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başlıca dolaplar 
• yaş işlenti dolapları 
• tavlama dolapları 
• deneme dolapları 

 

kullanım amaçlarına göre dolaplar 
• yumuşatma ve kireçlik dolapları 
• tabaklama dolapları 
• yaş finisaj dolapları (retenaj, 

boyama, yağlama) 

 

 

 

  

 ahşap deri dolabı             
nedir, ne için kullanılır? 
 

ham derilerin bozulmaz hale getirilmesi 
ve kullanım değerlerini arttırıcı 
özellikler kazandırılması amacıyla 
muhtelif kimyasallarla reaksiyona 
girmesi gerekmektedir. 

 

deri teknolojisinde, derilerin en uzun 
süre muamele gördüğü bu reaksiyon 
ortamları dolaplardır. 

 

ahşap dolaplar yumuşatma retenaj, 
boyama gibi yaş işlentilerde 
kullanıldığı gibi üst işlentilerde de 
kullanılır. 

 

bunların yanı sıra tavlama gibi kuru 
işlemlerin de yapıldığı dolaplar vardır. 

 
 

  

 

[ahşap deri dolaplarımızın bulunduğu bir    
tabakhane üretim alanı] 

 

 

ahşap     
deri dolabı 

 

 

 



 

 

yerinde kurulum hizmeti  

 

 

   

 

ahşap deri dolabı imalatını her zaman, 
en uygun ve yüksek kalitedeki 
hammaddeler ile yapmaktayız. 

“müşteri taleplerine göre 

tamamen esnek üretim” 

dolaplarımız için tabakhane imalat 
alanı projelendirme, tasarım, beton 
platform ölçülendirme çalışmaları 
hazırlayarak müşterilerimize hizmet 
sağlamaktayız. 

 

dolaplar standart olarak 50% yüklü 
olarak çalışmaktadır. ancak ihtiyaca 
uygun olarak 75% yüklü kullanılan 
dolap imalatı yapılabilir. 

  

 

ihtiyaç duyulan ölçü ve 
kapasitelerde dolaplar 
 

50 yıllık satış ve nakliye tecrübemiz ile 
müşterilerimize ticari konularda ve 
ürünlerin taşınma sürecinde optimum 
destek sunmaktayız. 

 

 

 

 



 

[2700 metre karelik imalat alanı] 

 

deri makinalarında dünya 
standartı 
 

 

satış sonrası destek, servis ve yedek 
parça hizmet politikamız; hızlı ve 
memnuniyet odaklıdır. 

 

 

 

 

 

  

hisar, kendi sektöründe 50 yıllık 
tecrübesi ve başarıları ile öne çıkarak; 
imalat, servis ve yedek parça 
konularında birinci sınıf hizmet sunar. 

 

hisar 2000 adete yakın makine üretmiş 
ve dünyanın dört bir yanına 
göndermiştir. ayrıca son yıllardaki 
ihraç oranı, yıllık üretiminin 90% ve 
fazlasına denk gelmektedir. 

“neden hisar ?” 

hisar imalat sürecinin tamamını kendi 
üretim atölyesinde gerçekleşmekte, bu 
sayede kalite kontrolü imalatın her 
anında yapmaktadır.  

 

hisar; tüm makinelerde kaliteli, 
standart ve ekonomik olmayı 
hedeflemektedir. 

 

  

 

 

 

 

 

imalatın haricinde sizlere, mühendislik 
çözümleri sunuyoruz. 

 
 

1973 ten beri,                  
sizler için üretiyoruz 
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