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Schülke & Mayr GmbH: Hijyen ve Koruma ile İlgili İş Ortağınız
Schülke & Mayr GmbH: Your Partner in Hygiene and Preservation
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Schülke & Mayr GmbH, boya ve yapı sektörlerine
yönelik biyosit ürünleriyle ilgili Turkuaz Kimya ile işbirliği
gerçekleştirdi.

Schülke & Mayr GmbH has signed distribution agreement
with Turkuaz Kimya regarding its biocide products for
paint and construction sectors in the Turkish market.

125 yılı aşkın süredir iş felsefemizde değişmeyen odak
noktamız; “hijyen ve koruma”dır. Schülke & Mayr GmbH
kimyasal ve farmasötik ürünler üzerine uzmanlaşmış bir
şirkettir. Ürün ve hizmetlerimiz, insanları ve malzemeleri
enfeksiyon ve kirlenmeye karşı korumaktadır.

For over 125 years our business philosophy has had an
unwavering focus: hygiene and preservation. Schülke &
Mayr GmbH is a chemical and pharmaceutical company.
Our products and services protect people and materials
against infection and contamination.

Hastalık ve kirlenmelere karşı olan savaşımızı onlar ortaya çıkmadan önce yapmaktayız. Bunun için firma olarak yenilikçi teknolojiler, etkinliği çok yüksek olan ürünler ve uzmanlaşmış destek hizmetleri sunmaktayız. Şirketimizin felsefesi toplam kalite konsepti: MKY - Mikrobiyolojik Kalite Yönetimi üzerine inşa edilmiştir. Ekonomik
başarı, müşteri memnuniyeti ve kurumsal sosyal sorumluluklarımızı güvence altına almak amacıyla şirket olarak
ürünlerimizi, proseslerimizi ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

We are fighting diseases and contaminations before
they emerge. For this, we offer innovative technologies, highly effective products and expert support
services. Our company philosophy is based on a total
quality concept: MQM – Microbiological Quality Management. Our goal is the continual improvement of
products, processes and services in order to ensure
economic success, customer satisfaction and corporate
social responsibility.
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Special Additives International İş Birimimiz
Kimyasal-teknik koruma ve antimikrobiyal konularıyla İlgili uzmanınızız.

Special Additives International
We are the specialist for chemical-technical preservation
and antimicrobial questions.

Special Additives International iş birimimiz boya ve yapı
malzemeleri, kozmetikler, yakıt ve gaz sanayi, temizlik,
metal işleme sıvıları gibi çeşitli sanayi dallarına yönelik
teknik koruyucular geliştirir, üretir ve dağıtımını sağlar.
Biyositlerimiz su bazlı ürünleri mikroorganizmalara karşı
sürekli koruma sağlar. Buna ilave olarak, kozmetik ürünlerine yönelik çok fonksiyonlu cilt bakım katkıları da sunmaktayız.

Our business unit Special Additives International develops produces and distributes technical preservatives for
various industrial applications especially for the cosmetic,
oil and gas industry as well as for household, coatings
and building material and metalworking industry. These
preservatives protect sustainable water-based products
against microorganisms. In addition, we offer versatile,
multifunctional skin care additives for cosmetic products.
Our advice to our customers is competent and fair, thus
contributing not only to product safety but also to the
productivity and profitability of our customers. Our biocides and additives improve or protect the products of
our customers and the resources in our world.

Müşterilerimize eksiksiz ve güvenilir tavsiyelerde bulunmaktayız; böylece müşterilerimizin sadece ürün güvenliğine değil, üretkenlik ve karlılıklarına da katkı sağlarız.
Endüstriyel ve Üretim Hijyeniyle İlgili Firma Bazında
Tavsiyeler, Planlamalar ve Eğitimler
Special Additives International iş birimimizin özellikte çok
kuvvetli olduğu yönü koruma ve dezenfeksiyon ile ilgili
toplam bilgi birikimidir. Kapsamı geniş konseptimiz olan
Mikrobiyolojik Kalite Yönetimi (MKY) sayesinde, yerinde
üretim hijyeni analizleri, hammadde seçiminden, depolama, proses ve son ürün dolum aşamasına kadar, mikrobiyolojik açıdan kusursuz üretim için gerekli çözümleri eksiksiz olarak sunmaktayız.
Müşterilerimizle birlikte optimum endüstriyel ve üretim
hijyeni için konseptler geliştirmekteyiz. Bununla bağlantılı olarak sunduğumuz hizmetler müşteriye özel öneriler
ve personel eğitimlerini de içermektedir.

Turkuaz Kimya ile İşbirliğimiz
Schülke & Mayr GmbH olarak Türkiye pazarında sektörün
önde gelen firmalarından Turkuaz Kimya ile işbirliğimizin
başlamış olmasından dolayı mutluluk duymaktayız. Ürün
ve hizmetlerimizle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için Turkuaz
Kimya ile iletişime geçebilirsiniz.
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Individual Advice, Planning and Training in Industrial
and Production Hygiene
The specific strength of Special Additives International
is the overall knowledge in preservation and disinfection. With our comprehensive concept of Microbiological Quality Management (MQM), we develop complete
solutions for production of microbiologically faultless
production, on-site analysis of production hygiene, from
raw material selection, storage and processing to filling
into sales packages.
Together with you, our customers, we develop concepts for
an optimum industrial and production hygiene. Of course,
our service includes a comprehensive advice and training of
your staff.

Our Cooperation with Turkuaz Kimya
We as Schulke & Mayr GmbH are very happy to start to
cooperate with Turkuaz Kimya that is one of the leading
distributors in the industry. If you would like to have detailed information regarding our products and services,
please contact Turkuaz Kimya.

