Aksa Akrilik’ten dört yeni marka
45 yılı aşkın tecrübesi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla dünyanın lider
akrilik elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik, hayatın her alanına dokunan
dört yeni markasını müşterileriyle buluşturdu.
Uzmanlığı, ürün kalitesi, teknik servis hizmeti ve güvenilirliğiyle her zaman iş ortaklarının yanında olan
Aksa Akrilik, müşterilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak büyümeye devam ediyor. Aksa
Akrilik, yeni markaları Acryluna, Acrysole, Acryterna ve Acrylusion ile akrilik elyafa yeni bir vizyon
katmayı ve dünyanın lider akrilik elyaf üreticisi olarak akrilik elyafı hak ettiği noktaya taşımayı
amaçlıyor. Aksa Akrilik yeni marka anlayışıyla, odağını tamamen kaliteye ve müşterisinin beklentilerine
çeviriyor.
Trikodan çoraba, spor ve çocuk giyiminden battaniye ve döşemelik kumaşlara üstün teknolojiyle
üretilen ve binbir renge bürünebilen tekstil elyaf ürünleri Acryluna, dokunduğunuz her yerde size yün
doğallığını ve sıcaklığını hissettiriyor. Dış mekan uygulamalarında Acrysole hava şartlarına dayanıklılığı
ile rengini ilk günkü gibi koruyarak yıpranma ve küflenmeyi ortadan kaldırırken, Acryterna, yüksek ısı
dayanıklılığı ve üstün çalışma performansı ile endüstriyel kullanımda, çevre dostu Aksa teknolojisinin
bir simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Aksa tarafından geliştirilen pigment boyalı akrilik filament iplik
Acrylusion ise canlı renkleri ve ipeksi dokunuşu ile halılarınızda fark yaratıyor.
Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, müşterilerinin beklentilerine,
farklılaşmaya ve ürün özelliklerine odaklandıklarını belirterek, yeni markalarla ilgili şunları söyledi:
“Akrilik elyafın yumuşaklığını, sıcaklığını ve keyif veren renkli dünyasını Acryluna olarak adlandırdık.
Tente ve dış mekan uygulamalarında en iyi çözümü sunan teknik elyaflarımızı Acrysole, endüstriyel
alanlarda kullanılan akrilik elyaf ürünlerimizi ise Acryterna olarak markaladık. Acrylusion ise akrilik
filamentin ürünümüzün inovatif ve seçkin yanını en iyi yansıtan marka oldu.”
Aksa Akrilik, yeni markalarının gücüyle akrilik elyafı hakettiği noktaya taşımayı hedeflerken, aynı
zamanda müşterilerini odağına alan, onun beklentilerine yönelik ürünler sunan ve bunu yaparken de
farklılaşmaya vurgu yapan yeni bir yaklaşım vaad ediyor.

Akrilik elyaf nedir?
Akrilik elyaf, yapay elyaflar arasında yüne en çok benzeyen elyaf türüdür. Akrilik elyaf, kolayca yıkanabilme
ve şeklini koruma özelliğinin yanı sıra, güveye, yağa ve kimyasallara karşı oldukça dayanıklıdır. Mükemmel
haslıkta parlak renklere boyanabilme özelliği bulunan akrilik elyaf, güneş ışığına karşı yüksek haslık ve

görünüm ile dokunum olarak yüne benzeyen doğallığa ve sıcaklığa sahiptir. Günümüzde akrilik elyaf ürünü,
giyimden ev tekstiline, dış mekân kullanımından endüstriyel kullanım alanlarına kadar birçok alanda
çözüm sunmaktadır. Aksa Akrilik, dünyadaki en büyük, Türkiye’deki ise tek akrilik elyaf üreticisidir.
Aksa Akrilik Hakkında:
Akkök Şirketler Grubu'na bağlı olan AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Türkiye’nin akrilik elyaf ihtiyacını
karşılamak üzere, 1971’de Yalova'daki fabrikasında üretime başladı. AKSA, yaklaşık 502 bin metrekarelik
bir alanda kurulu dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisidir. Operasyonel mükemmeliyeti en yüksek
düzeye taşımak amacı ile teknolojiye yatırım yapmak ve akrilik elyaf için sürdürülebilir, kârlı, yeni kullanım
alanları yaratmak vizyonuyla yola çıkan Aksa, yıllar içerisinde gerçekleştirilen yeni teknoloji ve
modernizasyon yatırımlarıyla yıllık 315.000 ton akrilik elyaf üretim kapasitesine ulaşmıştır. Bu üretim
miktarı, Türkiye'deki akrilik elyaf üretiminin yaklaşık %72’sini, dünyadaki akrilik elyaf pazarının ise yaklaşık
%17’sini oluşturmaktadır. Bu oran Türkiye’yi Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci akrilik elyaf üretici
ülkesi konumuna taşımıştır.

