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Doğayla Dost Üretim
friendly production with nature



Technology and
Experience in Nonwovens

Nonwovens’de  
teknoloji  ve  

deneyim...





Technofelt Nonwovens ürünleri 
doğal, sentetik ve geri 
dönüştürülmüş 
malzemelerden üretilmektedir.

Technofelt Nonwovens products are 
manufactured from natural, synthetic 

and recycled materials.



Technofelt Nonwovens , 2009 yılından beri 
Kayseri’de faaliyet göstermektedir. Tesis, 
yatak ve kanepelerde kullanılmak üzere 
üreticilere ‘Sert Keçe, Termobond Keçe, 
Telalı Keçe, Yün Vatka ve Pamuk Vatka’ 
olarak sınıflandırılabilecek nonwoven dolgu 
malzemeleri sunmaktadır.Ayrıca konfor ve 
izolasyon özelliğine sahip olan Keçe, otel, cami, 
halı saha gibi mekanların zemini altında oldukça 
tercih edilen bir dolgu malzemesidir.

Technofelt Nonwovens ürünleri, belirli 
müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için geniş 
bir yelpazede doğal, sentetik ve geri 
dönüştürülmüş malzemelerden üretilmektedir. 
Tüm ürünler, esneklik ve dayanıklılık için 
titiz teste tabi tutulur. Modern tarak ve termo 
bağlama teknolojisi ile saf, yenilenmiş ve geri 
dönüştürülmüş malzemeleri kullanarak çeşitli 
müşteri ihtiyaçlarını karşılayan benzersiz 
ürünler üretilmektedir. 

Technofelt Nonwovens ürünlerinin tamamı çevre 
dostu ürünlerdir.

Technofelt Nonwovens has been operating 
in Kayseri since 2009. The facility offers 
nonwoven filling materials which can be 

classified as ‘Hard Felt, Thermobond Felt, Wire 
Felt, Wool Wadding and Cotton Wadding’ to the 

manufacturers for use in beds and sofas. In 
addition, Felt, which has comfort and isolation 

feature, is a highly preferred filling material 
used under the floor of hotels, mosques and 

indoor sport areas.

Technofelt Nonwovens products are 
manufactured from a wide range of natural, 

synthetic and recycled materials to meet 
specific customer needs. All products are 

subjected to rigorous testing for flexibility and 
durability. With modern comb and thermo-

bonding technology, unique products are 
produced that meet various customer needs 

by using pure, reconditioned and recycled 
materials. 

All of the Technofelt Nonwovens products are 
and environmentally friendly products.



*Doğayla Dost Üretim*

“Friendly Production with Nature”



Geri dönüşüm doğadan bir ham maddenin tekrar ve tekrar çıkarıl-
masının önüne geçer ve böylece doğal kaynakların tükenmesini önley-
erek doğayı korur. Çıkarılması zor ve pahalı ham maddelerin ekonomik 
üretim içerisinde kalmasını ya da malzeme üretimi sırasındaki işlem 
sayısını azaltarak enerji tasarrufu sağlayabilir.
Geri dönüşüm sayesinde ağaçların, minerallerin ve su kaynaklarının 
korunmasına katkıda bulunulmuş olunur.  Çevre kirlenmesi azalır. 

Sera gazı emisyonunun düşmesine katkıda bulunur. 

Recycling prevents the re-extraction of a raw material from nature 
and thus protects the environment by preventing the depletion of 
natural resources. It can save energy by decreasing the number 
of processes during the production of materials that are difficult or 
expensive to remove and in the economic production.
Recycling helps to protect trees, minerals and water resources.
Reduces environmental pollution.

It contributes to the reduction of greenhouse gas emissions.
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keçe
Felt

Yatak, kanepe, otomotiv ve izolasyon endüstrisinde kullanılan bir dolgu 
malzemesidir. Tarak, serici, iğneleme ve termobond teknolojisi kullanılarak, üretilir. 

Bu teknolojiler sayesinde istenilen kalite ve mukavemet sağlanır.

It is a filling material used in bed, sofa, automotive and insulation industry.. It is 
produced using carding machine, Cross Lapper, needling and thermobond technology. 

These technologies provide the desired quality and strength.
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beyaz keçe
white felt

It is produced in desired size or in rolls in the 
range of 400-1500 gr / m2.

White Felt (%100 Poliester)

White Felt is a completely hygienic product 
with an anti-bacterial structure produced 
with 100% original polyester raw material. 
If compared with normal felt, the strength of 
the white felt is very high

400-1500 gr/m2 aralığında istenilen 
ebatta veya rulo olarak üretilir. 

Beyaz Keçe %100 orjinal polyester ham 
madde ile üretilerek anti-bakteriyel bir 
yapıya sahip, tamamen hijyenik bir 
üründür. Normal keçeyle kıyaslama 
yapılacak olursa beyaz keçenin 
mukavemeti çok yüksektir.

Beyaz Keçe (%100 Polyester)
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sert keçe
hard felt

Hard Felt

It is produced in the desired size or in rolls in 
the 400-1500 gr / m2 range. 

The hard felt is used on the springs in the 
mattress and sofa industry. It is used as 
sound and heat insulation in automotive 
industry.

400-1500 gr/m2 aralığında istenilen 
ebatta ve ya rulo olarak üretilir. 

Sert keçe yatak ve kanepe endüstrisinde 
yayların üzerinde kullanılır.
Otomotiv endüstrisinde ses ve ısı izolasyonu 
olarak kullanılır.

Sert Keçe
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ultra sert
keçe

ultra hard felt

600-1500 gr/m2 aralığında istenilen 
ebatta veya rulo olarak üretilir. 

Ekstra mukavemet sağlar.
Özel projelerde ekstra mukavemet istenen 
ürünlerde kullanılabilir.

Ultra Sert Keçe

It is produced in desired size or in rolls in the 
range of 600-1500 gr / m2

Provides extra strength.

It can be used in products where extra 
strength is required in special projects.

Ultra Hard Felt
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yumuşak
            keçe

soft felt

400-1500 gr/m2 aralığında istenilen ebatta 
veya rulo olarak üretilir. 

Termobond keçe kanepe ve oturma 
gruplarında yay üzerine uygulanarak ses 
izolasyonu ve konfor sağlar.

Yumuşak Keçe

It is produced in desired size or in rolls in the 
range of 400-1500 gr / m2

Thermobond felt sofa and seating groups 
are applied on the spring provides sound 
insulation and comfort.
Functional

Soft Felt
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telalı keçe
interlined Felt 

400-1500 gr/m2 aralığında 40-120gr/m2 tela 
ile lamine edilerek istenilen ebatta üretilir. 

Ekstra mukavemet gerektiren üretimler 
için idealdir. Standart keçe görüntüsünü 
bembeyaz bir görüntüye dönüştürür.

Mukavemet

Telalı Keçe

It is laminated with 40-120gr / m2 interlining 
between 400-1500 gr / m2 and produced in 
desired size.

Ideal for production requiring extra durability. 
Converts standard felt image to a whiter  
image.

Resistance

interlined Felt 
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 » Yatak, kanepe, otomotiv ve 
izolasyon endüstrisinde konfor, 
ses ve ısı izolasyonu sağlar. 
Ekonomik ve uzun ömürlüdür. 
İstenilen gramaj, ebat, sertlik 
ve esneklikte üretilerek, 
kullanılacağı üretimlerde 
kolaylık sağlar. 

 » İbadethane ve otel gibi geniş 
mekanların halı altlarında 
en ekonomik ve en konforlu 
tamamlayıcı malzemedir.

 » Provides comfort, sound and 
heat insulation in mattress , sofa, 
automotive and insulation industries. 
Felt is an economical and long lasting 
material. It is produced in desired 
weight, size, hardness and flexibility 
and it provides ease in production 
processes.

 » It is the most economical and most 
comfortable complementary material 
under carpet of places such as place 
of worship and hotels.

Keçe Kullanım Alanı  /
Felt Usage Areas
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vatka
Wadding

Fonksiyonel, yumuşak ve esnek yapısı ile üretim proseslerinde kolaylık sağlar. 
Yatak ve oturma gruplarında yay üzerine uygulanarak ses izolasyonu ve konfor 

sağlar. Pamuk, yün, elyaf ve geri dönüşüm tekstillerinden imal edilebilir.

It is a textile product made of materials such as cotton, sponge or fiber, which 
are designed to make the clothes look stylish and beatiful.

19www.technofelt.com.tr



pamuk vatka
cotton wadding

Pamuk vatkanın ham maddesi uzmanlarımız 
tarafından özenle seçilmiştir.

Ham madde

350-1500 gr/m2 aralığında rulo olarak üretilir. 

Pamuk Vatka

Pamuk vatka özel ve hijyenik yapısı ile 
ürünlerinize değer katar, vücuttaki ısı alışverişini 
dengede tutar. Yatakların yazlık yüzünde 
değerlendirilerek ısı dengesinin bulunmasında 
yardımcı olur.

Isı Dengesi

Cotton wadding adds value to your products 
with its special and hygienic structure, keeps 
the heat exchange in the body in balance. It 
helps to find the heat balance by using the 
summer side of the mattress.

Heat Balance

The raw material used in cotton wadding  is 
carefully selected by our expert team.

Raw materials

It is produced in rolls in the range of 350-
1500 gr / m2.

Cotton Wadding
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yün vatka
wool wadding

%100 Doğal Koyun Yününden elde edilen Yün 
Vatka kokusuz ve hijyenik yapısı ile ürünlerinizde 
ısı dengesi sağlamaktadır. Yatakların kışlık 
tarafında kullanılarak ısı dengesinin korunmasında 
yardımcı olur.

Yün Sıcaklığı

Özenle seçilmiş yün ham maddesi sekiz aşamalı 
özel yıkama havuzlarında yıkanarak yabancı 
madde ve kokudan arındırılır. Doğal yapısı ile 
yanmazlık sağlar.

Ham madde

300-1500 gr/m2 aralığında rulo olarak üretilir. 

Yün  Vatka

100% Natural Sheep Wool wadding is odorless and 
hygienic structure provides heat balance in your 
products. It helps to maintain the heat balance by 
using on the winter side of the mattress. 

Wool Temperature

The carefully selected wool raw material is 
washed in eight-stage special washing pools to 
remove foreign matter and odor. Provides natural 
structure and non-flammability.

Raw materials

Wool Wadding It is produced as a roll in the range of 
300-1500 gr / m2. 

Wool  Wadding
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siyah vatka
black wadding

350-1500 gr/m2 aralığında rulo olarak 
üretilir. 

Siyah Vatka

Siyah Vatka ekonomik ve yumuşak 
bir dolgu maddesidir. Çok esnek olan 
yapısı ile izolasyon, mobilya ve yatak 
sektöründe esneklik gerektiren alanlarda 
uygulaması çok kolaydır. 

Esneklik

Black Wadding is an economical and soft 
filler. With its very flexible structure, it is 
very easy to apply in areas that require 
flexibility in insulation, furniture and 
bedding industry.

Flexibility

It is produced in rolls in the range of 350-
1500 gr / m2.

Black Wadding
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 » Yatak kapitoneleri

 » Kanepe kapitoneleri

 » Ev Tekstili Ürünleri

 » Bebek ev tekstili

 » Boru ses ve ısı izolasyonu

 » Yanmazlık izolasyonu   

(Yün Vatka)

 » Mattress quiltings

 » Sofa capitones

 » Home Textile Products

 » Baby home textiles

 » Pipe sound and heat insulation

 » Flammability insulation     

(Wool Wadding)

Vatka Kullanım Alanı /
Wadding Usage Areas
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elyaf
fiber

Liflerin bir araya gelerek oluşturduğu lif demetlerine elyaf ismi verilir. Elyaf; 
lif kelimesinin çoğulu olup, gerilebilme ve kopma mukavemeti ile bükülebilme 

(eğrilebilme), birbiri üzerine yapışabilme yeteneği olan ve boyu enine göre çok 
uzun olan renkli veya renksiz lif topluluğudur.

The fiber bundles formed by the fibers are called textile fiber. Fiber; It is a 
plurality of fiber word, which can be twisted with tensile strength and tensile 

strength.
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thermobond
elyaf

thermobond fibers

It constitutes the roof of the production in the form 
of wadding and using different staple fiber raw 
materials, different types of lap are formed.

* It’s raw material consists of %100 Virgin Poliester..
* Production between 80 g / m2 and 1250 g / m2* 
2200 mm wide roll production can be made.
* Contour or flat cuts can be made as desired.
* Air permeability.
* Maintains temperature.
* The key is soft, giving a good touch.
* No allergies, odorless.
* Washable at 40 ° C, long service life.
* No moisture.
* Ecru or white in color.

Features

Vatka halinde üretimin çatısını oluşturmakta olup, 
farklı kesikli elyaf ham maddeleri kullanılarak farklı 
özelliklerde vatka oluşturulur.

* %100 Orijinal Polyester ham madde ile üretilmektedir.
* 80 gr/m2 -1250 gr/m2 arasında üretim yapılabilir.
* 2200 mm eninde rulo üretimi yapılabilir.
* İstenen şekilde kontur veya düz ebatlı kesim 
yapılabilir.
* Hava geçirgenliği vardır.
* Sıcaklık muhafaza eder.
* Tuşesi yumuşaktır, iyi dokunma hissi verir.
* Alerji yapmaz, kokusuzdur.
* 40 ° C ‘de yıkanabilir, uzun ömürlüdür.
* Nem tutmaz.
* Ekru veya beyaz renklidir.

Özellikler
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silikon elyaf
siliconized fiber

 %100 Polyester ham madde ile üretilmektedir.

Elyafın dışındaki kaplamadır. Silikon ile kaplanan 
elyaflar daha kaygan, daha ipeksi ve daha 
yumuşak olurlar. Kaliteli bir elyafta silikon 
kaplama yıkanınca çıkmaz. Silikon elyaf yastık 
ve yorgan yapımında en çok tercih edilen elyaf 
türlerinden biridir.

Silikon Elyaf

It’s raw material consists of %100 Virgin 
Poliester.

Coating outside the fiber. The fibers coated with 
silicone are more slippery, more silky and softer. 
Silicone coating in a quality fiber is not washed 
out. Silicone fiber is one of the most preferred 
fiber types in making pillows and quilts.

Siliconized Fiber
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yorganlık elyaf
Duvet Fibers

%100 Orijinal Polyester ham madde ile 
üretilmektedir. 

Elyafın içi aynen bir boru gibi boş ise o elyafa 
“delikli elyaf” denir. Deliğin büyüklüğü de 
önemlidir. Piyasada bulunan sıradan delikli 
elyaflarda %5 boşluk vardır ve bu delik çok 
küçüktür. Delik içine hava hapsettiği için 
izolasyonun iyi olmasını da sağlar. Delikli 
elyaftan yapılan yorgan, deliksize göre daha 
sıcak tutar ve daha hafiftir.

Yorganlık Elyaf

It’s raw material consists of %100 Virgin 
Poliester.

If the inside of the fiber is exactly like a 
pipe, then the fibers are called perforated 
fibers. The size of the hole is also important. 
There is a 5% gap in the ordinary perforated 
fibers on the market, and this hole is too 
small. It provides good insulation because it 
encapsulates air into the hole. The quilt made 
of perforated fibers keeps you warmer and 
lighter than standard fibers.

Duvet Fibers
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flaret elyaf
flaret fiber

Alev geciktirici özelliği vardır. Toplu yaşam 
alanlarında ve ihracat ürünlerinde tercih edilir. 
Diğer özellikleri Thermobond Elyaf ile aynıdır. 

Flaret Elyaf

It has flame retardant property. It is preferred 
in mass living areas and export products. Other 
properties are the same as Thermobond Fiber.

Flaret Fiber
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 » Not / Notes:
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The best technology 
is the least polluting 

environment.

En  iyi  teknoloji  çevreyi 
en  az  kirletendir.



Doğayla Dost Üretim
friendly production with nature

Organize Sanayi Bölgesi 20.Cad. No.13 / Pk.38070 
Melikgazi, Kayseri - Türkiye
0 352 290 72 72
www.technofelt.com.tr - info@technofelt.com.tr
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