HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER VE KAPLAMA ÇEŞİTLERİMİZ
BASIM SEKTÖRÜ
•
•
•
•
•
•
•

Tabaka Ofset
Web Ofset
Sürekli Form
Narrow Web
Etiket
Baskı Sonrası
Baskı Öncesi

AMBALAJ SEKTÖRÜ
•
•
•
•

Flekso Baskı
Esnek Ambalaj
Metal Ambalaj
Oluklu Mukavva

AHŞAP SEKTÖRÜ
• Kaplama
• Kenar Bant

ENDÜSTRİYEL
•
•
•
•
•
•
•

Tekstil Sanayi
Plastik Sanayi
Deri Sanayi
Gıda Sanayi
Cam Sanayi
Kağıt, Karton
Demir, Çelik

DELTA ROLL A.Ş. merdane kaplamalarında, farklı malzeme yüzeylerine göre, farklı uygulama
ve çeşitli kimyasallara karşı yüksek direnç gösteren, farklı ortamlarda güvenle çalıştırabileceğiniz,
mükemmel özelliklere sahip özel geliştirilmiş formüllerle, en modern tesislerde ve en yüksek
teknolojiyle üretilen NBR, EPDM, PVC/NBR, SBR, NR, CR, HNBR, XNBR, FKM, CSM, AU,
EU, VMQ ve Ebonit elastomer çeşitleri ile orijinal Rilsan® polyamid kullanmaktadır.
Malzeme çeşidine göre uluslararası standart ve toleranslar dahilinde, istenilen ölçülerde yeni mil,
orijinal mil parçaları ile aksesuarlar, makara ve teker çeşitleri de fabrikamızda üretilmektedir.
Teknik Destek ve Ar-Ge çalışmalarıyla her zaman müşterilerinin yanında olan DELTA ROLL A.Ş.
özel kaplama, kanal açma, rektifiye ve farklı projeleriniz için de 7/24 hizmetinizdedir.

Bilgi Birikimi, Tecrübe ve Üstün Kalitemizle
Hizmetinizdeyiz
Basım ve Ambalaj Sektörünün birçok biriminde onlarca yıl hizmette bulunmuş, tüm bilgi
birikimlerini sektörümüzün faydası için her platformda paylaşmış, herkesin sevgisini, saygısını
ve güvenini kazanmış, konularında uzman ve 20 yılı aşkın uluslararası kalite standartlarında
merdane üretim tecrübesine sahip eşsiz kadrosuyla DELTA ROLL A.Ş. olarak sizlere
en iyi hizmeti vermek için her zaman yanınızdayız.
Dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, hiçbir yatırımdan kaçınmadan yenilikleri
ülkemize getirmeye devam eden DELTA ROLL A.Ş., yüksek kalitede hammaddeler kullanarak
Basım ve Ambalaj Sektörümüz için mükemmel özelliklere sahip merdaneler üretmektedir.
Daha kaliteli, daha verimli, daha istikrarlı ve çok daha uzun ömürlü merdane ihtiyaçlarınızı
karşılamak için gece gündüz çalışan DELTA ROLL A.Ş. uluslararası kalite sertifikalarına
sahip ürün çeşitliliği ile rakiplerinden farklılaşan yüksek kalite standardı sunmaktadır.
Kalitemizi en üst seviyede tutmak için merdanelerimiz üretimin her aşamasında uluslararası
standartlara uygun olarak kontrol edilmekte ve denetimler kayıt altına alınmaktadır.
Sizler için en kaliteli ve en dayanıklı merdaneleri üretmek, müşteri memnuniyetini en üst
seviyede tutarak en iyi hizmeti vermek, bizim en birinci hedefimiz ve görevimizdir.

DELTA-CON
Tabaka Ofset Konvansiyonel Mürekkep Merdaneleri
Mükemmel mürekkep taşıma özelliği, mekanik direnç, ısı birikimi
ve deformasyona karşı yüksek dayanıklılık.

DELTA-MIX
Tabaka Ofset Miks Mürekkep Merdaneleri
UV, Hybrid ve Konvansiyonel mürekkeplerin aynı makinada yüksek
kalitede istikrarlı baskılara olanak sağlar.

DELTA-UV
Tabaka Ofset UV Mürekkep Merdaneleri
UV mürekkep ile mükemmel baskılar için yüksek dayanıklılık ve
ideal mürekkep taşıma özelliklerine sahiptir.

DELTA-DAMP
Tabaka Ofset Nemlendirme Merdaneleri
Alkollü baskılarda mükemmel su taşıma, yüksek mekanik ve ısı
birikimi direnci ile ideal homojen su dağılımı.

DELTA-IPAFR
Tabaka Ofset Alkolsüz Nemlendirme Merdaneleri
Alkolsüz (IPA-Free) veya Alkolü azaltılmış baskılar için geliştirilmiştir.
Yüksek dayanıklılık ve mükemmel su taşıma özelliklerine sahiptir.

DELTA-COLD
Coldset Mürekkep ve Nemlendirme Merdaneleri
Mükemmel fiziksel özellikleri ve üstün direnç yeteneği ile yüksek
hızlarda bile ideal su-mürekkep dağılımı sağlar.

DELTA-HEAT
Heatset Mürekkep ve Nemlendirme Merdaneleri
Geliştirilmiş elastomer yapısı ile yüksek ısı dahil tüm şartlarda
mükemmel transfer özelliklerini sürekli korur.

DELTA-NEWS
Gazete Mürekkep ve Nemlendirme Merdaneleri
Yüksek hızlarda da düşük ısı birikimi, fiziksel dayanıklılık ve
mükemmel mürekkep - su dağılımı ile ideal baskı.

DELTA-LABEL
Etiket Mürekkep ve Pres Merdaneleri
Mükemmel mürekkep transfer özelliği ile kimyasallara karşı yüksek
direnç ve uzun ömür. Pres merdaneleri sıcaklık ve nem değişiklikleri
ile aşırı baskı-basınç, mekanik yükleme ve aşınmaya karşı dayanıklı.

DELTA-LACQ
Lak Merdaneleri
Mükemmel transfer ve mekanik özellikler; yüksek kimyasal direnci.

DELTA-VARNISH
Vernik Merdaneleri
Kimyasallara karşı yüksek direnç, üstün mekanik ve transfer özellikleri.

DELTA-GLUE
Tutkal Merdaneleri
Yapışmaz özellikli, kimyasallara ve aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık.

DELTA-CELLO
Sıcak Selofan ve Selofan Pres Merdaneleri
Yüksek ısı, aşırı mekanik yükleme ve aşınmaya karşı üstün direnç.

DELTA-FOLIO
Film ve Folyo Merdaneleri
Aşınmaya karşı direnci yüksek, antistatik, mükemmel fiziksel özellikler.

DELTA-LAM
Laminasyon Merdaneleri
Yüksek ısılara, kimyasallara ve aşınmaya dayanıklı, yapışmaz özellikli.

DELTA-CTP
CTP Banyo Makinesi Merdaneleri
Aşınma, yırtılma ve kimyasallara karşı yüksek dayanıklılığa sahip.

DELTA-FOLD
Kırma Katlama Makinesi Merdaneleri
Çok yüksek aşınma direnci, mükemmel dinamik ve mekanik özellikler.

DELTA-CONVEYOR
Çekici ve Taşıyıcı Konveyör Merdane ve Makaralar
Yüksek mekanik stres, baskı-basınç ve aşınmaya dayanıklı, dinamik.

ÖZEL UYGULAMA MERDANELERİ
Orijinal RILSAN® Polyamid Kaplama Merdaneler
Aşınmaya, korozyona, ısıya, mürekkep, solvent ve kimyasallara karşı
çok yüksek olağanüstü direnç, dayanıklılık ve uzun kullanım süresi.

ITR Lazer Desen İşleme Merdaneleri
Silindir üstüne doğrudan desen işleme / oyma teknolojisi CO2 ve
YAG Lazer sistemleri için geliştirilen çok üstün özelliklere sahiptir.

Impression Merdaneleri
Aşırı mekanik yüklenme, baskı-basınç ve aşınma direnci çok yüksek.

AHŞAP SANAYİ MERDANELERİ
Ahşap Baskı Merdaneleri

Kimyasallara dayanıklı, aşınma ve mekanik strese karşı yüksek
dirençli, mükemmel boya transfer özelliğine sahiptir.

Kenar Bant Merdaneleri

Mükemmel transfer özelliği ile kimyasallara üstün dayanıklılık,
mekanik basınç, yükleme ve aşınmaya karşı yüksek direnç.

Taşıma ve Transfer Merdaneleri
Yüksek mekanik stres, aşırı yük, baskı-basınç, sıkıştırma ve aşınmaya
karşı dayanıklı.

METAL AMBALAJ SANAYİ MERDANELERİ
Teneke ve Alüminyum Kutu Baskı Merdaneleri

Kesilme, yırtılma ve aşınma ile boya ve çeşitli kimyasallara karşı
yüksek dirence sahip, mükemmel transfer özellikleri vardır.

Teneke Lak ve Emaye Topları

Üstün yapısal güce ve mekanik özelliklere sahip; kesilme, yırtılma
ve aşınmaya dayanıklı, lak, vernik ve çeşitli kimyasallara karşı direnci
yüksek, elastomer yapısı mükemmel.

ESNEK AMBALAJ SANAYİ MERDANELERİ
Flekso Merdaneleri

Tüm mürekkep çeşitlerinde mükemmel transfer, solventlere karşı
yüksek dayanıklılık ve aynı kalitede istikrarlı baskı performansı.

Roto Gravür Merdaneleri

Toluene, ester ve alkol benzeri solventlere karşı üstün dayanıklılık,
yüksek hız, basınç ve mekanik yüklenmelerde mükemmel direnç.

Kesme ve Dilme Merdaneleri

Geri gelme ve elastikiyet özelliği olan geliştirilmiş elastomer yapısı
ile kesilme, yırtılma ve aşınmaya karşı yüksek dirence sahiptir.

ENDÜSTRİYEL MERDANELER
Tekstil Sanayi, Plastik Sanayi, Deri Sanayi, Gıda Sanayi,
Cam Sanayi, Kağıt Karton ve Demir Çelik Sanayi
Kullanılan malzeme, çalışma ortamı ve temas eden kimyasallara
göre özel olarak geliştirilmiş, üstün mekanik ve direnç özelliklerine
sahip elastomer çeşitleri, müşterilerin talepleri doğrultusunda
merdane, silindir, makara ve tekerlere kaplanmaktadır.

KANALLI MERDANELER
Yatay, Dikey, Açılı, Spiral, Çapraz (Chevron), Baklava (Diamond) ile
farklı uygulamalar için özel kanal desenleri.

POLİÜRETAN MERDANE VE MAKARALAR
Yağ, su, solvent ve kimyasallara karşı çok dayanıklı, yüksek esneklik
ve şok emici özellikleri olan Poliüretan Merdane ve Makaralar,
mükemmel kesilme ve yırtılma direnci ile birçok uygulamada
üstün verimlilik sağlar.
Ayrıca düşük ısılarda bile üstün niteliklerini kaybetmemesi,
aşırı yük taşıma kapasitesine sahip olması ve darbelere karşı
dayanıklılığı ile olağanüstü işler başarır.

SİLİKON MERDANE VE MAKARALAR
3200C’ye kadar yüksek ısılara karşı inanılmaz dayanıklılığa sahip
Silikon Merdane ve Makaralar, çok düşük yapışkanlık (tack)
özelliği ile baskı malzemelerini kolayca serbest bırakması
birçok laminasyon ve kaplama uygulamalarında
öncelikli tercih sebebidir.
Yüksek elastikiyete sahip olan silikon ürünleri kolay deforme
olmadığı için birçok farklı yüzey varyasyonlarına sahip
malzemelerde de güvenle kullanılmaktadır.

MİL VE AKSESUAR ÜRETİMİ
Yüksek teknoloji makine ve malzeme ile donatılmış Mekanik
Bölümümüzde 380 mm çap ve 3000 mm uzunluğa kadar
talep edilen ölçülerde, uluslararası malzeme ve toleranslara uygun,
yüksek kalitede dolu ve boru mil üretimi yapılmaktadır.
Ayrıca her türlü uygulama için orijinal mil parçaları ile aksesuar
çeşitleri de başarıyla üretilmektedir.
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