
1988 yılından bu güne Kibar Holding bün-
yesinde faaliyet gösteren, yassı alüminyum 
sektörünün lider üreticisi olan Assan Alü-
minyum, yassı haddelenmiş alüminyum 
rulo, levha, boyalı rulo ve folyo üretimi 
gerçekleştiriyor. İstanbul Tuzla ve Kocaeli 
Dilovası tesislerinde yıllık 250 bin ton üre-
tim kapasitesi ile alüminyum sektöründe 
Türkiye’nin lider kuruluşu olan Assan Alü-
minyum, bunun yanı sıra rulo boyama tesis-
lerinde yıllık 60 bin ton alüminyum boyama 
kapasitesine sahip.

Assan Alüminyum İSO’nun 2014 yılı 
Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi şirketi 
listesinde 55. sırada yer alıyor. Türkiye üreti-
minin yarısından fazlasını karşılayan Assan 
Alüminyum, başta Avrupa Birliği ülkeleri ol-
mak üzere dünyanın dört bir yanında 70’ten 
fazla ülkeye ihracat yapıyor. 

1000’i aşkın çalışanı ile ürettiği ürünleriyle 
inşaat, distribütör, ulaştırma, dayanıklı tüke-
tim ve ambalaj gibi çeşitli sektörlere hizmet 
veriyor.

Firma:  Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

Kuruluş Tarihi:  1988 

Faaliyet Alanı:  Metal Sanayi, Demir Dışı Metaller,  
 Alüminyum ve Alaşımları, Döküm Rulosu ve Yassı Haddelenmiş Ürünler  
 (Levha Ve Folyo) Üretimi ve Ticareti

Üretim Kapasitesi: 250.000 ton rulo / levha / folyo, 60.000 ton alüminyum rulo boyama

Motto:  Alüminyumun Geleceği Assan Alüminyum’da Şekilleniyor. 

İSO’nun 2014 yılı Türkiye’nin en büyük İlk 500 Sanayi Şirketi listesinde  
55. sırada yer alan Assan Alüminyum, yassı haddelenmiş alüminyum rulo, 
levha, folyo ve boyalı ürün gruplarıyla inşaat sektöründe pek çok uygulama 

için hizmet veriyor. Avrupa’nın en geniş soğuk haddeleme ve gerdirme 
hatlarına sahip olmasının yanı sıra, sürekli döküm teknolojisine dünyada 

öncülük ediyor.
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  ASSANASSAN ALÜMİNYUM

Yassı haddelenmiş alüminyum rulo, levha, 
folyo ve boyalı ürünlerini inşaat malzemesi 
üreticilerine tedarik eden Assan Alümin-
yum, inşaat sektöründe dış cephe kaplama, 
reklam panosu, izolasyon, cam çıtası, köşe 
profilleri, asma tavan, sandwich panel, kapı 
uygulamaları, cami kubbesi, trapez, kenetli 
çatı, çatı aksesuarları, yağmur oluğu, kom-
pozit panel, trafik tabelası, panjur/garaj ka-
pısı gibi bir çok uygulama alanında geniş 
ürün yelpazesi ile hizmet veriyor ve müşteri 
ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyor. Alü-
minyumun hafifliği, tasarımlara getirdiği 
esnekliği, kolay işlenebilirliği, korozyon da-
yanımı, estetik görünümü, yüksek yansıtıcılı-
ğı, yangın dayanımı, bakımının kolay olması, 
sürdürülebilirlik gibi özellikleri, alüminyu-
mun inşaat sektöründe birçok uygulamada 
kullanılmasına imkan veriyor.

Assan Alüminyum’un ürettiği ana ürünler 
1000, 3000, 5000, 8000 serisi alaşımlardır. 
Rulo ve levha ürünleri 0,18 ile 4 mm kalınlık 
aralığında, 2.200 mm  ene kadar; şerit ürün-
leri 0,18 ile 3 mm kalınlık ve 21mm ile 500 
mm en aralıklarında üretiliyor. Geniş boya 
seçeneklerinin yer aldığı boyalı ürünlerde 
ise 0,20 ile 3 mm kalınlık aralığında ve 1600 
mm ene kadar üretim yapılıyor. Çok çeşitli 
boya cinsi,  RAL renklerinde  ve müşteri ih-
tiyaçları doğrultusunda üretiliyor.

AVRUPA’NIN EN GENİŞ SOĞUK 
HADDELEME VE GERDİRME 
HATLARINA SAHİP
Assan Alüminyum Avrupa’nın en geniş so-
ğuk haddeleme ve gerdirme hatlarına sahip 
olmasının yanı sıra, sürekli döküm teknoloji-
sine dünyada öncülük ediyor. 

Sektörün ihtiyacına göre üretim sürecini sü-
rekli olarak geliştirme çalışmalarıyla da müş-
terilerine esnek ve hızlı çözümler sunabiliyor. 

Assan Alüminyum Sürdürülebilir Operas-
yonel Mükemmellik Modeli sayesinde ise 
gerçekleştirilen yeniliklerin ve iyileştirmelerin 
kalıcı olması güvence altına alınıyor.

Assan Alüminyum’un en önemli başarı gös-
tergesi müşteri memnuniyetinin en üst dü-
zeyde sağlanabilmesi. Bu sebeple müşteri 
beklentilerinin ötesine geçen bir kalite dü-
zeyine ulaşmak için Kalite Yönetim Sistemi’ni 
sürekli geliştirerek uyguluyor. Assan Alümin-
yum, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, 
TSE-EN 485 & 1386, ASOMM (Assan Alü-
minyum Saha Mükemmellik Modeli), ISO-
TS 16949, NSF, ISO 27001, ISO 50001 (onay 
sürecinde) ve JIPM TPM ödülü, EFQM Mü-
kemmellik Ödülü gibi sertifikaları ve küresel 
ödülleri ile üretim ve teknoloji standartlarını 
geleceğe taşıyor.


