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Masa & Sandalye Tel Ayaklar ve Tel Aksesuarlar
Chair & Table Wire Legs And Wire Accessories
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HAKKIMIZDA
Kurulduğu ilk günden bu yana kalite ve müşteri
memnuniyetinde en yukarıda olmayı hedefleyen Güneş
Tel, bugün Türkiye’nin lider üreticilerinden biri olmayı
başarmıştır. Sektörün dinamik markalarından biri olan
Güneş Tel Çekme Sanayi ve Ticaret AŞ, başta soğuk
çekilmiş parlak tel olmak Yılda 15 bin tonun üzerinde
demir işleme kapasitesine sahip olan Güneş Tel’in 100
çalışanı bulunmaktadır.
Güneş Tel Çekme Sanayi ve Ticaret A.Ş. mobilya
sektöründe geniş kapsamlı kolaylık sağlayan, sandalye
ve masa tel ayak ürünleri ile ün salmıştır. Üretim
yelpazesinde düşük, orta ve yüksek karbonlu soğuk
çekilmiş teller, aksesuar teli, iki ve üç boyutlu CNC
bükülmüş ve şekillendirilmiş tel, paslanmaz bükülmüş
tel, punta kaynaklı hasır tel, dekoratif panel çit teli,
saplama, gijon, U bolt, lama profil, yarım daire profil,
kare profil, altıgen profil ve diğer özel profil TEL
AYAKLAR bulunmaktadır.
Mobilya aksesuarları imalatıyla bu kısa yolculukta
yapmış olduğumuz dizayn ve yenilikler ile bulunduğumuz
bu aşamada yakaladığımız KALİTENİN YANSIMASI ile
siz değerli müşterilerimize hizmet ve güven vermeye
devam etmenin mutluluğunu yaşamaktayız.
ABOUT US
“GUNES WIRE” is one of the dynamic brands most of the
sectors offering services such as wire, wire products
and semifinished wire products, mainly cold drawn
bright wires. Over the last 40 years, our company has
become one of the leading wire producers in Turkey.
GUNES WIRE, which has a forging capacity of over
25.000 tons per year, includes 100 employees working
hard to make company the best producer in all over the
world.
Güneş Tel Çekme Sanayi ve Ticaret A.Ş. providing a wide
range of convenience in the furniture industry, with a
reputation chair and table wire legs, fastener products,
Low, medium and high carbon cold-drawn stee wire
legs, wire accessories, two and three-dimensional CNC
bent and shaped wire, stainless steel twisted wire, spot
welded wire mesh, decorative panel fence wire, bolts,
gijon, u & v bolts, flat profile, half flat profile, square
profile, a hexagonal profile and other private profiles.
We feel that; we have done in this short journey of
producing furniture wire accessories, the design and
innovation with this stage catch the quality reflections
with happiness and confidence to continue to serve our
valued customers.
www.gunestel.com
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Adress / Adres
Atatürk Sanayi Bölgesi İhsangazi Sokak No: 48
Hadımköy - İstanbul / Türkiye
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Fax :
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