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* blanket
* yarn
tekstil adına söylenecek çok şey...
more things to say for textile...
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About Us / Hakkımızda

The foundation of Manas Textile, which is one of the
leading companies in its sector, was laid by Sami
Yavuz. The adventure started with rug production on a
loom in a 110m2-site and continued 1983 in Uşak, where
the company grew fast with its development-oriented
structure by following the latest technological develop
ments, seeking authenticity in product development,
continuously improving quality and always striving to
make a difference.
Manas, which started its activities with the production of
rugs, headed towards other fields within the sector and
thus expanded its product range. Today, Manas Textile
produces 50,000 blankets per month and continues its
growth with a background based on a solid foundation. In
2010, the company made new investments in the development of its existing spinning mill and thus accelerated
the production of yarn numbers 1 to 20.
Manas continues its leadership in yarn investments as it
does with all its investments and launched with an environmental awareness the production of regenerated open
end yarn. Today, Manas carries out 9 tons of yarn produ ction per day, which is then used in various production
fields like knitting, weaving, tricot and blankets.
Manas Textile, which produces yarn and blankets on a
total area of 10,000m2, contributes to the country's
economy by providing employment opportunities for
nearly 100 people.
From the day it was established, Manas Textile has not
only supplied the domestic market, but has also given
great importance to export. With this purpose, the com
pany has taken serious steps to globalize and to reach a
wider audience. Today, Manas Textile exports blankets
and yarn to various countries such as South Africa, Iraq,
Russia, Ukraine, France, Spain, and Israel and provides a
significant foreign currency inflow into the country's
economy.
Manas Textile, which adopts the principle of continuous
development, pursues with steady steps its production
and growth due to a background based on a solid foundation, a young and dynamic staff, customer-oriented sense
of work, and products reflecting high quality and care.

Ne 6/1 to Ne 20/1

Sektörünün lider kuruluşlarından Manas Tekstil'in
temeli, Sami Yavuz önderliğinde 110 metrekare
alanda bir tezgahta kilim imalatı ile başlamış ve teknolojik
gelişmeleri yakından takip eden, ürün geliştirmede
özgünü arayan, gelişime odaklı, kaliteyi sürekli arttıran ve
farklılık oluşturan yapısıyla hızla büyüyerek gelişmiştir.
Faaliyetlerine kilim imalatı ile başlayan Manas, sektö ründeki farklı alanlara yönelerek ürün çeşitliliğini çoğaltmıştır. Bugün ayda 50.000 battaniye üretimi gerçekleştiren Manas Tekstil sağlam temellere oturttuğu altyapısı
ile büyümesini sürdürmeye devam etmiş ve varolan iplik
tesisini 2010 yılında yeni yatırımlarla geliştirerek 1
numaradan 20 numaraya kadar iplik üretimi yapabilir
hale gelmiştir.
Tüm yatırımlarında olduğu gibi iplik yatırımlarında da
öncülüğünü sürdüren Manas Tekstil, çevreye olan duyar lılığı ile open end tekniği ile rejenere iplik üretimine başlamıştır. Bugün, Manas İplik bünyesinde günde 9 ton
rejenere iplik üretimi gerçekleştirilmekte ve bu iplikler
örgü, dokuma, triko, pike, kilim ve battaniye sektörlerinde
hayat bulmaktadır.
Toplam 10.000 metrekare alanda iplik ve battaniye üretimi gerçekleştiren Manas Tekstil, yaklaşık 100 kişiye
istihdam olanağı sağlayarak ülke ekonomisine katkıda
bulunmaktadır.
Kurulduğu günden bugüne Türkiye iç pazarına üretim
yapan Manas Tekstil aynı zamanda ihracata büyük
önem vermiş, bu amaca yönelik dünyaya açılma ve daha
geniş kitlelere ulaşma yönünde ciddi adımlar atmıştır.
Bugün Afrika, Irak, Rusya, Ukrayna, Fransa , İspanya, İsrail
gibi ülkelere battaniye ve iplik ihracatı yapan Manas
Tekstil ülke ekonomisine önemli miktarda döviz girdisi
sağlamaktadır.
Sürekli gelişim ilkesini benimseyen Manas Tekstil,
sağlam temellere oturttuğu alt yapısı, genç ve dinamik
kadrosu, müşteri odaklı çalışma anlayışı, ürünlerinde
gösterdiği kalite ve özenle istikrarlı adımları ile üretmeye
ve büyümeye devam etmektedir.

