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İTİMAT METAL
METAL TEDARİKÇİSİ / DEKORASYON & AKSESUAR YARI MAMÜL ATÖLYESİ



İtimat Metal: Metal İşleme Atölyesi



• İtimat Metal; bakır, pirinç (sarı), alüminyum, bronz gibi maden türlerini; tel, levha, 
rulo, şerit, çubuk ve el aletleri olarak bünyesinde barındıran ve isteğe bağlı desenli tel 
ve şeritleri imalat edebilen metal işletmesidir. 

• Aksesuar ve dekorasyon sektörleri için metal tedariği sağlar, talep doğrultusunda bu 
ürünlere işleme sağlayarak ürün çeşitliliğini arttırırız.



Metalal.net, şirketimizin E-Ticaret alanındaki ilk girişimi olmakla birlikte sektörel olarak 
Türkiye’de ilk adımı atmıştır. Şirket bünyemizde olmasının yanı sıra, işletmeden 
bağımsız bir departman olarak hizmet vermektedir. 

Bakır, Pirinç, Bronz, Alüminyum, Alpaka, Hırdavat ve Yapı Market çeşitleri, Kaynak 
Çubuk & Boraks gibi yarı mamül satışlarını bu marka altından da gerçekleştirebilirsiniz.
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TEDARİĞİNİ SAĞLADIĞIMIZ ÜRÜNLER



HİZMETLERİMİZ
- İhtiyaçlarınız olan mikron ve ölçülerde;     

tel, şerit, rulo, Levha ve nevi ürünler 

- Desenli tel ve şerit çeşitleri 

- Özel imalat bakır & pirinç ürünler 

- Tel ezme, çekme ve silindir işlemleri 

- İstediğiniz ölçülerde çivi & perçin imalatı 

- Kıvılcım çıkartmaz el aletleri imalatı



BAKIR





PİRİNÇ





BRONZ & ALPAKA & ALÜMİNYUM


VE ÖZEL ÜRETİM DİĞER MADENLER

İstediğiniz ürün portföyü hakkında bilgi almak ya da sipariş vermek için bizimle iletişime geçiniz.



NEDEN BİZ?

150 yılı aşkın bu sektörün öncülerinden kuşak değiştirerek 
devraldığımız metal tedarikçiliği.


Metal tedarikçiliğinin yanı sıra, imalat hizmetlerimiz.


Coğrafi avantaj.


İş uzmanlığı, özel siparişlerinizin imalat edilebilmesi.


28 yıllık atölye deneyimi.



EKİBİMİZ
İtimat Sarı Metal'in şu anki yetkilileri, 1990'lı yıllardan işi ustalarından 
öğrenip; halka açık bir sıcak satış sistemiyle geliştirmişlerdir. 1997 
yılına kadar sadece pirinç tel, levha ve rulo imalatı yapılabiliyorken; 
aynı yıldan günümüze kadar bir çok metal madeninin çeşitli türlerine 
tedarik sağlıyor, atölyecilik ilkesiyle işliyoruz.


Bugün dijital pazara hakim; genç ve dinamik bir kadrodan ulaşan 
çekirdekten yetişmiş takım arkadaşlarımız bulunmaktadır.



DİJİTAL METAL TEDARİĞİ
İtimat Metal ilk olarak “metalal.net” alan adıyla; 2005’de ilk E-Ticaret girişimini yaparak, çevrimiçi olarak 
metal tedariği sağlayan ilk işletmedir. Yarı mamül olan bakır, pirinç, bronz ve nevi madenleri internet ağına 
yerleştirerek; dijital pazarda yerini almıştır. 

Ardından kendi markası adı altında imalatı yapılan atölyecilik ürünlerini “itimatmetal.net” alan adı ile 
tüketicilere ikinci bir E-ticaret altyapısı sunmuştur.

- Yeni eklenen ürünlerimize haftalık 
bültenlerimizden önce ulaşabilirsiniz. 

- Sipar iş ler inizi online olarak 
oluşturabilirsiniz. 

- Ürünler hakkında destek alabilir, 
sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

- Ürünler in stok takibini 
çevrimiçi olarak da takip 
edebilirsiniz. 

- Ürün özelliklerine ve analiz 
rapor lar ına rahat l ı k la 
ulaşabilirsiniz.




