneklerimize Sıkı Sıkıya Bağlılık
Yıllar	önce,	samimiyet	ve	güven	üzerine	kurduğumuz	şirketimizin	temellerini	oluşturan	bu	iki	değeri	
bugün	halen	aynı	canlılıkla	yaşatmaya	devam	ediyoruz.	Yıllarca	süren	ticari	ilişkilerimizin	zamanla	
dostluk	 ilişkilerine	dönmesi,	 ticarette	unutulmuş	olan	güven	ve	samimiyetin	önemini	bir	kez	daha	
vurgularken,	bizlere	ne	kadar	doğru	bir	yolda	ilerlediğimizi	tekrar	tekrar	hatırlatıyor.	Çünkü	aile	şirketi	
olmak	demek,	birbirine	olduğu	kadar	geleneklerine	ve	işine	de	tutkuyla	bağlı	olmak	demektir.

Mükemmel Müşteri Memnuniyeti
1992	yılından	bu	yana	sürdürdüğümüz	 ticari	başarının	 temelinde	müşterilerimizin	hizmetimize	ve	
ürünlerimizin	kalitesine	olan	güveni	ve	memnuniyeti	yatıyor.	Başarımızdaki	sürekliliğin	devamı	için	
kendimizi	geliştirmeye	devam	ediyoruz.
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Beş kıtada, onlarca ülkeyle sağlam
ilişkiler kurduk!
Avrupa’dan	 Amerika’ya,	 Orta	 Asya’dan	 Uzak	 Doğu’ya	 kadar	 dünyanın	
birçok	ülkesiyle	güçlü	 ticari	 ilişkiler	 kurmuş,	Türkiye	 ve	dünya	pazarında	
yerini	sağlam	temellere	oturtmayı	başarmış	bir	şirket	olarak,	her	yıl	gelişen	
iş	potansiyelimizle	ülke	ekonomisine	ve	ticaretine	ciddi	katkılar	sağlamaya	
devam	ediyoruz.

İhracat 

Uluslararası ticarette Artek Cam 
damgası!
Ticarete	farklı	bir	soluk	getirerek,	yurt	dışından	ithal	ettiğimiz	bir	malı	ülke	
sınırlarımıza	hiç	sokmadan	başka	bir	ülkeye	satılmasını	sağlıyoruz.
Uluslararası	ticari	bağlantılarımızı	ve	satın	alma	gücümüz	sayesinde	her	yıl	
milyonlarca	dolarlık	ticarete	yön	veren	isim	oluyoruz.

Depolama ve Dağıtım

Son teknolojiyle dizayn
edilmiş, geniş depo alanları...
80	bin	ton	cam	satış,	 işleme	ve	uygulama	hacmiyle	dünya	
standartlarında	 hizmet	 veriyor,	 22.000	 metrekare	 üzerine	
kurulmuş	 depolama	 alanımız	 ile	 her	 ihtiyaca	 çözüm	
sunuyoruz.

Geniş	 depolama	 alanımız	 sayesinde	 sektörün	 en	 geniş	
ürün	 yelpazesi	 ve	 renk	 çeşidini	 barındıran	 şirketlerinden	
biri	 olarak	 müşterilerimize	 dünyanın	 en	 trend	 ürünlerini	
sunabiliyor	olmaktan	büyük	mutluluk	duyuyoruz.

HİZMETLERİMİZ
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2	mm.	kalınlıktan	19	mm.’ye	kadar	çeşitli	
kalınlıklarda	 ve	 farklı	 ebatlarda	 yüksek	
kalitede	 üretilen	 düz	 camlar	 tüm	 cam	
uygulamalarının	temelini	oluşturur

•	Renksiz	Düz	Cam
•	Düşük	Demirli	Extra	Clear
•	Otomotiv	Kalite	Camı
•	Renkli	Düz	Cam
					-	Füme	Cam
					-	Bronz	Cam
					-	Yeşil	Cam
					-	Mavi	Cam
					-	Koyu	Mavi	Cam
					-	Pembe	Cam

Genellikle	 düz	 camın	 kaplanmasıyla	 elde	 edilen	
kaplamalı	 camlar,	 kimyasal	 işlemlerden	 geçerek	
son	hallerini	alırlar.	Farklı	renklerde	üretilen	camlar	
genellikle	 binaların	 dış	 cephelerinde	 kullanılırlar.	
Kaplamalı	camlar	kolay	 temizlenebildikleri	gibi	 ışık	
kontrolünde	de	oldukça	iyi	sonuçlar	verirler.

•	Low-e	Cam
					-	Sert	Low-e	Cam
•	Solar	Low-e	Cam
•	Anti	Reflekte	Cam
•	Reflekte	Cam	
					-	Füme	Reflekte
					-	Bronz	Reflekte
					-	Yeşil	Reflekte
					-	Mavi	Reflekte
					-	Gümüş	Reflekte

DÜZ CAM KAPLAMALI CAM
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Günümüzde	 mimari	 açıdan	 küçük	 mekanları	
daha	 büyük	 ve	 ferah	 göstermek	 için	 sıklıkla	
kullanılan	 aynalar,	 bulunduğu	 mekana	
aydınlık	 ve	 estetik	 kattıkları	 için	 özellikle	 iç	
mekan	 tasarımlarında	 sıklıkla	 tercih	 edilirler.	
Tesislerimizde,	dünyanın	en	ileri	teknolojileriyle	
üretilmiş	camlarını	kolaylıkla	bulabilirsiniz.

•	Gümüş	Ayna
•	Alüminyum	Ayna	
• Sorgu	Odası	Aynası
• Tv	Önü	Aynası
•	Antik	Ayna
•	Bakırsız	Ayna
•	Renkli	Ayna	
					-	Füme
					-	Bronz
					-	Yeşil
					-	Mavi
					-	Pembe

İç	 mekan	 aydınlatmasında	 ışığın	 zor	 ulaştığı	
dezavantajlı	 mekanlarda	 ferahlık	 ve	 aydınlık	
sağlaması	açısından	en	çok	tercih	edilen	ürünlerin	
başında	 buzlu	 cam	 gelir.	 Cam	 eriyiğinin	 bir	 yüzü	
desenli	 iki	 metal	 merdane	 arasından	 geçmesiyle	
üretilen	 buzlu	 cam,	 mekanlara	 şıklık	 ve	 yenilikçi	
çözümler	sunar.

•	Toprak
•	Mandalin
•	Point
• Kare
•	Petek
•	Flora
•	Telli	Buzlu

AYNA BUZLU CAM
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Genellikle	mekanların	iç	ve	dış	dekorasyonunda	
tercih	edilen	dekoratif	camlar,	 farklı	desen	ve	
renklerde	üretilmekte	olup,	en	çok	duşa	kabin	
ve	 mobilya	 camı	 olarak	 tercih	 edilir.	 Onlarca	
farklı	 zevk	 ve	 tarza	 hitap	 eden	 desenli	 cam	
modeline	 depo	 alanlarımızdan	 kolaylıkla	
ulaşabilirsiniz.

•	Satina	Cam
•	Desenli	Dekoratif	Camlar

Özel	 teknolojiyle	 üretilen	 bu	 camlar,	 yüksek	
performans	 beklenen	 alanlar	 için	 tasarlanmış	
olup,	 yangına	 hatta	 radyasyona	 bile	
dayanıklıdırlar.	 Nitelikli	 cam	 sınıfında	 yer	 alan	
performans	 camlar,	 hem	 estetik	 kaygıları	
karşılamada	hem	de	yüksek	güvenlik	sağlamada	
sektörün	en	iyisidir.

•	Lamine	Cam
•	Temperli	Cam
•	Boyalı	Cam
•	Matobel	(Çerçeve	Camı)
•	Yangın	Camı
•	Radyasyona	Dayanıklı	Cam
•	Şömine	Camı
•	Kendini	Temizleyen	Cam

PERFORMANS CAMIDEKORATİF CAM
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Ekibimize ve yaptığımız işe güveniyoruz!
Araştırmayı	 seven,	 yeniliklere	 açık,	 dünyadaki	 teknolojileri	 yakından	 takip	 eden,	 insani	 ve	
ticari	ilişkilerinde	başarılı,	alanında	deneyimli	uzmanlardan	oluşan	büyük	bir	aileyiz.	Yönetim	
kurulu	üyelerimizden	depo	sorumlularımıza,	muhasebe	uzmanlarımızdan	pazarlama	ve	ithalat	
sorumlularımıza	kadar	yaklaşık	200	kişilik	bir	ekibiz.

EKİBİMİZ
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Şirket temellerimizi güven ve
samimiyet üzerine kurduk!
Türkiye’nin	 ilk	 cam	 ithalatçısı	 olarak,	 sektördeki	 değerli	 tecrübelerimizi	 nesilden	
nesile	 aktarabilen,	 kurulduğumuz	 ilk	 günkü	 gibi	 güven	 ve	 samimiyete	 dayalı	 ticari	
ilişkilerimizi	günümüzde	halen	devam	ettirebilmeyi	başaran,	geçmişimize	olduğu	kadar	
geleceğimize	de	sahip	çıkan,	müşteri	memnuniyetini	her	şeyden	çok	önemseyen	bir	
firmayız.	

Her	gün	kapasitemizi	ve	ürün	çeşitliliğimizi	zenginleştirmek	için	yepyeni	fikirler	bulan,	
bunun	için	heyecanlanan	ve	başarıyla	uygulayabilen	insanlarla	çalışıyoruz.

İthalatın	 yanı	 sıra	 ihracat	 alanındaki	 çalışmalarımızla	 ülke	 ticaretimizin	 büyümesine	
katkı	sağlıyoruz.

22.000	metrekare	gibi	Türkiye	standartlarının	 çok	üstünde	geniş	depolama	alanı	 ile	
Türkiye’nin	7	bölgesinden	gelen	siparişleri	7/24	gönderebilecek	bir	kapasiteye	sahibiz.

32	yılı	geçen	sektör	tecrübemizle	güvenilir	ve	hızlı	ticaret	için	doğru	adresiz.
Geniş	ürün	gamımız	sayesinde,	hiçbir	yerde	bulamadığınız	ürünün	teminini	
kolayca	sağlayabiliyoruz.

Zengin	ürün	gamının	yanı	sıra	ürünlerdeki	devamlılığını	önemsiyor,	geniş	depo	alanımız	
sayesinde	müşterilerimizin	acil	taleplerine	hızla	yanıt	verebiliyoruz.

İş	ahlakına	ve	çalışma	prensiplerine	saygıyı,	her	zaman	en	ön	planda	tutan	bir	şirketiz.
Her	 ihtimali	 göz	 önünde	 bulundurarak,	 müşterilerimizin	 satış	 sonrasındaki	 talep	 ve	
isteklerine	de	7/24	destek	veriyoruz.	

NEDEN ARTEK?
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