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KURUMSAL PROFİL

KURUMSAL PROFİLİMİZ
BMCOLOR, müşterilerinin güveni ile 30 yıllık başarılı bir geçmişten günümüze ulaşmıştır. BMCOLOR,
modern altyapısı ve nitelikli insan kaynağı ile baskı ve ambalaj sektörüne matbaa mürekkepleri, diğer
sektörlere de renklendiriciler ve masterbatch ürünler sunmaktadır.
BMCOLOR, yatırım ve büyüme stratejisini teknolojik gelişime odaklamakta olup, hizmet kalitesi ve
rekabet avantajının, ancak gelişmiş ve modern sistemler ile sağlanabileceği prensibini benimsemektedir.
BMCOLOR, Çerkezköy’de teknoloji üssü olarak tasarlanan gelişmiş komplekste üretim yapmakta olup, bu
tesiste planlama, üretim, arge ve lojistik birimleri konuşlanmıştır.
Şirket merkezinin de bulunduğu İstanbul Küçükköy tesisi; İdari Bölüm’de şirket yönetimi, pazarlama‐satış,
planlama, müşteri ilişkileri birimleri, Teknik Bölüm’de; masterbatch üretim hatları, stratejik ve inovatif
arge birimi, Lojistik Bölüm’de Marmara Bölgesi Lojistik Destek Birimi ve Satış Deposu bulunmaktadır.
Ayrıca, başta İstanbul Marmara Bölgesi, İzmir Ege Bölgesi ve Gaziantep Anadolu Bölgesi olmak üzere
güçlü bir lojistik dağıtım ağı ve bölge satış depoları bulunmaktadır.
BMCOLOR sistem yapısı, müşteri odaklı olarak tasarlanmış olup, şirketin tüm kaynakları, müşteri
taleplerinin algılanması ve karşılanması hedefine uygun olarak aynı anda eşgüdümlü faaliyet göstermek
üzere entegre edilmiştir.
BMCOLOR’un sistem algılaması, kaliteli hizmet sunma değer zincirinde tüm organizasyonun planlı ve
uyumlu olarak faaliyet göstermesi esasına dayanmaktadır.
BMCOLOR’un araştırma‐geliştirme, üretim, tedarik, bakım, sevkıyat dahil tüm lojistik unsurları ve
bölümleri müşteri talepleri ile pazar gereksinimlerine duyarlı bir organizasyon yapısı içinde faaliyet
göstermektedirler.
Ekonomik başarı ile çevre ve sosyal sorumlulukların uyumlu bir şekilde sürdürülmesi BMCOLOR kurumsal
kültürünün temelini oluşturmaktadır.
BMCOLOR, faaliyetlerinde ve değer yaratma sürecinde ticarette güven ve itibar yaklaşımı ile bünyesinde
uyguladığı yönetim sistemlerinde, müşteri memnuniyeti, çalışan güvenliği ve çevre sorumluluğuna
dayanan iş ve yönetim anlayışını esas almaktadır.
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ÜRÜN GAMIMIZ
BMCOLOR, geniş ürün gamı ile baskı ve ambalaj sektörlerine tüm baskı tekniklerine uygun “baskı
ürünleri” ve “müşteri orijinli ürünler” ile diğer endüstriyel sektörler için “renklendirici ürünler”
sunmaktadır.

Rotogravur ve Flekso Mürekkepler
BMCOLOR, ambalaj endüstrisinin kullanmaktaolduğu, gelişmiş teknolojiye sahip rotogravür ve flekso
baskı makineleri ve baskı yöntemleri için tasarlanan, yüksek performansve spesifikasyonlara sahip Likit
Mürekkep Serileri ile sektörün gereksinimlerine uygun optimum çözümler sunmaktadır.
BMCOLOR Ürün Gamı’nda yer alan Likit Mürekkep Serileri; kuruma hızı, ısı dayanımı, adezyon kuvveti,
solvent tutuculuğu, sürtünme ve çizilme dayanımı gibi spesifikasyonları açısından, uygulamanın (üst
baskı ve laminasyon) performansını ve kalitesini arttıran niteliktedir.
Likit Mürekkep Serileri, kullanıcıların gereksinimlerine göre; OPP, BOPP, CPP, PET (kimyasal koronalı),
PET (fiziksel koronalı), BOPA, LD‐PE, HD‐PE, PVC, Kuşe Kağıt, I. Hamur Kağıt, Karton, Alüminyum Folyo
(laklı, laksız) vb. baskı materyalleri için geniş bir kullanım çeşitliliğine sahiptir.
BMCOLOR, baskı yöntemi ve baskı materyaline göre kullanıcılara doğru ürünleri sunmanın yanı sıra
bitmiş ambalaja uygulanacak fiziksel işlemler (shrink, retort vb.) ile ambalajın saklama koşullarını da
dikkate alarak ürünlerini tasarlamakta ve kullanıcılara bu ayrıntı ve kapsamda çözümler önermektedir.
BMCOLOR, Ürün Gamı’nda yer alan Likit Mürekkep Serileri’nin sahip olduğu geniş renk skalası yanında,
uluslararası renk sistemleri ile uyumlu renkler veya müşteriye özel renklerde geliştirilen ürünleri ile
müşterilerinin her türlü rotogravür ve flekso baskı gereksinimlerini karşılamaktadır.
Konsantre Pastalar
BMCOLOR Ürün Gamı’nda yer alan rotogravür ve flekso baskı tipine uygun konsantre pastalar,
müşterileri taleplerine en uygun çözümü sunacak şekilde geliştirilmiştir.
Baskı yapılacak materyale uygun teknik vernik sistemi ile müşteriler, ortak konsantre depolaması ile
sadece materyale uygun teknik vernikleri tedarik ederek; OPP, BOPP, CPP, PET (kimyasal koronalı), PET
(fiziksel koronalı), BOPA, LD‐PE, HD‐PE, PVC, Kuşe Kağıt, I. Hamur Kağıt, Karton, Alüminyum Folyo (laklı)
gibi materyallere baskı yapabilecek mürekkepleri dispensing sistemlerinden hazır etme imkanına
sahiptirler.
Vernik ve Laklar
BMCOLOR, kullanım alanlarına, baskı materyallerine ve sektörel gereksinimlere göre tasarlanan Vernik
ve Laklar ile kullanıcılara, gereksinim duyabilecekleri tüm çözümleri sunmaktadır.
Katkılar
BMCOLOR, kullanım alanlarına, baskı materyallerine ve sektörel gereksinimlere göre tasarlanan Katkılar
ile kullanıcılara, gereksinim duyabilecekleri tüm çözümleri sunmaktadır.
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Sheetfed Mürekkepler
BMCOLOR, gelişmiş teknolojiye sahip ofset baskı makineleri ve baskı yöntemleri için tasarlanan, yüksek
performans ve spesifikasyonlara sahip Sheetfed Mürekkep Serileri ile sektörün gereksinimlerine uygun
optimum çözümler sunmaktadır.
Sheetfed Mürekkep Serileri’nin tümü ön, arka veya düz baskılar için uygun olup, serilerin renk şiddeti,
kuruma hızı kimyasal dayanımı, sürtünme dayanımı gibi spesifikasyonları farklılık göstermekle birlikte
tamamı haznede 48 saat kurumama özelliğine sahiptir. Sheetfed Mürekkep Serileri, kullanıcıların
gereksinimlerine göre; I. Hamur Kağıt, Kuşe Kağıt, Karton vb. baskı materyalleri için geniş bir kullanım
çeşitliliğine sahiptir.
BMCOLOR, Ürün Gamı’nda yer alan Sheetfed Mürekkep Serileri’nin sahip olduğu geniş renk skalası
yanında, müşteriye özel renklerde geliştirilen ürünleri ile müşterilerinin her türlü sheetfed baskı
gereksinimlerini karşılamaktadır.
Coldset Mürekkepler
BMCOLOR, ofset baskı sektörüne gazete mürekkepleri için geliştirdiği yüksek renk şiddetine sahip,
parlaklığı ve sürtünme dayanımı çok yüksek Coldset Mürekkep Serileri’ni sunmaktadır. BMCOLOR
Coldset Mürekkep Serileri’nin mükemmel şekilde sağladığı mürekkep–su dengesi ile baskı netliği en iyi
seviyeye ulaşmaktadır. Coldset Mürekkep Serileri, makina hızlarına göre kendi içerisinde
sınıflandırılmakta ve bu sayede kullanıcılara kendi makine hızına uygun seriyi seçme olanağı
sunulmaktadır.
Pasta ve Renklendiriciler
BMCOLOR, başta Suni Deri ve Kablo Sanayi olmak üzere, çeşitli sektörlerin gereksinimi olan Renklendirici
Pastaları üretmektedir. Plastifyan Bazlı Pigment Pastaları’nın üretiminde, müşterilerinin gereksinimi olan
Renklendirici Pigmentler, müşterilerin ortamlarını kirletmesine gerek bırakmadan ve ilave maliyet
yaratmadan en ekonomik şekilde kullanıma hazır pasta şeklinde sunmaktadır. Alışılagelmiş pigmentlerin,
fitalat içermeyen plastifyan içerisinde dispers edilmiş ürünler stoklardan hazır sunulduğu gibi,
müşterilerin kendi tesislerinde üretmekte olduğu pastalarınalternatif üretimi de yapılmakta ve
müşterilere sunulmaktadır.
PVC Suni Deri ve Kablo Sanayi için fitalat içermeyen maksimum dispersiyona erişmiş organik, inorganik,
konvansiyonel ve yüksek performans pigmentler ile üretilmiş pigment pastaları. Aromatik ve Alifatik
poliüretanlar ile uyumlu, çok iyi dirpers edilmiş solvent bazlı konvansiyonel ve yüksek performans
pigmentler ile üretilmiş akışkan pigment dispersiyonları. Kablo Sanayi için müşterilerin talep ve istekleri
doğrultusunda uluslararasi renk sistemlerine uyumlu konvansiyonel pigmentler ile üretilmiş renk
pastaları gibi farklı sektörlerin gereksinimlerine uygun ürünler sunulmaktadır.
Masterbatchler
BMCOLOR Masterbach Ürün Gamı, Renkli, Siyah, Beyaz, Compound ve Katkı Masterbatchleri’nden
oluşmakta olup, parlaklık, örtücülük gibi yüksek performans ve spesifikasyonlarına sahip ürünler ile film
ambalaj, kablo, boru, levha, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine avantajlı çözümler
sunulmaktadır. BMCOLOR, ürün gamında yer alan standart ürünler yanında, müşteri talepleri
doğrultusunda, müşteriye özel renkte ve müşterinin kullanım prosesine uygun özel ürünleri de
geliştirerek müşterilerine sunmaktadır.

www.bm‐color.com

“renk teknolojisi ve yaratıcılığı”

“renk teknolojisi ve yaratıcılığı”

BMCOLOR MATBAA MÜREKKEPLERİ
Kadir Akdoğan Cad. No: 12
Küçükköy 34255 Gaziosmanpaşa
İstanbul / Türkiye
Telefon : +90 (212) 617 12 41
Faks
: +90 (212) 618 22 19
Web
: www.bm‐color.com
E‐Posta : info@bm‐color.com

