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Established in 1980.

1995, construction of the first factory at 
Industrial Zone in Bolu.

Kilometre Taşıları Milestones

2001, construction of 
additional buildings. 

2007, new facility opened in 
Wroclaw, Poland.

2008, construction of second factory at 
Industrial Zone in Bolu.

1995 yılında Bolu Organize Sanayi 
Bölgesi’nde Fabrika İnşaatı.

2001 yılında ek bina inşaatı.

2007 yılında Polonya  
Wroclaw şehrinde tesis açılışı.

2008 yılında Bolu Organize 
Sanayi Bölgesinde 2. Fabrika İnşaatı.

1980 yılında kuruldu.
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High Heat Resistant Cables

Koaksiyel Kabloları 
Coaxial Cables

Termokupl Uzatma Kabloları 
Thermocouple Extension Cables

Özel Kablolar 
Other Special Cables

Isıtıcı Kablolar 
Heating Cables

Beyaz Eşya Grubu 
White Goods

Kablo Gruplama 
Cable Harnessing  

Profil Conta Gruplama 
Profile Gaskets Harnessing  

Baskı Contalar 
Molded Gaskets  

Defrost Isıtıcı & Kabloları 
Defrost Heater & Cables  

Gaz Nakil Boruları 
Gas Distribution Pipes  

Sinyal Lambaları 
Indicator Lights  

Diğer Gruplar 
Other Groups

Raylı Taşımacılık 
Rail Transportation 

Silikon Ekstrüzyon Profilleri 
Silicone Extrusion Profiles  

Makaronlar 
Tubes  

Silikon Compound ve Kimyasalları 
Silicone Compound and Chemicals  

Floro Silikon 
Fluorosilicone  
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Paketleme 
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Biz Kimiz? Introduction
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Başoğlu Kablo ve Profil Sanayi ve Tic. A.Ş. 
1980 yılından beri faaliyet gösteren, kazandığı 
deneyim ile hem ulusal hem de uluslararası 
alanda söz sahipliği yapan ve sektöründe 
lokomotif firma konumunda yer almaktadır. 

Firmamızın misyonu; güvenilir ürün yelpazesi 
oluşturmaktır. Hizmet kalitesi ve rekabetçi 
konumu ile tercih edilen firma haline gelmektir. 
Firmamızın en temel özelliği yenilikçi bakış açısı 
ile gelişime ve değişime öncülük yapmaktır.

Başoğlu Kablo müşterilerini birer iş ortağı olarak 
görmektedir. Firmamızın stratejisi kaliteden 
ödün vermeden hızlı, zamanında ve esnek 
üretim anlayışıyla memnuniyetini ön planda 
tutmaktır. 

Hizmet verdiği ana sektörler; İnşaat, Beyaz 
Eşya, Aydınlatma, Demir Çelik ve Cam Sanayi, 
Otomotiv ve Raylı Taşımacılık, Madencilik, 
Sağlık, Gıda, Gemi İnşası, Makine ve Elektrik 
Sanayisidir.

Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan firmamızın 
çalıştığı başlıca ülkeler; Avusturya, Bulgaristan, 
Şili, Çek Cumhuriyeti, Mısır, İngiltere, Fransa, 
Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, 
Marshall Adası, Hollanda, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Rusya, Slovenya, Güney Afrika, 
İspanya, İsveç, İsviçre, Azerbaycan, Lübnan, 
Suudi Arabistan, Çin, İrlanda ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’dir.

Merkezi İstanbul’da yer alan şirketimizin üretim 
alanlarının ikisi Bolu’da biri Polonya’dadır. 
16.500 m2 açık alanı, 11.500 m2 kapalı üretim 
alanı ve 1.000 m2 depolama alanı ile toplamda 
29.000 m2’lik tesislerimizde uluslararası 

standartlar çerçevesinde üretim yapılmaktadır.

Kendi alanında ilklerin öncülüğünü yapan 
Başoğlu Kablo, Amerikan UL onaylı silikon 
ve PVC kablo imalatını yapan Türkiye’deki ilk 
firmadır. 

SIMH-OTM markasıyla FE 180 sınıfı Silikon 
Yangın Güvenlik Kablosunu bilgi birikimi 
ve tecrübesiyle ülkemizde gerçek anlamda 
üretebilen ilk firma konumundadır.

Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan 
“Fotovoltaik (Photovoltaic)” kablo üretimine 
“BAŞOĞLU SOLARATM” markası altında 
başlamış ve ürünlerini TÜV sertifikası ile 
belgelendirmiş Türkiye’de ki ilk firmadır.

Ürün Portföyümüz;

• Silikon, PVC, XLPE/XLPO ve LSZH-FR 
Kablolar,

• Kablo Gruplama,

• Silikon Hamur Karışımı (Compound)

• Baskı Contalar ve Ekstrüzyon Profiller,

• Profil Conta ve Conta Gruplama,

• Sinyal Lambaları,

• Defrost Isıtıcılar,

• Alüminyum Gaz Nakil Boruları,

• Cam Elyaf Örgülü Silikon Empregne Kablo 
ve Makaronlar.
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Biz Kimiz? Introduction

Başoğlu Kablo ve Profil Sanayi ve Tic. A.Ş. 
has been operating since 1980 in the industry, 
with experience gained both national and 
international level which makes Başoğlu A.Ş. 
the locomotive company in its sector.

Company’s mission is to be preferred by partners 
with its reliable product range, service quality 
and competitive position and leading the change 
and development with innovative perspective.

Our company sees all its clients as business 
partners and follows the philosophy of being 
fast, punctual and flexible in manufacturing in 
order to provide customer service satisfaction.

Construction, White Good Industry, Lighting, 
Iron & Steel and Glass Industry, Automotive and 
Rail Transportation, Mining, Health, Food, Ship 
Building, Mechanical and Electrical Industries 
are the main sectors we supply.   

Countries that Başoğlu Kablo Inc. mainly exports 
are Austria, Bulgaria, Chile, Czech Republic, 
Egypt, England, France, Germany, Greece, 
Hungary, Italy, Marshall Island, Netherlands, 
Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovenia, 
South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, 
Azerbaijan, Lebanon, Saudi Arabia, China, 
Ireland and United Arab Emirates. 

Its headquarter located in Istanbul, Turkey; the 
company carries out its manufacturing in its 
complex, represented by a total of three plants, 
two of which are located in Turkey and one in 
Poland, built on a total space of 29.000 m², 
16.500 m² open area, 11.500 m² being indoor 
production area with its 1.000 m² storage area, 
Başoğlu Kablo Inc. looks for manufacturing its 
products at international quality standards.

Başoğlu Kablo A.Ş. who is pioneered many 
firsts in its field is the unique, first silicone and 
PVC wire manufacturer of Turkey certified by 
USA’s UL Certification.

Başoğlu Kablo Inc. is the unique manufacturer 
of brand-named, “SIMH-OTM“, FE 180 rated 
Silicone fire resistant cables, based upon an 
in-depth corporate know-how and years of 
experience.

Moreover, the company also produces 
“Photovoltaic” Cables, which are typically used 
in solar energy systems, under the “BAŞOĞLU 
SOLARATM“ brand, which is certified by TÜV.

Our Product Range:

• Silicone, PVC, XLPE/XLPO and LSZH-FR 
Cables,

• Cable Harnessing,

• Silicone Compound,

• Molded Gaskets & Extruded Profiles,

• Profile Gaskets  & Gasket Harnessing,

• Indicating Lamps,

• Defrost Heating Elements,

• Aluminum Gas Distribution Pipes for 
cookers,

• Silicone Impregnated Fiberglass Braided 
Cable and Tubes .
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Kalite Quality

Başoğlu Kablo, donanımlı Ar-Ge alt 
yapısı ile en gelişmiş teknolojik imkanları 
kullanarak uluslararası standartlarda kaliteli 
üretim için “sıfır hata” odaklı çalışır.

Verdiğimiz hizmette en güçlü yönümüz 
mükemmelliği aramaktır. 

Ürünlerini, hizmet güvenliğini ve verimliliği 
artırmak için kendini sürekli geliştirmeye 
adamıştır.

Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak 
adına etkinliklerini sürekli geliştirip 
organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerde; 
nitelikli, sistematik ve disipline edilmiş 
bir yaklaşım sergileyip sistemini sürekli 
gözden geçirir.

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre alanında 
uymakla yükümlü olduğu ulusal ve 
uluslararası şartlarla üretim sektörüne ait 
kurallara göre hareket eder.

Gerçekleştirdiği üretimin her aşamasında 
uluslararası standartlara uygun ve 
ticari etiği dikkate alarak, çalışanlarını, 
müşterilerini, tedarikçilerini, iştirakçilerini 
ve tüm iş partnerlerini aynı gayede 
buluşturmak hedefiyle kalite politikasını 
belirler. 

Bu amaca uygun ISO 9001:2008 Kalite 
Yönetim Sistemi’ni uygular.

Müşterilerinin önerilerini ve şikayetlerini 
etkin bir şekilde dikkate alır.

Başoğlu Kablo, ekibinde yer alan uzman 
personelleri ile fark yaratır.

Firmamız, müşterilerinin taleplerini 
dikkate alarak; onların günümüzdeki ve 
gelecekteki beklentilerini, ihtiyaçlarını 
doğru algılayıp değerlendirir, üretimin 
zamanında tedarik edilmesine özen 
gösterir. 

Yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete 
katacağı kaliteyi, üretimi benimsemiş; 
çözüm üreten, işini sahiplenen, kazandığı 
tecrübeleri paylaşan, takım çalışmasını 
bilen ve kendisini sürekli geliştiren 
çalışanlarıyla hizmet verir.

Rohs, Reach gibi kalite standartlarına 
uygun üretim yapmaktadır.  

Bünyesinde yer alan dünya 
standartlarındaki kalite sertifikaları TSE-
ISO-9001:2008, ABS-QE Quality, BSI, 
Bureau Veritas, UL, VDE, TÜV, HAR, 
TSEK, CE, GOST ve UKRSEPRO’dur. 
Ürettiğimiz ürünün bilinilirliğini 
sürdürmek, doğruluğunu göstermek, 
kurum ve kuruluşları bilinçlendirmek, 
devam ettirilebilir kalite anlayışı 
doğrultusunda yönlendirmek en büyük 
arzumuzdur.

For this purpose implement ISO 
9001:2008 Quality Management Systems 
is being used.

The suggestions and complaints of 
customers are effectively takes into 
account.

Başoğlu Kablo team will makes a 
difference with its expert personnel.

At Başoğlu Kablo Inc., our customer’s 
demands, their current and future 
expectations must be accurately detected 
and evaluated for timely supply of 
production. That is why, we believe that 
quality of services that are offered to our 
customer will contributed to our work, 
and our production will adopted the 
solution, to put out the best result.

We manufacture according to Rohs, 
Reach quality standards. 

Our world standards quality certificates 
includes TSE-ISO-9001:2008, ABS-QE 
Quality, BSI, Bureau VERITAS, UL, VDE, 
TÜV, HAR, TSEK, CE, GOST and UKR-
SEPRO Certifications to prove our world-
class, high-quality production capacity 
and to maintain the reputability of the 
product with an accurate system, to 
institutions and organizations and to raise 
awareness with a direct line with the 
concept of quality to our customers is our 
greatest desire.

Başoğlu Kablo Inc. stands out with 
its most technologically equipped and 
advanced R&D infrastructure facilities for 
the production of high-quality international 
standards using the “zero defect” work-
oriented believe.

To seek excellence in the service we 
provide is our most powerful strengths.

Products and services dedicated to 
continuously improve the safety and 
efficiency to provide the best result for 
our customers.

Our company shows quality - oriented, 
systematic and disciplined approach 
to every aspect of its system with 
continuously revising production lines to 
create the best solution to our customers. 

Başoğlu Inc. is obliged to comply with 
occupational health and safety and the 
environment in terms of national and 
international acts according to the rules 
of the manufacturing sector.

A total commitment to quality at every 
stage of production is carried out 
according to international standards at 
Başoğlu Kablo Inc.

Carried out at every stage of production, 
taking into account international standards 
and business ethics, employees, 
customers, suppliers, business partners, 
and all contributors aim to bring together 
the same purpose determines the quality 
policy at our company.

GOST
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Lojistik Logistics

Delivery at the right time. 

At Başoğlu Kablo Inc., we pay close 
attention to supply our customers 
with the desired  delivery time, desired 
amount of product to be ready for the 
most favorable conditions, packaging, 
and for to do this our warehouse works 
diligently at every stage of the delivery 
to the end. 

At the right time, flexible work force, 
with the delivery of a total quality 
approach is done within the framework 
of creative thinking.

To create the principle of our customer 
satisfaction, we use the structure of 
the real-time supply departments of all 
transportations (air, land, sea) to get 
the most efficient manner within the 
framework of international standards.

Başoğlu Kablo Inc. exports to over 30 
countries.   

To create high quality services, the 
products that are incorporated with 
the high technology, and totaling            
29,000 m² production facility, Başoğlu 
Kablo Inc. focuses on the logistics part of 
the solution through its very well trained 
customer representatives. Başoğlu Kablo 
Inc. brings solutions and proposals to 
a particular logistic problem which are 
likely to arise for international companies. 

For the least amount of error, Başoğlu 
Kablo Inc.’s logistic control team 
consistently checks production system.

Doğru zamanda doğru sevkiyat. 

Başoğlu Kablo, ürettiği ürünlerin 
en uygun şartlarda istenilen vakitte 
istenilen miktarda hazır hale getirilmesi, 
paketlenmesi, depo çıkışından 
teslimatının son noktasına kadar her 
aşamada özenle faaliyet gösterir.

Tam zamanında, esnek iş gücü, yaratıcı 
düşünce çerçevesinde toplam kalite 
anlayışı ile teslimat yapılır.

Müşteri memnuniyeti ilkesine sadık 
kalarak deneyimli kadrosu ve gerçek 
zamanlı tedarik yapısı ile bütün taşımacılık 
departmanlarını (hava, kara, deniz) 
uluslararası standartlar çerçevesinde en 
etkin şekilde kullanır. 

Yurt dışına 30’a aşkın ülkeye ihracatını 
sağlamaktadır. 

Kaliteli hizmet, ürün ihtiyacına uygun 
teknolojiyi bünyesinde barındıran 

Başoğlu Kablo, toplamda  29.000 m2lik 
üretim tesisinin içerisinde yer alan 
lojistik bölümünde müşteri temsilcileri 
aracılığıyla çözüm odaklı çalışır meydana 
gelecek olası bir problemde sorun çözer, 
öneri getirir. 

En az hata için sürekli denetimlerin 
yapıldığı üretim sistemini esas kabul 
etmiştir.
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Satış Ağımız Sales Network
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YURT DIŞI SATIŞ
Tek noktadan 30’a aşkın ülkeye tam hizmet. 

33 yıllık geçmişi ve 500’ü aşkın profesyonel kadrosu ile planlamadan, entegrasyona, 
operasyonel destekten, tedarik çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi ile uçtan 
uca hizmet veren yapıdadır.

Kuruluşundan bugüne kadar gerek kendi öz kaynakları gerekse devlet kaynaklarıyla 
teknoloji alt yapısını ve üretim çözümlerini geliştirmiştir. Dünyanın her bölgesine 
ihracat yapan Başoğlu Kablo yurt dışındaki faaliyetlerini geliştirmeye ve genişletmeye 
devam etmektedir. 

Müşteri ilişkileri ve ihracat departmanlarımız ile öncelikli gelen talepleri analiz edip, 
değerlendirilir ve ihtayaca yönelik çözüm sağlar ardından üretim aşaması, teknik 
ekiplerce kontroller ve ardından uluslararası standartlarda paketleme ve sevkiyat ile 
ürünler son noktaya ulaştırılır.

Yurt dışında satış yaptığımız başlıca ülkeler; Avusturya, Bulgaristan, Şili, Çek 
Cumhuriyeti, Mısır, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, 
Marshall Adası, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovenya, Güney 
Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Azerbaycan, Lübnan, Suudi Arabistan, İrlanda ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’dir.

YURT İÇİ SATIŞ
Tek noktadan tüm Türkiye’ye tam hizmet.

Başoğlu Kablo yurt içi satışlarında müşterilerine, çalışanlarına ve iş ortaklarına 
katma değer yaratan hizmetler ve ürünler sunmayı hedefleyen, sürdürülebilir kalite 
yönetim sistemi kurmayı ve işletmeyi benimsemiştir. 

Üretimlerimizin tercih edilmesinin sebebi dünya standartlarındaki ürünlerimiz ile 
yerel sektöre yön verirken Türkiye’de yangın ve silikon kabloları grubunda damlama 
yapmayan ve alev yürütmeyen halojensiz kablolar üzerine bir ilki gerçekleştirmiştir.

Bunun yanısıra her türlü teknik şartnamelere göre özel üretimler tesislerimizde 
yapılmaktadır. 

Başlıca hizmet verdiğimiz sektörler; İnşaat, Beyaz Eşya, Aydınlatma, Demir Çelik 
ve Cam Sanayi, Otomotiv ve Raylı Taşımacılık, Madencilik, Sağlık ve Gıdadır, kısaca 
insan hayatının önem arz ettiği tüm noktalar için üretim yapmaktayız. 

Başoğlu Kablo güçlü alt yapısında Ar-Ge, üretim, sevkiyat, müşteri temsilcileri, 
lojistik bölümü ile sadece satış öncesi değil satış sonrasında da müşterilerine tam 
donanımlı hizmet vermektedir.

Polonya 
Poland

İtalya 
Italy

İngiltere 
England

İrlanda 
Ireland

Portekiz 
Portugal

İspanya 
Spain

Fransa 
France İsviçre 

Swiss

Almanya 
Germany Çek Cumhuriyeti 

Czech Republic

Hollanda 
Netherlands

İsveç 
Sweden

Avusturya 
Austria

Macaristan 
Hungary

Slovenya 
Slovenia
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Satış Ağımız Sales Network
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OVERSEAS SALES
From single point of the country to more than 30 countries full-service.

With 33 years of history, and more than 500 employees specialized in planning, 
integration, operational support, procurement solutions; Başoğlu Kablo Inc. 
serves to its customers with end-to-end structure services and with a wide 
range of products.  

Since its inception, Başoğlu Kablo Inc. have developed its technology 
infrastructure and production solutions for to serve all around the world, and 
keeps improving  itself to continue to expand its activities abroad with own 
resources and governmental resources to increase Turkey’s export outcome. 

Customer relations and our export departments analyze the demands and priorities, 
and then evaluate to provide a solution for export production stage, and the 
technical teams, packaging and shipping products with international standards, 
controls, and then the end point is reached at our company’s operation.

Countries that Başoğlu Kablo Inc. mainly exports are Austria, Bulgaria, Chile, 
Czech Republic, Egypt, England, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, 
Marshall Island, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovenia, 
South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Azerbaijan, Lebanon, Saudi Arabia, 
Ireland and United Arab Emirates.

DOMESTIC SALES
From single point of the country to full service to Turkey.

Başoğlu Kablo Inc.’s domestic sales aim to establish value-added services and 
products, and operate a sustainable quality management system for customers, 
employees and business partners.

Başoğlu Kablo Inc.’s products are preferred due to they are being provided to 
our customers with world-class standard to our local industries. Başoğlu Kablo 
Inc. became the first In Turkey, to produce fire, flame-retardant and halogen-
free silicone cables that do not drip under the high temperatures.   

As well as any special custom cables according to the technical specifications 
can be manufactured at our factories.

Our main service sectors are construction, White Goods, Lighting, Iron and 
Steel and Glass Industry, Automotive and Rail Transportation, Mining, Health 
and Food, in short, all the points that are important to human life are producing.

Başoğlu Kablo Inc. with its strong knowledge, infrastructure of cables R & D, 
production, shipping, customer representatives, logistics, pre-sales and also 
after-sales  departments is  in the market to provide its customers a full-service 
with right and best products.

Mısır 
Egypt Suudi Arabistan 

Saudi Arabia

Lübnan 
Lebanon

Türkiye 
Turkey

Azerbaycan 
Azerbaijan

Rusya 
Russia

Romanya 
Romania

Macaristan 
Hungary

Bulgaristan 
Bulgaria

Yunanistan 
Greece
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Üretim Production

Türkiye sınırlarının ötesinde üretim.

Başoğlu Kablo, üretim bölümünde ürünleri ve 
hizmetlerinin kalitesi için uzmanlaşmış kadrosuyla 
araştırma, geliştirme, yenileşme ve gelişmiş teknolojilerin 
kullanımına özen göstermektedir. 

Fabrikaların üretim alanında Silikon ve PVC Kablo, 
Kablo Gruplama Krimpleme, Silikon Profil (Fitil), Sinyal 
Lambası, Gaz Nakil Boru, Baskı Conta, Makaron ve 
Defrost Isıtıcıları bulunmaktadır. 

İş ortaklarımızın gelişen taleplerini karşılayabilmek ve 
verimliliğini artırmak için modern tesislerindeki üretim 
konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir ve bu 
yatırımlarına devam etmektedir. Bu bağlamda yalnız 
Türkiye ile sınırlı kalmayıp bilgi, birikim ve deneyimini 
uluslararası kullanıma sunmaktadır. 

Üretimde önem verdiğimiz ayrıntıların başında 
partnerlerimiz ile iyi ilişkiler geliştirmek ve onların 
ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteği verebilmektedir.

Production beyond the borders of Turkey.

Başoğlu Kablo Inc. specializes in the production team 
for the quality of goods and services in the research, 
development, innovation and pays attention to using 
the advanced technologies.

In the field of manufacturing factories, Başoğlu Kablo 
Inc. produces Silicone and PVC Cables, Wire Harnesses 
Crimping, Silicone Profiles, Indicator Lights, Gas 
Transmission Pipes, Pressure Seals, Tubes and Defrost 
Heaters.

To meet the evolving demands of our business partners 
and to carried out significant investments to improve 
the efficiency of modern facilities and continues 
to invest in the production; Başoğlu Kablo Inc.’s 
information, knowledge and experience in its sector is 
being provided to the domestic and the international 
consumers. 

Details at the beginning of production, that we give 
importance to develop good relations with our potential 
customers in accordance with their needs, continue 
until we become a long term business partners.
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Fabrika Factory

Fabrika I  Factory I
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Fabrika Factory

Fabrika II  Factory II
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Fabrika Factory

Silikon Kablo Üretimi   Silicone Cable Production

Silikon Profil (Fitil) Üretimi
Silicone Profile Production

?
??



www.basoglukablo.com

12 B A Ş O Ğ L U  K A B L O

Fabrika Factory

Z Bıçak Mikserler   Z Blade Mixer
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Fabrika Factory

Kablo Gruplama Krimpleme
Wire Harnesses Crimping

Laboratuar Ekipmanları   Laboratory Equipment
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Fabrika Factory

Büküm Hattı
Bunching

Silikon Kablo Üretim Hattı - Boşaltıcı
Silicone Cable Production Line-Pay Off

Terminal Çakma
Terminal Crimping

Test Kabini
Fire Test System
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Kablo Grupları Cable Assemblies

Solar Kablolar 
Solar Cables

Yangın ve Güvenlik Kabloları (LSZH-FR) 
Fire and Security Cables (LSZH-FR)

LSZH-FR Zayıf Akım Sinyal ve Veri Kabloları 
LSZH-FR Weak Current, Signal and Data Cables

Yangın ve Güvenlik Kabloları Silikon (LSZH-FR) 
Fire and Security Cables Silicone (LSZH-FR)

SOLARA  PV1-F  1x...mm2  PV1-F  O,6 / 1kV  ROHS  CE  TÜV

Sinyal Kumanda ve Kontrol Kabloları 
Signal Command and Control Cables

UL Tipi Kablolar 
UL Style Cables

Gemi Kabloları 
Marine Cables

Yüksek Isıya Dayanıklı Kablolar 
High Heat Resistant Cables

Koaksiyel Kabloları 
Coaxial Cables

Termokupl Uzatma Kabloları 
Thermocouple Extension Cables

Özel Kablolar 
Other Special Cables

Isıtıcı Kablolar 
Heating Cables
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Kablolar Cables
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SOLAR KABLOLAR
Güneş enerjisi ile güneşten elektrik üretimi uygulamalarında, güneş pili, güneş paneli, solar panel sistemlerinde 
enerji iletimi için kullanılırlar. UV dayanımı yüksektir güneş ışığı altında solma ve renk kaybı yaşanmaz. 

Photovoltaic sistemler HD60364-7-712 (Solar fotovoltaik (PV) güç besleme sistemleri) standartlarına uygun 
olarak üretilirler. “SOLARATM” marka tescili kablomuz TÜV Rheinland TÜV 2 PFG 1169/08,2007 tarafından 
sertifikalandırılmıştır.

SOLAR CABLES
These types of cables can be used for applications in the production of electricity from the sun using solar 
energy, solar cell, solar panel, solar panel systems are used for the transmission of energy. They are high 
UV resistance cables, and there can be no color fading in the sunlight for these cables.
Photovoltaic systems HD60364-7-712 (Photovoltaic Solar (PV) power supply systems) are produced 
in accordance with standards. Our SOLARATM brand cable registered by TÜV Rheinland TÜV 2 PFG 
1169/08.2007 certified in accordance with the standard.

SOLARA PV1-F 1x.. .mm2 0,6 / 1kV ROHS  CE  TÜV
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Under the fire these cables can operate for a period of 180 minutes. 
These cables are circuit capable of maintaining and delivering current to protect the 
integrity of the range of 30 to 120 minutes under the fire. Areas of use, where the 

bulk of people in hotels, hospitals, schools, shopping and business centers in places 
such as is used for the smooth functioning of the systems during a fire.

FIRE AND SECURITY CABLES – (LSZH-FR) FIRE RESISTANT, 
FE 180 / PH 30 ... 120 LOW CURRENT, CONTROL AND POWER CABLES

YANGIN VE GÜVENLİK KABLOLARI 
(LSZH-FR) YANGINA DAYANIKLI, FE 180 / PH 30…120  

ZAYIF AKIM, KONTROL VE GÜÇ KABLOLARI
Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilmektedir. 

Bu kablolar devre bütünlüğünü 30 ile 120 dakika arasında koruyarak akım iletimi sağlarlar.
Kullanım yerleri; insanların toplu bulunduğu otellerde, hastanelerde, okullarda, alışveriş ve iş merkezleri 

gibi yerlerde yangın esnasında sistemlerin sağlıklı çalışması amacıyla kullanılır.
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Kablolar Cables
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Flame-retardant, fire-resistant, halogen-free, non-corrosive silicone cables can 
operate for a period of 180 minutes under the fire.
These cables are circuit capable of delivering current to protect the integrity of 
the range of 30 to 120 minutes.
Areas of use, where the bulk of people in hotels, hospitals, schools, shopping 
and business centers in places such as is used for the smooth functioning of 
the systems during a fire.

FIRE AND SECURITY CABLES-SILICONE (LSZH-FR) FIRE RESISTANT, 
FE 180 / PH 30 ... 120 LOW CURRENT, CONTROL AND POWER CABLES

Yangın esnasında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilmektedir. 
Bu kablolar devre bütünlüğünü 30 ile 120 dakika arasında koruyarak akım iletimi sağlarlar.
Kullanım yerleri; insanların toplu bulunduğu otellerde, hastanelerde, okullarda, alışveriş ve iş merkezleri gibi 
yerlerde yangın esnasında sistemlerin sağlıklı çalışması amacıyla kullanılır. 

YANGIN VE GÜVENLİK KABLOLARI 
SİLİKON (LSZH-FR) YANGINA DAYANIKLI,  
FE 180 / PH 30…120 ZAYIF AKIM, 
KONTROL VE GÜÇ KABLOLARI

LSZH-FR ZAYIF AKIM SİNYAL VE VERİ KABLOLARI
Kapalı alanlarda sinyal aktarma kabloları olarak kullanılan bu tip kablolar esnek yapıları 

dolayısıyla kapalı mekanlarda kolayca uygulanırlar. LSZH-FR izolasyon ve dış kılıftan yapılmış 
olan bu kablolar yangın sırasında alevi iletmezler, zehirli gaz ve yoğun duman çıkarmaz korozif 

ortam oluşturmazlar. 

LSZH-FR WEAK CURRENT, SIGNAL AND DATA CABLES
This type of cables used as signal transmission cable in indoors can be applied easily in 

confined spaces due to their flexible structure. These cables, manufactured from special LSZH-
FR internal and external sheath. They do not propagate flame during a fire and do not emit 

toxic gases, and the dense smoke layer do not create corrosive medium.
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Kablolar Cables
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SİNYAL, KUMANDA VE KONTROL KABLOLARI
Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal kumanda kontrol ve bilgi iletişim teknolojisinde 
alçak frekans kablosu olarak kullanılır.

UL TİPİ KABLOLAR
Aşırı mekanik kullanıma tabi olmayan ve kombinasyonun kabul edilebilirliği UL tarafından 

saptanan yüksek sıcaklıktaki pişirme gereçlerinin dış bağlantılardır.

UL dosya no E231058 dir. 

SIGNAL COMMAND AND CONTROL CABLES
For electronic control system’s control and information communication technology, control 
signal cables are used as the low-frequency cable.

UL STYLE CABLES
External interconnection of high temperature cooking appliances, where not subject to 

mechanical abuse and where the acceptability of the combination is to be determined by UL.
UL file number E231058
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Kablolar Cables

HIGH HEAT RESISTANT CABLES
At Iron & Steel, Glass, Chemical Plants, Electromagnetic (EMC) signalizations requiring protection, and 
shipyards, these are the types of cables are being used.
Due to its outer sheath and core insulations these types of cables built for wear and tear, mechanical 
shock-resistant; and the most important feature of the current carrying capacity, even under fire 
conditions show no great variations.

(0,6/1 kV) MSH-FFR IEC 60332-3-22 CAT A FE 180/ PH 120
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YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI KABLOLAR 
Demir Çelik, Cam Kimya Tesislerinde, elektromanyetik (EMC) koruma gerektiren sinyalizasyonlarda, 
tersanelerde, kullanılmaktadır.

En önemli özelliği yangın koşullarında dahi akım taşıma kapasitesinde büyük bir değişkenlik 
göstermemesidir.

GEMİ KABLOLARI
Gemilerde, deniz araçlarında ve offshore ünitelerde kullanılmak üzere halojensiz, alev 

yürütmeyen, yangına dayanıklı güç (0,6/1 kV) ve kontrol kablosu (150/250 V) olarak sabit 
tesisatlarda güverte altı, ıslak, kuru ve buharlı yerlerde kullanılır.

MARINE CABLES
Ships, naval vessels and offshore units to be used in halogen-free, flame-retardant, fire-

resistant power (0.6/1 kV) and control cable (150/250 V) as a fixed installation below deck, 
wet, dry and steam places these cables types of cables are being used.
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Kablolar Cables
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COAXIAL CABLES
CATV, CCTV cables are used inside of the building for tv, satellite and security systems, where lower 
attenuation required for current connection.

KOAKSİYEL KABLOLAR
Bina içi CATV, CCTV KABLOLU TV, uydu ve güvenlik gibi sistemlerde, düşük zayıflama istenen yerlerde 
bağlantı kablosuda olarak kullanılır. 

THERMOCOUPLE EXTENSION CABLES
Method of temperature measurement with thermocouple extension cables, without 

deterioration of the sensor voltage, to the point of measurement is used to carry.
Depending on the ambient temperature at each junction thermocouple produces a 
voltage conductor. This creates tension measuring voltage deviations. Additional 

connection points and the tension in the material in order to avoid the type of 
thermocouple extension cable is used corresponds to that of metals. Prevent the 

formation of different types of metals are not used due to the tension and provides 
transportation to the point of measurement signal.

TERMOKUPL UZATMA KABLOLARI
Uzatma kabloları termokupl metodu ile sıcaklık ölçümünde, 

sensör geriliminin bozulmaya uğramadan, ölçüm noktasına kadar taşınmasında kullanılır.
Termokupl iletkenleri her birleşim noktasında ortam sıcaklığına bağlı gerilim üretir. Bu gerilim ölçüm 

geriliminde sapmalar meydana getirir. Ek bağlantı noktalarında gerilim meydana gelmemesi için 
termokupl tipine ve malzemesine birebir uygun metallerden uzatma kablosu kullanılır. Farklı tip metaller 

kullanılmadığından dolayı gerilim oluşması engellenir ve sinyalin ölçüm noktasına kadar taşınmasına sağlar.
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Kablolar Cables
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HEATING CABLES
These cables are used to prevent damage by freezing and 

frost buildup on the roof gutters and rainwater drainage pipes. 
•  Series resistance heating cables 

•  The parallel resistance heating cables.

OTHER SPECIAL CABLES
Used in applications in the automotive sector or high voltage 
applications, anti-interference ignition and as spark plug cable.

ISITICI KABLOLAR 
Çatı oluklarında ve yağmur suyu drenaj borularında meydana gelen 

buzlanma, donma ve oluşabilecek hasarların önüne geçmek için kullanılır.

•  Seri rezistanslı ısıtıcı kablolar,

•  Paralel rezistanslı ısıtıcı kablolar.

ÖZEL KABLOLAR
Otomotiv sektöründe, yüksek voltajlı uygulamalarda, 
ateşlemede girişim olmadan buji kablosu olarak kullanılır.





Beyaz Eşya Grubu White Goods

Kablo Gruplama 
Cable Harnessing

Profil Conta Gruplama 
Profile Gaskets Harnessing

Baskı Contalar 
Molded Gaskets

Defrost Isıtıcı & Kabloları 
Defrost Heater & Cables

Gaz Nakil Boruları 
Gas Distribution Pipes

Sinyal Lambaları 
Indicator Lights
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Kablo Gruplama Cable Harnessing
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Müşterilerimizin kullanım yerlerinin özelliklerine göre tespit edilen 
devrelerine uygun olarak her türlü kablo gruplamalarının üretimini 
yapmaktayız.

Ürettiğimiz gruplamalarda müşteri isteklerine göre % 100 devre 
ya da fonksiyon testi yapılmaktadır. 

Beyaz Eşya, Aydınlatma, Demiryolu, Otomotiv ve Raylı Taşımacılık 
sektörleri kablo gruplama hizmeti verdiğimiz başlıca sektörlerdir.

According to our customer’s needs and characteristics of the 
circuits, we have the production of all kinds cable harnessing.

Cable harnesses that we produce according to our customer’s 
requirements are tested for 100% functioning.

White good appliances, Lighting, Railway, Automotive and 
Rail Transport sectors are the primary sector for which we 
provide our cable harnesses.
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Profil Conta Gruplama Profile Gaskets Harnessing
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 Beyaz eşya ve endüstriyel tip fırınlardaki 
sürekli değişim ve gelişiminin yanı sıra 
malzemeleri bozucu etkisi ve kimyasallara 
karşı dayanım istenen alanlarda contalara 
ihtiyaç artmaktadır. Bu alanlarda 
fonksiyonel bağlantılar için silikon contalar 
vazgeçilmezliğini sürdürmektedir.

Teknik departmanımız özel gereksinimleri 
esas alarak conta tasarımını titizlikle 
yürüterek müşteri isteklerini uygun 
malzeme üretimini sağlar.

Silikon contalar yırtılma mukavemeti, 
kompresyon özelliği ve yüksek sıcaklığa 
dayanım (max. 300 °C), buhar, yağ, 
kimyasal gibi ortamlar için uygun olarak 
üretilir. 

Çoğu fırın contalarındaki metal bağlantı 
parçaları, köşe klipsleri ve uç kancaları 
müşterilerle koordinasyon içinde Başoğlu 
teknik ekibi tarafından tasarlanmıştır.

In general silicone profiles for connections, 
continues to be indispensable, especially 
where household appliances and industrial 
and household ovens gets continuous 
changes and developments, as well as 
these materials being desired areas of 
durability against chemicals safer, more 
perfectly functional for high temperatures. 

Based on the specific requirements of the 
technical department rigorously executing 
profile design allows the production 
of appropriate materials to customer’s 
requests.

Silicone profiles produced by different 
technical characteristics of the working 
environment such as tear strength, 
compression resistance and high 
temperature property (max. 300 °C), 
steam, oil, chemicals and so on.

Most of the clips on the corner of oven-
end fittings and gaskets, metal hooks, 
designed by Başoğlu Kablo Inc.’s technical 
team in coordination with our clients.
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Baskı Contalar Molded Gaskets

Transfer, enjeksiyon, kompresyon yöntemiyle müşteri ihtiyaç ve kullanım 
alanlarına uygun termoset ve termoplastik malzemelerden conta üretimimiz 
bulunmaktadır. 

Çalışma Sıcaklığı : -60°C + 300°C

Renk : Müşteri isteğine göre RAL kodlarına uygun

Sertlik : 40 - 80 Shore A

Ölçüler : Müşteri tasarımına göre 

Using transfer, injection molding, compression methods, with thermoset and thermoplastic 
materials according to customer needs and according to the application areas Başoğlu 
Kablo Inc. is capable of producing all kinds of gaskets.

Operating Temperature : -60°C +300°C

Color : RAL code color according to customer request

Hardness : 40 - 80 Shore A

Dimensions : According to customer’s design
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Defrost Isıtıcı & Kabloları Defrost Heater & Cables

• Buzdolabı, endüstriyel soğutma dolaplarında, çatı vb. kar ve 
buzlanma bölgelerinde buz çözücü rezistans devresi kablo 
şeklinde kullanılmaktadır.

• Direnç ısıtma alaşımları Cr, Ni, Cu (Krom, Nikel, Bakır).

• Özel PVC malzemesi ile 105°C’ye kadar dayanıklıdır.

• Especially at white goods sector, refrigerators, industrial 
refrigeration cabinets, roof and so on places and for regions with 
snow and frost de-icing heating is needed defrost heater cables 
are used.

• Resistance heating alloys, Cr, Ni, Cu (Chromium, Nickel, Copper).

• With special resistant PVC material resistance up to 105 °C
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Gaz Nakil Boruları Gas Distribution Pipes

Ürünlerimiz değişik ölçü ve toleranslarda 
müşteri talebine uygun üretilmektedir.

Klasik yemek fırınları, ankastre fırınlar ve 
gaz ocaklarına yönelik; Tam boy gruplama, 
bükümlü ve bükümsüz gruplama vardır.

Çelik ve pirinç rekor vb. bağlantı 
elemanlarının montaj hizmetleri 
firmamızca yapılmaktadır.

Tam otomatik kesim ve CNC büküm 
tezgâhlarımızla yüksek miktarlarda 
müşteri talebini hızlı ve esnek bir şekilde 
yerine getirme imkânına sahibiz. 

Ürünlerimizde sert, korozyona dayanıklı, 
yüksek çekme dayanımına ve kesilebilme 
özelliklerine sahip alüminyum gaz nakil 
boruları kullanılmaktadır.

Our products are manufactured in different 
sizes and tolerances in accordance with our 
customer demand.

For classic cooking ovens, built-in ovens and 
furnaces for gas, we are able to do a Full-
length grouping, Twisted and Untwisted 
grouping.

Steel and Brass record and so on installation 
of fasteners made by our company.

Başoğlu Kablo Inc. has the ability work with 
fully automatic cutting and CNC bending 
workbenches to produce quickly and in 
large quantities in a flexible manner to meet 
customer demands.

Our products are manufactured for tough, 
corrosion-resistant, high tensile strength by 
aluminum gas transport pipes.
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Sinyal Lambaları Indicator Lights

Halen yılda 10 milyon adet direnç ve neon ampuller 
hariç çoğunlukla ev aletleri ve diğer tipte elektrik ci-
hazlarında kullanılan sinyal lambası ve komponentleri 
üretilmektedir.

Başoğlu, sinyal lambalarının tüm termoplasik 
parçalarını ve kablolarını üretmekte, kablo bağlantı ve 
montaj işlerini yürütmektedir.

Sinyal lambalarının çoğu kendi tasarımımız olmakla 
birlikte çeşitli modellerde müşteri tasarımı ve neon 
devreleri üretilmektedir.

Tasarımımız olan sinyal lambaları VDE onaylıdır.

Currently, 10 million units a year, excluding neon 
bulbs, indicator lights for resistance and other types 
of home appliances and electrical devices are mostly 
used in the signal light and the components are 
manufactured also by our company.

All thermoplastic parts of the indicator lights and the 
cables that used for wiring and installation work are 
manufactured also by Başoğlu Kablo Inc.

Customer design and neon circuits are produced in 
various models according to our customer’s demand. 

Most of the indicator lamps are our own designs and 
these designed indicator lights are approved by VDE 
standards.





Raylı Taşımacılık 
Rail Transportation

Silikon Ekstrüzyon Profilleri 
Silicone Extrusion Profiles

Makaronlar 
Tubes

Silikon Compound ve Kimyasalları 
Silicone Compound and Chemicals 

Floro Silikon 
Fluorosilicone

Dış Cephe Fitilleri 
Exterior Silicone Glazing for Façade

Diğer Gruplar Other Groups
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Raylı Taşımacılık Rail Transportation

to UV and chemical cleaners, these 
products during a fire flame retardancy, 
low smoke and toxic gas with a density 
of features Preventing from and they are 
adequate to meet the technical properties 
of classes of NF F 16 101, DIN 5510-2 
LUL 1-085 A2, BS 6853, UL 94-V0, EN 
45545 R1 HL 2, R1 HL 3, R6 HL 2, R6 
HL 3, R23. 

kimyasal temizleyici dayanımı yüksek 
olan bu ürünler, yangın esnasında alevi 
iletmeme, düşük duman yoğunluğuna 
sahip ve zehirli gaz çıkartmama 
özellikleriyle NF F 16 101, DIN 5510-2 
LUL 1-085 A2, BS 6853, UL 94-V0, EN 
45545 R1 HL 2, R1 HL 3, R6 HL 2, R6 
HL 3, R23 sınıf özelliklerini karşılayabilen 
teknik yeterliliktedir.

Railway and rail transportation industry, 
door, window profiles and other sealing 
products manufacture in accordance with 
EN 45545 standards and can be delivered 
at customer’s technical drawings. Silicone 
profiles at the range of -60 °C to +300 
°C temperature differences occurring 
in spite of continuous running are able 
to protect the physical and mechanical 
property of the products. High resistance 

Demiryolu ve raylı taşımacılık sektöründe 
kapı, pencere profilleri ve diğer sızdırmazlık 
ürünlerinin EN 45545 standartlarına uygun 
müşteri teknik çizimleri doğrultusunda 
üretim ve teslimatı yapılmaktadır.  
Silikon profiller -60°C +300°C aralığında 
sürekli çalışan ve meydana gelen sıcaklık 
farklarına rağmen fiziki ve mekanik 
özelliğini koruyabilen ürünlerdir. UV ve 
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Silikon Ekstrüzyon Profilleri Silicone Extrusion Profiles
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Firmamız istenilen ebat ve özelliklerde 
Silikon Profil (fitil) ve Makaron (hortum) 
çeşitlerimizle başta Beyaz Eşya, 
Makina İmalat, Gıda Sanayi, İlaç 
Sanayi, Tıbbi Araç ve Makine Sanayi 
gibi bir çok sektörün ihtiyacı olan 
ürünler sünger silikon ve HCR silikon 
olarak üretilmektedir. 

• Farklı sıcaklıklarda çalışabilen 
(-60°C + 350°C)

• Buhara dayanıklı,

• Aleve dayanıklı,

• Gıda ile temasa, FDA uyumlu,

• Fiziki dayanımı artırılmış,

• Yağa dayanıklı vb. birçok özellikte 
üretilebilmektedir.

Başoğlu Kablo Inc. serves its customer 
with production of Silicone Extrusion 
Gasket Profiles where there is a 
need for a profile gasket resistant 
to high temperatures, including 
white goods sector’s Silicone profile 
harnessing service is also provided 
by our company as well. They are all 
produced by HCR Silicone.
• Can operate at different 

temperatures (-60°C + 350°C),
• Steam-resistant,
• Flame-retardant,
• Contact with food, FDA-compliant,
• Physical strength increased,
• Oil-resistant and according to any 

properties can be produced.
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Makaronlar Tubes

Başoğlu Kablo ve Profil San. Tic. A.Ş. farklı malzeme ve 
bileşenlerden 2mm’den 20mm dış çapa kadar istenilen renk ve 
ebatlarda, FDA, Rohs, Reach, buhar, yağ vb. teknik özelliklere 
sahip makaronlar başlıca ürünlerimiz arasındadır.

• Silikon Makaronlar (-60°C + 350°C),

• Cam Elyaf Örgülü Makaronlar,

• Cam Elyaf Örgülü Silikon Emdirilmiş Makaronlar,

• PVC Makaronlar,

• Akrilik - Cam Elyaf Makaronlar.

Standartlar:

TS EN 60684-3-121 to 124 DIN 4768 Teil-1 ve FDA 
şartnamelerine uygun

Başoğlu Kablo is able produce tubing by silicone, glass fiber mesh, and 
PVC raw materials from 2mm up to 20mm outside diameter of the desired 
colors and sizes. We produce steam, oil - resistant sleeves products at 
the standards of FDA, Rohs, Reach, for required environments.

• Silicone Tubes (-60°C + 350°C), 

• Glass Fiberglass Braided Tubes,

• Silicone Impregnated Fiberglass Braided Tubes,

• PVC Tubes,

• Acrylic - Fiber Glass Tubes,

Standards:

TS EN 60684-3-121 to 124 DIN 4768 Teil-1 & FDA complying with 
the specification.
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Silikon Hamur ve Kimyasalları Silicone Compound and Chemicals

Firmamız baz silikon kauçuk, silikon hamur 
(compound) ve özel karışımlar hazırlayarak müşteri 
talep ve ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilen 
kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaktadır.

350 lt.’lik ve 500 lt.’lik 2 adet tam otomatik kapalı 
devre çalışan “Z BIÇAK MİKSERLER” ve düşük 
miktarda üretim  için 25 lt.’lik mikserlerle her türlü 
talebi karşılama yeteneğine sahibiz.

Deneyimli teknik ekibimizle birlikte müşterilerden 
gelen talepler doğrultusunda ihtiyaca uygun 
numune çalışması yapılmaktadır.

Sahip olduğumuz son teknoloji laboratuar ve 
ekipmanlarla ürünlere ilişkin analiz hizmetleri 
sunulmaktadır. 

Müşterilerimizin kullanım alanlarına uygun olarak 
hangi tür bileşim ve kimyasalların tercih edilmesi 
gerektiği konusunda teknik destek verilmektedir. 

Sipariş aşamasından ürün teslimine kadar her 
noktada müşteri ihtiyaç ve öncelikleri esas alınan 
üretim yapısıyla değer yaratmaktadır.

Our company offers quality and reliable service 
based on silicone rubber, silicone paste (compound) 
and specific demands and needs of the customer as 
soon as possible to prepare mixtures responsive. 

We have the ability to meet the demand of all kinds 
of mixers with our 350 lt. meters and 500 meters 
lt. of running two fully automatic closed-loops 
“Z BLADE MIXER” and for the production of low 
amounts of 25 lt. meters.

Our experienced technical team to work with 
the formula tailor-made according to customer 
requests. 

We offer the latest technology laboratory and 
analysis equipment, to provide our customers for 
our products, services.

We try to provide very well educated, technical 
support accordance with the intended use of 
chemicals should be preferred composition for our 
customers. 

At every point of the stage to the delivery of 
products ordered based on customer needs and 
priorities of the production structure, we try to 
create the best value.
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Floro Silikon Fluorosilicone    

Turbo şarj hortumu, conta, izalatör 
imalatına uygun hamur verilmektedir.

Floro silikonlar jet ve otomotiv 
yakıtlarında birçok çözücüye, 
yağa, yüksek ve düşük sıcaklıklara 
dayanabilen, özelliğini kaybetmeyen, 

We are able to supply Turbo-charge 
hose, gasket, and isolators manufacture 
suitable dough. 

Fluorosilicones are the mixture 
(compound) materials which can 
withstand high and low temperatures 

karışım (compound) malzemelerdir.  
Floro Silikonun kullanım alanları olarak 
öncelikle otomotiv, enjeksiyon, sıkıştırma 
kalıplama (pres), ekstrüzyondur. 
Çözücülerde contalar için yağ temas 
uygulamaları yer almaktadır.

where they do not lose their property 
while being used for jet and automotive 
fuels and oils. Fluorosilicone primarily are 
used at areas of automotive, injection 
molding, compression molding (press) 
extrusion. Applications include grease 
contact solvents for gaskets.



www.basoglukablo.com

37B A Ş O Ğ L U  K A B L O

Dış Cephe Fitilleri Exterior Silicone Glazing for Façade

Baş üstü cam panellerinin inşasında ve 
montajında en sık karşılaşılan problem 
sistemin su geçirmesidir.

Sızıntının başlıca sebebi dikey ve yatay 
birleştirme elemanlarının bulunduğu 
yerlerde kullanılan malzeme ve uygulama 
hatalarıdır.

Genelde dikey birleştirme elemanı 
EPDM, PU/PUR Poliüretan, Neopren gibi 
organik elastomerler kullanılmaktadır. 

Yatay birleştirmelerde ise Silikon profiller 
kullanılmaktadır. Bu farklı malzemelerin 
birbirine yapıştırılmasında soğuk pişirme 
uygulanamaz, dolayısıyla uygun olmayan 

They are used for installation of overhead 
glass panels, and due to our production, 
we are able solve the most common 
problem in the construction of the 
system’s water passing through them.

The main reason for the leak combining 
vertical and horizontal elements and 
materials used in places where the 
application errors.

In general, as a member of vertically 
merge EPDM, PU/PUR elements are 
used. Polyurethane elastomers are used 
as organic as neoprene. Silicone profiles 
are used in horizontal joints.

birleştirme işlemi nedeniyle sızıntı 
meydana gelmektedir. 

Ayrıca farklı malzemelerin birleştirilmesi 
sistemin mekanik dayanımının 
azalmasına sebebiyet vermektedir.

Başoğlu Kablo ve Profil Sanayi müşteri 
ihtiyaç ve isteklerine uygun dış cephe 
profillerinin üretimini yapmaktadır. 

Firmamız müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını 
karşılamak için sipariş aşamasından ürün 
montajına kadar tüm uygulamalarda 
gerek duyulabilecek her türlü desteği 
vermektedir.

This cold bonding together of different 
materials cannot be applied to cooking, 
so the leak is not suitable due to the 
merge process.

Combining different materials also causes 
a decrease in the mechanical strength 
of the system. Supply of cold cookers, 
which are used for installation made by 
our company.

Our company in order to meet all the 
needs of its customers, at all stages, 
from sales to installation stages, support 
its customers with full service.
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Paketleme Packaging

Kağıt Makara Cardboard Spool

Palet Pallet Fıçı Barrel

Ağaç Makara Wooden Spool

Karton Koli Cardboard Box Plastik Makara Plastic Spool

Kangal Coil Kontrplak Contour Plaque

Not: Ürünlere göre paket dizaynları değişiklik gösterebilir.
Note: Package designs may vary according to the products.
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İŞ MERKEZLERİ  
BUSINESS CENTERS

Akşam Newspaper

Avea Headquarter

Borusan Headquarter

Demir Bank

Ertekbilim İlaç Headquarter

Esbank Headquarter

Finans Bank

Ford Otosan

Garanti Bank 

Hsbc Bank In Levent, İstanbul

İşbank Headquarter Tower 

Show Tv

Toprak Bank Headquarter

Turkcell 

Yapı Kredi Bank

KAMU BİNALARI  
PUBLIC BUILDINGS

Adnan Menderes Airport

Atatürk Airport

Bakü Airport

Cumhurbaşkanlığı Palace - İstanbul

Habom Project

İto Building

Sabiha Gökçen Airport

KONUTLAR  
HOUSES & RESIDANCES

Ağaoğlu - My Europe

Ağaoğlu - My Towerland

Ağaoğlu - My World

Batışehir

Casaba Villa

Folkart Towers

Istanbloom

Mall of Istanbul

Sur Yapı

Via Port

Zorlu Center

TÜNEL VE METRO  
TUNNEL AND METRO

Ankara Subway

Bolu Mountain Tunnel

İstanbul Subway

Marmaray

BEYAZ EŞYA 
WHITE GOODS

Alarko Carrier

Arçelik

Bertazzoni

Bompani

Bosch

Bosch Siemens

Bosch Termoteknik

Doruk - Candy

Fagor

Frigoglass

Gorenje

Indesit

Philips

Simeco

Teka

Whirlpool

Viessmann

Vestel

Referanslar References

Not: Referanslar alfabetik sıraya göre hazırlanmıştır.
Note: References are prepared in alphabetical order.
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Referanslar References

ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİ  
SOSYAL TESİSLER 
SHOPPING MALLS - SOCIAL FACILITIES

Akmerkez

Akasya Acıbadem

Afganistan Bagram Military Hospital

Baku Flame Towers

Brandium

Crowne Plaza

El Fatech University - Libya

İstanbul Kongre ve Kültür Sarayı

Kipa Bodrum

Koç University

Maçka Plaza

Metro City

Nata Vega 

Palladium Tower

Profilo Alışveriş Merkezi

Sabancı University

Süzer Plaza

Şişli Kültür Center

Tekfen Tower

Zorlu Center

OTELLER  
HOTELS

Adana Hilton

Avcılar Hilton

Bodrum Kempinski Hotel

Büyük Hanlı Hotel

Çırağan Kempinski Hotel

Duşanbe Hyatt Hotel Tacikistan

Giza First Residance and 
Four Seasons Hotel

Konya Hilton

Kütahya Hilton

Les Ottomans

Mardin Hilton

Marriot Hotel

Polat Balmumcu Hotel

Ramada Hotel

Şanlıurfa Hilton

The Sofa Hotel

SANAYİ TESİSLERİ  
INDUSTRIAL PLANTS

Alaybey Shipyard

Anadolu Cam - Trakya Glass Factory

Ataş Rafinerisi Factory

Balıkesir Gübre Factory

Bosch Çerkezköy Factory

Erdemir Factory

İskenderun Iron and Steel Factory

Kardemir Factory

Makine Kimya Endüstrisi Factory

Mercedes Benz Türkiye Factory

Tpao

Tüpraş

Yenişehir Glass Factory

Not: Referanslar alfabetik sıraya göre hazırlanmıştır.
Note: References are prepared in alphabetical order.





Quality
Beyond

the Boundary

Merkez Ofis - Head Office:
İçerenköy Yolu Cad. Keyap San. Sitesi 
E-2 Blok No: 82 34775 Yukarı Dudullu 
İstanbul - Turkey
T: +90 216 420 5940 
F: +90 216 313 8776

Fabrika - Factory in Turkey:
Organize San. Bölgesi 3. Cad. No: 32
14240 Merkez
Bolu - Turkey
T: +90 374 243 8652 
F: +90 374 243 8680

Fabrika - Factory in Poland:
Poland Cable & Profile Sp. Zo. O.
ul. Swidnicka 19,
pok. 221 52-066
Wroclaw / Poland
T. +48 71 343 8047
F. +48 71 343 8044

www.basoglukablo.com
info@basoglukablo.com


