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what if there were no details?
ya detaylar olmasaydı?
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Introduction

In this special presentation, we want to show you why you should 
choose our edgebandings.

On each page, you will see red circles, you can see more details / 
information about that point of the process or material. 

Giriş

Bu özel tanıtımda sizlere neden bizim kenar bantlarımızı tercih et-
meniz gerektiğini göstermek istiyoruz.

Her sayfada kırmızı daireler göreceksiniz ve bu daireler yapılan 
işlem ve kullanılan malzemeler hakkında sizleri daha fazla detay ve 
bilgiye ulaştıracaktır.

Five Reasons for Choosing Tece 
Tece’yi Tercih Etmenizin Beş Sebebi



reason01. processing
sebep01. işleme

QUALITY in ROLLS
RULOLARDAKI KALITE

Thanks to our calendaring technology, the width and thickness of 
the roll is always consistent from beginning and to the end. So if you 
are applying 22mm x 2mm of edgebanding, the complete rolls will 
be exactly in that dimension. This will ensure the consistency in the 
speed of edgebander and in the quality of the application.
Kalender teknolojimiz sayesinde, rulolarımızın kalınlık ve genişlik 
değerleri başından sonuna kadar sabittir. Yani eğer 22mm x 2mm 
özelliklerinde bir kenar bandını işliyorsanız, tüm rulolar bu 
ölçülerde olacaktır. Bu durum kenar bandı makinesinin hızınının 
tutarlı kalmasını sağlar ve uygulamanın kalitesinin arttırır.

END CUTTING
BAŞ / SON KESME

This could be really challenging; especially, during cold weather. 
As the end cutting moves up / down so quickly, it could break 
the ends of the panel as well as the edgebanding. Thanks to our 
optimized formula and ingredients, you will experience the best 
possible results with our edgebandings.
Bu işlem özellikle soğuk havalarda çok zorlu bir hal alabilir. 
Kesimin yukarı ve aşağıya yapmış olduğu hızlı hareketler panelin 
uçlarına zarar verebileceği gibi kenarbandınada zarar verebilir. 
Formülasyon ve malzemelerimiz sayesinde kenarbandlarımız ile 
en iyi sonuçları elde edebileceksiniz...

POLISHING UNIT
PARLATMA ÜNITESI

If you want to have the best possible and the least invisible gluing line, polish-
ing unit is indispensable. In this unit, some amount of solvent is sprayed over 
the edge to clean the remaining glue on the sides. Thanks to our UV printing / 
lacquering system, the color / design is fully protected against any solvent.
Yapışma çizgisinin görünmez olmasını istiyorsanız parlatma üni-
tesi kaçınılmazdır. Bu ünitede, kenarbandının kenarlarında kalan tutkal 
fazlalıklarının temizlenmesi için bir miktar solvent spreylenir. UV baskı ve 
cilalama sistemlerimiz sayesinde ürünlerimiz solventlere karşı tam korumalıdır.

GLUING UNIT
TUTKALLAMA ÜNITESI

This is the most important part of the edgebander. If the edgebanding does not stick 
to the panel properly, whatever is done after that process does not matter. Thanks to 
our quality of primer, we can assure you that you will achieve the best adhesion.

Bu ünite makinanın en önemli parçasıdır. Eğer kenarbandı panele düzgün 
olarak yapışmazsa sonrasında yapacağınız işlemlerin hiçbir önemi yoktur.. 
Kullanmış olduğumuz primerin kalitesi sayesinde, en iyi yapışma sonucunu elde 
edebileceğinizin garantisini veririz.

TRIMMING UNIT
TRAŞLAMA ÜNITESI

If the edgebanding is not flexible enough, you will see stripes on the sides of the edge-
banding. This will happen especially during processing of 2mm thickness. With our 
products’ ingredients, trimming process will work perfectly to achieve the right look. 

Eğer kenar bandı yeteri kadar esnek değilse, kenarbandının her iki kenarında çizgiler 
göreceksiniz. Bu genellikle 2mm kalınlığındaki kenar bandlarında görülmektedir. Ürün-
lerimizin içeriği, traşlama işleminin kusursuz bir şekilde çalışmasına olanak sağlar ve 
ürünün düzgün bir görüntü elde etmesini mümkün kılar.
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ADHESION OF THE EDGEBANDING
KENARBANDININ YAPIŞMASI

Thanks to our quality and amount of primer which we apply to the back of 
PVC edgebanding, we can confirm that you will experience the best possible 
adhesion of edgebanding to the edge of panel with our products. If you 
peel of our edgebanding from the panel, you will see that much of board 
particles will appear on the back of our PVC edgebanding. 

Kalitemiz ve PVC kenarbandlarımızın arka yüzeylerine uyguladığımız primer 
miktarı sayesinde, kenarbandlarımızın panel kenarlarına en iyi şekilde 
yapışacağını teyit ederiz. Panellerin köşesinden kenarbandımızı sökerseniz, 
bandın üzerinde ne kadar sunta parçasının kalacağını görecekseniz.

The quantity and quality of our primer 
can be seen in this sample!
Primerimizin miktar ve kaliteside bu 
örnekte görülebilir!

QUALITY OF GLUE
TUTKAL KALITESI

The producer / operator must make sure that the hot melt glue has been 
tested and confirmed. We can also supply the optimum glue for your needs. 
For more information, please contact us.

Üretici / operatör tutkalın test edildiğinden ve kalite onaylı olmasından 
emin olmalıdır. Bizler aynı zamanda optimum tutkal ihtiyaçlarınızıda 
karşılamaktayız. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

reason02. adhesion
sebep02. yapışma
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SHARP DESIGNS & CLOSER COLORMATCH
KESKİN & DAHA UYUMLU DESENLER

Whether you choose from our existing portfolio or order a special color 
match, we always try to give the best possible colormatch according to the 
board. In this image, you can see two different edgebandings applied to a 

table. Without question, having the right color / design of edgebandings will 
produce the better furniture.  

Portföyümüzdeki mevcut renklerden veya özel bir renk siparişi verdiğinizde, 
panele uyumlu ve mümkün olan en yakın rengi üretmeye çalışıyoruz. Bu 

resimde, masa da uygulanan iki farklı kenarbandını göreceksiniz. Şüphesiz, 
doğru desen ve renklerle donatılmış bir kenarbandı doğru mobilyanın ortaya 

çıkmasında en önemli rolü oynayacaktır.

SUPERIOR PRODUCT
ÜSTÜN ÜRÜN

We may not be the cheapest edgebanding supplier in the world; yet, we can 
assure that we supply good quality products which will produce better results 

and profit for you in the long term basis.   

Biz dünyanın en ucuz kenar bandı üreticisi olamayız, ama; uzun vadede 
sizlere daha iyi sonuçlar getirecek ve kar getirecek kaliteli ürünler üreten bir 

tedarikçi olacağımızdan emin olabilirsiniz.

reason03. colormatch
sebep03. renkuyumu



9.10

CONSISTENCY IN ALL THICKNESSES
TÜM KALINLIKLARDA TUTARLILIK

In furniture production, making optimization is important. Therefore, fur-
niture producer can choose to use different thicknesses of edgebanding in 
each part of furniture according to the visibility / durability of it. They can 
use 0.4mm for invisible parts and then use 0.8mm / 2mm for visible parts to 
save at least 40% in the edgebanding cost of edgebanding. 

Thanks to our technology of producing and printing all thickness on the 
same line, we can assure you all thicknesses will have the same color / 
same design / same texture from 0.4mm to 2mm. 

Mobilya üretiminde optimizasyon önemlidir. Bu nedenle, mobilya üreticisi, 
görünürlük ve dayanıklılığına göre mobilyanın her bir parçasında farklı 
kalınlıklarda kenarbandı kullanmak isteyebilir. Görünmeyen parçalarda 
0.4mm ve görünen parçalar için ise 0.8mm ve 2mm kullanarak kenarbandı 
maliyetinden %40 tasarruf sağlayabilirler.

Aynı hat üzerinde tüm kalınlıkların üretim ve baskı süreçlerini gerçekleştiren 
teknojimiz sayesinde, 0.4mm’den 2mm kadar olan tüm kalınlıklarda aynı 
renk, aynı desen ve aynı yüzey yapısının üretilebileceği konusunda sizleri 
temin ederiz.

PVC edgebanding sample 
Thickness: 0.40 mm
PVC kenar bandı örneği 
Kalınlık: 0.40 mm

reason04. consistency
sebep04. tutarlılık

PVC edgebanding sample 
Thickness: 0.80 mm
PVC kenar bandı örneği 
Kalınlık: 0.80 mm
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reason05. completerange
sebep05. çesitlilik

COMPLETE SOLUTION
KOMPLE ÇÖZÜM

We are not only manufacturing PVC edgebanding; but we also manufacture 
veneer, melamine, aluminum, and pre-glued edgebandings. Actually, we 
are the only company in the world to produce all these products under one 
roof. Our capability of offering all these products will give you the competi-
tive advantage of buying everything direct from the manufacturer.

Biz sadece PVC kenarbandı üretmiyoruz, aynı zamanda ahşap, melamin, 
alüminyum, ve tutkallı bandlar üretiyoruz. Açıkçası, bu ürünleri tek bir çatı 
altında üreten dünya üzerindeki tek firmayız. Tüm ürünleri hizmetinize suna-
bilme kabiliyetimiz sizlere kenarbandı ihtiyaçlarınızı tek bir noktadan ve direkt 
üreticisinden alabilmenin rekabetçi avantajlarını sağlayacaktır.

Sample of veneer / Ahsap Örneği Sample of melamine / Melamin Örneği

Sample of aluminum / Alüminyum 
Örneği

Sample of pre-glued PVC / PVC Tutkallı 
PVC Örneği

Sample of High Gloss PVC / High 
Gloss PVC Örneği

Sample of Standard PVC / Standart PVC 
Örneği
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TECHNICAL PAGE

PVC edgebanding
High gloss PVC edgebanding
Pre-glued PVC edgebanding
Aluminum edgebanding 
Melamine edgebanding
Pre-glued Melamine edgebanding
Veneer edgebanding
Preglued veneer edgebanding

Product names

Smooth, pore effect, woodgrain effect, deep 
wood effect, matt, high gloss, and many more.

Surface

Solid colors and woodgrain. In both cases, a new 
color match is possible. Light Fastness: All our prod-
ucts are printed with inks with woolscale of 6-8.

Color

Tece edgebandings are resistant to all standard 
household chemicals and detergents. It is also re-
sistant to cleaning agents that are used in furniture 
productions. It is produced to have resistance to heat.

Resistance to chemicals and heat

For PVC, any thickness between 0.4mm and 2mm. 
For Melamine, 0.28mm and 0.31mm.
For veneer, 0.6mm and 1mm.

Available Thicknesses

For PVC, any width between 14mm and 610mm. 
For Melamine, any width between 16mm and 650mm.
For veneer, any width between 16mm and 140mm.

Available Width and Length

technical. all details
teknik. tüm detaylar

TEKNIK SAYFA

PVC kenar bandı
Parlak PVC kenar bandı
Tutkallı PVC kenar bandı
Aluminyum kenar bandı
Melamin kenar bandı
Tutkallı Melamin kenar bandı
Ahşap kenar bandı
Tutkallı ahşap kenar bandı

Ürün adı

Düz, bute, ahşap efekt, lares, mat yüzey, parlak 
yüzey ve bir çok yüzey.

Yüzey

Düz ve ahşap desenler. Her iki durumda da yeni renk 
çalışması mümkündür. Işık haslığı: tüm ürünler 6-8 
skala puanındaki boyalarla basılmaktadır.

Renk

Tece Kenabandları evlerde bulunan tüm kimyasal ve 
deterjanlara karşı dayanıklıdır. Aynı zamanda mobilya 
üretiminde kullanılan temizlik maddelerine karşıda 
dayanıklıdır. Isıya dirençli olarak üretilmiştir.

Kimyasal ve Isıya Karşı Dayanıklılık

PVC için, 0.4mm ile 2.0mm arasındaki tüm kalınlıklar.
Melamin için, 0.28mm ve 0.31mm
Ahşap için 0.6mm ve 1mm

Mevcut Kalınlıklar

PVC, 14mm’den 610mm’ye kadar tüm genişlikler.
Melamin, 16mm’den 650mm’e kadar tüm genişlikler
Ahsap, 16mm’den 140mm’e kadar tüm genişlikler

Mevcut Genişlik ve Uzunluklar
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Web: www.tece.com.tr

the edgebanding company 


