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Hakkımızda

Yıllara Göre Gel�ş�m Ve İlerleme

Müşter�ler ve İhracat Yapılan Ülkeler

Tes�s

Ürünler



2016 yılında Kocael� Gebze'de kurulmuş olan R�zl�ne, otomot�v aksesuarları sektöründe “Kal�tel� ve sağlıklı Araca Özel 3D Bagaj
Havuzu ve Araca Özel 3D Paspas üret�m�n� yurt �ç�nde yerl� ve M�ll� �mkanlarla üretmek” �lkes�yle yola çıkmıştır. 4.000 m2 açık
alan, 6.000 m2 kapalı alanda üret�m�ne devam etmekted�r. Yıllık 2.500.000 kg üret�m kapas�tes�ne sah�p tes�s�yle Araca Özel 3D
Bagaj Havuzu ve Araca Özel 3D Paspas üreterek; hem yurt �ç�ne hem de yurt dışına R�zl�ne markasıyla üret�m ve satış faal�yetler�
gerçekleşt�rerek Türk�ye’y� tüm dünyada en �y� şek�lde tanıtma çabasındadır.
 
Kalıp tasarım, Kalıp Üret�m, Ar-Ge, ve Üret�m bölümler�nden oluşan fabr�kamızda Araca Özel tasarımlarla mükemmel ve eks�ks�z
sonuç verecek şek�lde üret�m faal�yetler� sürdürülmekted�r. R�zl�ne entegre ve modern teknoloj�ye sah�p tes�s�nde, uluslararası
standartlara uygun, sağlıklı ve tamamen ger� dönüştürüleb�len or�j�nal ham maddeden ürünler üreterek sürdürüleb�l�rl�k b�l�nc� �le
çevrey� korur, evrensel değerlere uyar, �ş sağlığını ve güvenl�ğ�n� sağlamayı ön planda tutar. 

R�zl�ne markası adı altında yaklaşık 600 farklı araca özel ürün �le müşter�ler�m�z�n beğen�s�ne sunmuş bulunmaktayız. Araca Özel
3D Bagaj Havuzu ve Araca Özel 3D Paspas ürünler�m�z�, araç zem�n�n� tamamen kaplayıp; toz, k�r ve sıvıların paspasın
havuzunda kalmasını sağlayarak; araç döşemes�n�n k�rlenmes�n� engelleyecek şek�lde tasarlamaktayız.

Ürünler�m�z kenarlık yüksekl�ğ�, boşluksuz tasarımı, der�nl�ğ� ve kalınlığı �le kal�tes�n� �spatlamıştır.

Türk�ye'n�n L�der 3D Paspas ve Bagaj Havuzu Üret�c�s�:

R�zl�ne
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Müşter� memnun�yet� b�r�nc� öncel�ğ�m�z. 
Kalıplarımızı kend�m�z tasarlayıp, kend�m�z üret�yoruz. 
Ürünler�m�z %100 ger� dönüştürüleb�len or�j�nal ham maddeden �mal ed�ld�ğ�nden
çevrey� k�rletm�yoruz. 
Koku ve alerj� yapmayan sağlıklı or�j�nal ham madde kullanıyoruz. 
Ürünler�m�z�n kal�tes�n� arttırmak �ç�n sürekl� olarak d�s�pl�nl� ve programlı çalışıyoruz. 

 R�zl�ne'ı d�ğer üret�c�lerden ayıran 
 özell�kler;
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DOLAYISIYLA. . .

Türk�ye’de '3D paspas' dend�ğ�nde akla gelen �lk �s�m olab�ld�ysek, 
Üret�me başladığımız günden ber� 'A�leden b�r�' olmanın hakkını
vereb�ld�ysek, 
‘Türk Malı' sözünün altına �mzamızı atab�ld�ysek, 
 'Yıllarca kullanılır' d�yerek her zaman terc�h ed�ld�ysek, 
Gücümüzü, şevk�m�z� ve �nancımızı değerl� bay�ler�m�z ve
tüket�c�ler�m�zden alıyoruz. 
Tüm çalışanımızla b�rl�kte; üreterek, değer sağlayarak dünya markası
olma yolunda hızla �lerl�yoruz.  

 



Mevcut çalışan sayımız: 8 beyaz yaka ve 46 mav� yaka olmak üzere
52 personel�m�z vardır.  
 
2023 Hedef�m�z: 15 M�lyon Euro c�ro ve 125 çalışandır.                               
 

6



7

Yıllara Göre Gel�ş�m ve İlerleme



8

Türk�ye �çer�s�nde 600 satış noktası
32 ülkeye �hracat
Tüm Sanal Platformlarda satış

İhracat yapılan Ülkeler�n B�rkaçı: Almanya, Hollanda, İng�ltere, ABD,
Mısır, İsra�l, F�l�st�n, Yunan�stan….  

Müşter�ler�m�z;



Tes�s: 
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Ürünler�m�z: 
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Belgeler�m�z: 



Belgeler�m�z: 
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Belgeler�m�z: 
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