
Unlu Mamul
     Ekipmanları



60 yıla yakın süredir endüstriyel mutfak ekipmanları ve cihazlarının 
tasarımı, projelendirilmesi, üretimi ve satışı konusunda faaliyet 
gösteren, sektörünün en köklü ve tanınmış firması Öztiryakiler’in 
bir kuruluşu olan “Öztiryakiler Kaplama” 1999 yılında % 100 Türk 
sermayesi ile kurulmuştur. Öztiryakiler, faaliyetlerini toplam kalite 
yönetimi doğrultusunda oluşturmuş olup, mevcut yasa ve kanunlarla, 
ilgili standartlara uyarak son kullanıcı memnuniyetinin sağlanması 
ve sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis etmiştir. 
Öztiryakiler Endüstriyel Kaplama 2005 yılında üretim teknolojilerini ve 
sistemlerini yenileyerek, yeniden yapılanmış ve sektörün önde gelen 
firmaları arasında söz sahibi olmuştur.

Öztiryakiler Endüstriyel Kaplama sadece unlu mamul üretimi yapan 
gıda sektörüne değil tekstil, makina, ambalaj, süt, ilaç, petrokimya, 
deterjan vs. gibi çok geniş bir yelpazeye hizmet verebilmektedir. 
Firmamız üretiminde, 4 ayrı grup ve 20 ayrı pigment kullanmaktadır. 
PTFE, FEP, PFA, SILICON, HALAR ve RILSAN kaplama türleri ile 
hizmet vermektedir. 

Öztiryakiler Endüstriyel Kaplama Topkapı’daki fabrikasında 10.000 
m2’lik alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplam kalite ve satış 
sonrası hizmet anlayışında da, Öztiryakiler ilke ve prensiplerini 
benimsemiştir. Ve sürekli yenilikler üreten Öztiryakiler gibi, endüstriyel 
kaplama alanında da sürekli yenilikler gerçekleştirmektedir.

Kalite Geleneği    
  Sürüyor



RILSAN 
Polyamid esaslı kaplamadır. 90 °C’ye kadar olan ortamlarda birçok 
kimyasala karşı yüksek dirence sahiptir.  Ayrıca antikorozif alanlarda 
ve sürtünmeye karşı dayanıklıdır.

HALAR (ECTFE)
Polimer esaslı kaplamadır. 150°C’ye kadar olan ortamlarda birçok 
kimyasala karşı yüksek dirence sahiptir. Gıdaya uygun malzemedir. 
Ayrıca antikorozif alanlarda ve sürtünmeye karşı dayanıklıdır.

SILICON
Bol şekerli ve yumurta akı olan karışımlarda yüksek mukavemet 
sağlar. Homojen bir pişirme sağlamasından dolayı kekte çökmeyi ve 
kabuklaşmayı önler. Yağ sarfiyatını en aza indirir. 

F.E.P.
Termoplastik özelliğe sahiptir. Kimyevi maddelere direnci iyidir.
300˚C’ye kadar dayanıklıdır.

P.F.A.
Termoplastik özelliğe sahiptir. Kimyevi maddelere direnci iyidir.
260˚C’de çalışılabilir.

P.T.F.E.
Düşük sürtünme katsayısına sahiptir. Yüksek sıcaklıklara 
dayanıklıdır. ECLIPSE Yapışmazlık özelliği mükemmeldir. 350˚C’de 
rahat çalışılabilir.
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Nerelerde Kullanılır? Tüm ekmek, galeta, hamburger, 
pizza, pide ve pastane tavalarında, kek kalıplarında • Tencere, 
tava, ızgara yüzeyleri, gastronormlar, fırın blokları, kuzine parçaları 
• Hamur yuvarlama kanalları, olukları ve hunilerde • Termoform, 
folyo ve ısı plakalarında • Yapıştırma çeneleri, kesme bıçaklarında 
• Helezonlar, rezistanslar ve filtre kalıpları, ayakkabı ve eva kalıplarında 
• Taşıyıcı silindirler ve taşıyı plakalarda • Kaşar peyniri makinalarında, 
dolum pistonları, dolum hazneleri,  helezonlar, serpantinler, eritme 
kazanları, mikserler, gramajlama  pistonları  • MCS boya tekneleri 
• DOK ve Haşıl silindirleri • Sevk silindirleri • Barabanlar • Pedal pimleri, 
contalar ve yaylar • Varyatör ve tırtıklı milleri • Fotokopi merdaneleri  
• Vanalar, kelepçeler, civatalar • Asit dolum tankları.

Tekstil Sektörü
• Haşıl Silindirleri
• Sevk Silindirleri
• Dok Silindirleri
• Vana ve İlş. Hatları
• Barabanlar
• Kimyasal Tank
   ve Kollektörler
• M.C.S Boya                
   Tekneleri

Süt Endüstrisi
• Helezonlar
• Isıtıcı Plakalar
• Eritme Kazanı
• Şeker Kazanı
• Makina Aksamları
• Kaşar Makinası
• Dolum Pistonu
• Dolum Haznesi
• Serpantin
   Tuz Elekleri
• Peynir Kalıpları
• Mikserler

Ambalaj Sanayi
• Folyo Kalıpları
• Eva Kalıpları
• Helezonlar
• Huni
• Rezistans 
• Kesme Bıçakları
• Yapıştırma Çeneleri
• Ayakkabı Kalıpları
• Silindirler
• Filtre Kalıpları

YAPIŞMAZLIK

SÜRTÜNME KAT SAYISI

ISI DİRENCİ °C (Sürekli servis sıcaklığı)

DİELEKTRİK MUKAVEMETİ (VOLT MİCRON) 100 micron film

ERİME SICAKLIĞI °C

SERTLİK, ROCKWEL SHORE D

AŞINMA DİRENCİ

KİMYASAL/KOROZYON DİRENCİ 

Mükemmel

0.08 - 0.1

288

16 - 55

330

60

Orta

Çok iyi

PTFE FEP

NON - STICK KAPLAMA ÇEŞİTLERİ

PFA ETFE

Mükemmel

0.08 - 0.1

205

55

280

55

İyi

Mükemmel

Mükemmel

0.1

260

80

300

60

Çok İyi

Mükemmel

Orta

0.25

150

160

260

75

Mükemmel

İyi

ÖZELLİKLERİ

Kaplama Çeşitleri ve Özellikleri



tost ekmek kalıpları
Alüminize çelikten imal edilip,
talebe göre 2’li , 3’lü, 4’lü veya 
5’li grup olarak bloklanabilir.
Kapaklar tek tek veya
blok halinde üretilebilir.
Özel ölçüler de yapılabilir.

YENİ



standart tost kalıbı
ebatları (cm)
9x9x28, 10x10x30, 11x11x16,
11x11x32, 9x9x14
ayrıca özel ölçülerde yapılabilir.

YENİ



hamburger - pide tavaları
Alüminyum ve alüminize  metalden imal edilip,
göz çapları  Ø 10,5  Ø 11,5 ve Ø 12,5 olarak üretilebilir. 
Standart tüm ölçülerde basılabilir.

sandviç tavaları
Alüminyum ve alüminize 
metalden imal edilip, göz ölçüleri 
14.5x7.5, 18.5x6.5, 20.5x6.5 ve 
21.5x8 cm olarak üretilebilir. 
Standart tüm ölçülerde basılabilir.



baget tavaları
Alüminyum ve alüminize
metal ve paslanmaz çelikten
imal edilebilir. Oluklar enine
veya boyuna göre dizayn edilebilir.
Delikli veya düz olabilir.
Standart tüm ölçülerde basılabilir.

düz ve
delikli tavalar
Alüminyum ve alüminize
metal ve paslanmaz metalden
imal edilebilir. Delikli tavalarda
delik çapı 3 mm olarak delinebilir.  
Düz tavalarda italyan açılı tava 
modellerimiz mevcuttur.



topkek ve baton 
kek tavaları
DKP ve Alüminize metalden 
imal edilip, isteğe göre tüm 
göz ve tava ölçülerinde
imal edilir.

YENİ



ekmek
tavaları
Alüminize metalden
imal edilip, isteğe göre
çoklu blok yapılabilir.
Konik ve yuvarlak
ekmek olarak iki çeşit 
mevcuttur. Bu tavalarda 
mısır ekmeği, kepek 
ekmeği çiçek ekmek, 
çavdar ekmeği vs. gibi
çeşitler üretilebilir.

pizza tavaları
Alüminyum, alüminize çelik ve
DKP metalden imal edilebilir. 
Ø 15 cm den başlayıp
Ø 40 cm’e kadar yapılabilir.

standart tava
ebatları (cm)

40x60, 53x65, 59x80, 60x90,
74x98, 75x104, 80x100, 50x70

YENİ



hamur yoğurma
makineleri
100 Lt.

 OHY 100
• Kazan kapak ve karıştırıcı aparatla
   paslanmaz çeliktendir.
• Çift redüktörlüdür.
• Sarsıntısız ve gürültüsüz çaışır.
• Switch kontrollüdür.

hamur yoğurma
makineleri
30/50 Lt.

 OHY 50
• Kazan kapak ve karıştırıcı aparatla
   paslanmaz çeliktendir.
• Çift redüktörlüdür.
• Sarsıntısız ve gürültüsüz çaışır.
• Switch kontrollüdür.
• Gövde elektrostatik boyalıdır.

hız kontrollü
mikserler
10/20 Lt.

 OM 10 - OM 20
• Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışır.
• Geniş devir aralığına sahiptir.
• Hız kontrol invertörü ile çalışır. 
• Switch kontrollü ve
    koruma kafeslidir.

mekanik kontrollü
mikserler
10/20 Lt.

 OM 10 - OM 20
• Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışır.
• Zaman ayarlıdır. (0-90 dk.)
• Geniş devir aralığına sahiptir.
• Switch kontrollü ve
    koruma kafeslidir.

mekanik kontrollü
mikserler
20/40 Lt.

 OMG 20 - OMG 40
• Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışır.
• Zaman ayarlıdır. (0-90 dk.)
• Geniş devir aralığına sahiptir.
• Varyatör koruma
    sistemiyle çalışır.



Yardımcı Mutfak
   Ekipmanları

un şeker
arabaları
30/50 Lt.

• Polipropilen gövdelidir.
• 74x33.5x71 cm. ölçülerinde 
    71 litre hacimlidir.

un şeker
arabaları
0.20-0.26 m3

• Paslanmaz çelik gövdeli
    50x50x61cm. ölçülerinde               
    0.20 m3  hacimlidir.
• Paslanmaz çelik gövdeli 45x65x66                                 
    cm. ölçülerinde 0.26 m3 hacimlidir.

tepsi taşıma 
arabası

 KAYNAKLI / DEMONTELİ
• Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Kaynaklı ve demonte olarak
    iki ayrı çeşidi mevcuttur.
• Raf araları boş ve dolu
    tepsi taşımaya uygundur.

Alternatif
ürünler için
bizi arayın



ÖZTİRYAKİLER ENDÜSTRİYEL KAPLAMA 
EKMEKÇİLİK VE PASTACILIK EKİPMANLARI 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 
Maltepe Gümüşsuyu Cad.
Fazılpaşa Çıkmazı No: 13 Topkapı / İSTANBUL
Tel: (0212) 612 64 88 - 612 63 84 -  612 63 24 Pbx  
Faks: (0212) 612 67 76
www.oztiryakilerkaplama.com.tr   
e-mail: kaplama@oztiryakiler.com.tr

Fabrika/Merkez
Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu 
No: 37 34900  Büyükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 886 78 00 Pbx Faks: 0212 886 78 09
www.oztiryakiler.com.tr
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