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PVC GRANÜL
PVC GRANULEÜretim / Production

TAN KAUÇUK, PVC içerisinde kullanılan plastifiyan karışımları granül haline  getirelebilen yüksek 
teknoloji ve  kapasiteli üretim hatlarına sahiptir. 
Ürün çeşitliği : PVC granül, PE granül, PP granül, Rijit PVC.

TAN KAUÇUK produces PVC, PE,PP rigid PVC compound having different properties and colour with 
high-tech and high capacitiy production lines.
Product variety :PVC granule, PE granule, Rigid PVC.

Sevkiyat / Delivery

Üretimi tamamlanmış ürünler final kontrolün ardından 2000 m2 lik mamül depoda sevkiyata hazır 
hale getirilir, teslim şekilllerine göre yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilere sevkiyatları  gerçekleştirilir. 
Siparişin girişinden ürünün sevkiyatına kadar geçen her evre ERP programımıza kaydedilir.

After the final control, finished products are made ready for shipment in our 2000 m2 warehouse, 
according to terms of delivery, are dispatched to customers in domestic and foreign markets. Every 
transaction, receiving order to delivering the finished products, is recorded in our ERP system.

Ürün gerçekleşmesinde kullanılan tüm hammadde ve yardımcı malzemeler teknik şartnamelere göre 
laboratuarda kontrol edilir. Tedarikçi performansları bu kontroller neticesinde bilgisayar sistemine 
otomatik olarak kaydedilir. Böylece performansları yeterli olan firmalarla çalışılması güvence altına 
alınmıştır. Pvc granül imalatında üretilen ürünler laboratuarda teknik şartnamelere göre kontrol edilir 
ve uygun olanların sevk ambarına gönderilmesine izin verilir. Bu kontrollerde kullanılan tüm kontrol 
ekipmanlarının düzenli olarak kalibrasyonları yapılarak, doğrulukları güven altına alınmıştır. 

All raw materials and supplementary materials used in production are tested in our laboratories to 
ensure they meet or exceed all applicable standards they are tested for. Suppliers’ performances 
are recorded automatically in our computer database system. This way we guarantee that we would 
only work with suppliers who can meet or exceed these performance standards.The products in 
Pvc granule production, are tested in accordance with the technical conditions and standards  and 
transfered warehouse upon meeting all criteria. All the test equipment and devices used for product 
standard compliance verification are maintained properly with regular calibration programs to ensure 
accurate testing process.     

Kalite / Quality

Devamlı artan müşteri beklentilerine paralel olarak mevcut ürünlerde performans arttırmak veya kullanım 
alanına uygun yeni ürün tasarımı gerçekleştirmek amacıyla konusunda uzman Ar-Ge ekibi ile laboratuar or-
tamında yeni karışım tasarımı yapılır, gerçekleştirilir, gerekli teknik ve ömür testleri ile nihai şekline ulaştırılır. 
TAN KAUÇUK her türlü teknik Spesifikasyonlara yönelik çalışmaları kendi bünyesinde teknik şartnamelere 
uygun olarak yapmaktadır. Aynı zamanda kullanım yerine uygun teknik şartname meydana getirilerek ürün-
den maksimum performans alma konusunda müşterilerle ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Parallel to the continually increasing expectations of our customers, the expert R&D team develops new 
chemical compositions in the laboratory environment, either to achieve improved performance of the exist-
ing products or develop new products, all of which, eventually turn into final products upon successfully 
completed technical and life cycle tests. TAN KAUÇUK operates  all kinds of technical specifications accord-
ance with any particular  technical specifications and standards in his organisation. Furthermore, where 
certain products are required to serve a specific/special purpose, a new set of technical specifications are 
developed in cooperation with the customers in order to achieve optimum performance of the new products.

ARGE / R & D Activities



40 yılı aşkın tecrübesiyle, kauçuk ve PVC ekstrüzyonunda Türkiye ‘nin lider 
üreticilerinden biri olan TAN KAUÇUK, Organize sanayi bölgesinde, 12000 
m2 kapalı alanı, 250 ton/ay kapasitesi ile PVC Granül imalatını kendi bün-
yesine dahil etmiştir. 

TAN KAUÇUK, farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu  kabloluk-fişlik, fitil ve 
contalık, tabanlık, hortumluk, örme tel, medikal alanlar için  PVC gra-
nül polimerlerini üretmektedir. PVC granüller istenilen sertlik, renk ve 
kalite standartlarında müşterilerine çözüm ortağı olarak sunmaktadır.  
TAN KAUÇUK, PVC granüllerinin  ürün verimliliği, döngü süresini azaltması 
ve kalite standardizasyonu ile rakiplerinden ayrılmaktadır. 

Plastik pazarında farklı kullanım alanlarına yönelik PVC granül üretimiyle 
adından söz ettiren TAN KAUÇUK, AR-GE faaliyetlerine verdiği önemle ye-

niliklerin adresi olmayı da başarmıştır. Sektörün ihtiyacı olan ekstrüderlik, enjeksiyonluk, ve şişirmelik polimerlere esneklik, renk, kaymazlık 
gibi özellikleri ekleyerek kullanıma en uygun bileşenleri piyasaya sunmaktadır.

WINLAS markasıyla üretimimizin %60 lık kısmı Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Amerika’ya yayılmış 30 un üzerinde ülkeye ihraç 
edilmektedir.

TAN  KAUÇUK, müşteri memnuniyeti, güvenilirlik ve süreklilik, çalışanların memnuniyeti ve verimliliği, duyarlı çevrecilik anlayışı, sorunsuz 
hızlı servis ve  gelişen teknolojiye uyum sağlamayı  kuruluşundan beri  ilke edinmiştir.

Kauçuk ve PVC’de çözüm ortağınız, daha geniş ürün yelpazesi için web sitemizi ziyaret etmenizi ve bizimle kontak kurmanızı ümid ederiz...

TAN KAUÇUK throughout more than 40 years experience, one of the leading manufacturer company of Turkey specialized in rubber and 
PVC extrusion, has included PVC granule production in its plant that located in an industrial zone with 12000 m2 closed area  in Istanbul 
and has a current capacity of 250 ton/month. 

TAN KAUÇUK has been producing PVC granule polymers, which are main needs of different  sectors for cables-plugs, gaskets, soles( shoe), 
hoses,PVC coated chain link fence and medical items. PVC granules have been offered to the customers as a solution partner at desired 
hardness, colors and quality standards. TAN KAUÇUK differs from its competitors with its PVC granules’ productivty, reduction of the process 
time, and quality standardization. 

TAN KAUÇUK, that has its own name mentioned with its PVC granule production in  different sectors , has been achived to be the address 
of innovations by means of the importance given to the R&D activities. TAN KAUÇUK provides  the most suitable compounds for extrusion, 
injection and swelling polymers by adding different properties such as flexibility, colour, and non slippery.

Our product with brand name WiN-LAS gain great reputation from global customers that we export 60% of our products to 30 countries 
spread in Europe, Middle East, North Africa and Middle America.

TAN KAUCUK adopts customer satisfaction, reliability and continuity, friendliness and efficiency of personnel, conscious environmental 
understanding, smooth and fast service and adaptation to advanced technology as a  principle since its inception.

Solution partner in Rubber and PVC, We welcome you to visit our website and contact us for our wider range of products...

SEKTÖRLER / SECTORS

Otomotiv / Automotive Medikal / Medical

Çit İmalatı / Fence Production

TAN KAUÇUK, otomotiv sektöründe kullanılan conta ve fitiller için firmaların istekleri ve ulusla-
rarası standartlara uygun PVC granül üretmektedir. TAN KAUÇUK sektörün gereklerine uygun 
örneğin düşük ısıya dayanıklı, esnek formüller geliştirmekte ve uzmanlığıyla ürettiği PVC gra-
nüller fitil ve conta sektöründe yoğun olarak tercih edilmektedir.

TAN KAUÇUK, has been producing pvc granules matching customers’ requirements and In-
ternational standarts in automotive sector. TAN KAUÇUK, has been developing elastic formu-
las meeting the needs of sector, for example resisting low temperature. Pvc granules has 
been preferred commonly by the customers in the stripes and rubber seals sector.

TAN KAUÇUK, medikal sektörünün kullanımına uygun PVC granül ürünlerini yüksek ka-
lite standartlarıyla hazırlamaktadır. Ftalat free, gıdaya uygun ve sağlık gerekliliklere uy-
gun PVC granül çözümleriyle medikal sektörüne enjeksiyonluk ve ekstrüderlik hammadde 
sağlamaktadır. Medikal alanında oksijen maskeleri ve hortumları, nebulizer setleri, kataterler, 
kan torbaları, puarlar, serum torbaları, trombosit torbaları, anestezi devreleri, spiral hortumlar, 
serum hortumları gibi ürünlerde TAN KAUÇUK, PVC granülleri yıllardır güvenle kullanılmaktadır.

TAN KAUÇUK has been preparing its pvc granule products, which is convenient for the use of 
medical sector, at high quality standards. It has been supplying raw material suitable for in-
jection and extrusion prosess  in  medical sector  according to health and food requirements. 
PVC granules that produced by TAN KAUÇUK has been confidently used for years to produce 
oxygen masks and hoses, nebulizer sets, catheters, blood bags, serum bags and hoses, 
thrombosis bags, anaesthesia cycles, spiral hoses in medical area.

Ayakkabı İmalat / Shoe Making

TAN KAUÇUK, ayakkabı sektörünün ihtiyacı olan tabanlık PVC granül üretiminde de 
uzmanlaşmıştır. Bu alanda tabanlık, sandaletlik ve çizmelik özelliklerde PVC granül üretmekte-
dir. PVC taban, sünger taban, nitril kauçuklu taban imalatında kullanılan, bu alanın gerektirdiği 
esneklik, yoğunluk ve renk özellikerinde PVC granül üretmektedir. Ayrıca nitril kauçuklu çizme, 
şeffaf terlik saya, ayakkabı vardolası, spor ayakkabı tabanı, termo plastik kauçuk için de PVC 
granül çözümleri sunmaktadır. 

TAN KAUÇUK has been specialized in pvc granule production, which is a need of shoe making 
sector. It has been producing pvc granules for the shoe soles, sandals and boots. It has been 
producing pvc granules which are used for producing pvc soles, cellular soles, nitril rubber 
soles and which are of flexibility, density and colour specialities required by this area. Addi-
tionally it also offers pvc granule solutions for nitril rubber boots, tranparent slippers, sports 
shoes soles, thermo plastic rubber, too.

Tarım / Agriculture

TAN KAUÇUK tarım sektöründe bahçe sulama, süt hortumu, şeffaf örgülü hortum, natürel su 
hortumu, saf su hortumu, hava hortumu, spiral hortum çeşitleri için PVC granül üretmektedir.

TAN KAUÇUK produces PVC granules for  garden watering hoses, milk hoses, transparent 
reticular hoses, natural water hoses, pure water hoses, air hoses, spiral hoses in agriculture 
sector.

Tarlalar, konut ve park alanları, tren yolları, otobanlarda kullanılan PVC kaplı helezon çitlerin 
imalatında kullanılan PVC granülde TAN KAUÇUK tarafından üretilmektedir.

PVC granules are supplied for production of PVC coated chain link fences are being used in 
highways, railways, farms, residential areas and parks by TAN KAUÇUK.

İnşaat / Construction

TAN KAUÇUK, ahşap, PVC ve alüminyum cephe ve sistem contaları, buzdolabı contaları, 
pencere sistemleri, sızdırmazlık contaları, distilasyon contaları için firmaların istekleri ve 
uluslararası standartlara uygun PVC granül üretmektedir.

TAN KAUÇUK, has been producing pvc granules matching customers’ requirements and In-
ternational standarts for the wooden, pvc and aluminum siding and system seals, refrigerator 
seals,  window system seals, imperviousness seals, distilation seals.

Enerji / Energy

Pvc Granül kablo sektörünün vazgeçilmez bir hammaddesidir. Müşteri beklentileri 
doğrultusunda yanmaya, alevlenmeye dayanıklı, yüksek elastikiyetli, sıcak ve soğuğa dayanıklı 
PVC granül üretimiyle TAN KAUÇUK kablo sektörünün önemli bir partneridir. Kablo sektöründe 
PVC granül dört farklı alanda kullanılmaktadır. İzolasyonluk, kılıflık, dolguluk ve TTR olarak PVC 
granül tercih edilmektedir.

TAN KAUÇUK farklı yoğunluk, sertlik ve renk skalasında üretim gerçekleştirmektedir. Tesi-
sat kabloları, alçak gerilim kablolar, orta gerilim kablolar, gemi kabloları, halojensiz tesisat 
kabloları, maden ocakları kabloları, sinyal kabloları, veri kabloları, yangın alarm kabloları, 
seslendirme kablolar, coaxial kablolar başlıca PVC granül kullanılan kablo ceşitleridir. Ayrıca 
özel amaçlı olarak -40/ -60 dereceye dayanan kablolar için granül üretmektedir. Bununla bir-
likte yanmaya dayanıklı 70, 90, 105, 125 dereceye dayanıklı kablo granüllerinde de uzmanlık 
sahibidir.

PVC granule is an indispensable raw materlal of cable sector. TAN KAUÇUK is an important 
partner of the sector with its PVC granule production which is flame retardant , cold and heat 
resisting, and high elastic. Pvc granule is used in four different area in cable sector. PVC 
granule is preferred as material for insulation, filling material, cover material and TTR.

TAN KAUÇUK has been realizing the production at a different scale of density, hardness 
and colour. Installation cables, low voltage cables, medium voltage cables, ship cables, in-
stallation cables without halogene, mine pit cables, signal cables, data cables, fire alarm 
cables,  vocalization cables, coaxial cables are main cable types made of PVC granule. Also,  
TAN KAUÇUK produces granules for cold resisting cables down to - 40 / -60 degrees centi-
grade. Addition to that, It is an  expert at producing granules for heat resisting cables up to 
70, 90, 105, 125 degrees centigrade. 


