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Firma Adı : ARDENT PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

YKB : Serdar Altuntaş

Genel Müdür : Süleyman Şimşek

Sektörler : Plastik boru üretimi, tarımsal sulama sistemler

İhracat Ürünleri : Yağmurlama, damlama boru ve ek parçaları, 
HDPE boru

Yurt Dışı 
Temsilcilikleri

:

E-mail : info@ardentplastik.com

Telefon : +90 (324) 451 3003 - 05

Faks : +90 (324) 451 3004

Web : www.ardenplastik.com

Adres : Cumhuriyet Mah. 31940 Sok. No:5/A 
Kazanlı / Akdeniz / MERSİN

Company Name : ARDENT PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Chairman : Serdar Altuntaş

General Manager : Süleyman Şimşek

Sectors : Infrastructure pipe, Irrigation systems 

Exported Products : Sprinkler pipe, Drip irrigation pipe and fittings, 
HDPE pipe 

Foreign 
Representatives

:

E-mail : info@ardentplastik.com

Phone : +90 (324) 451 3003 - 05

Fax : +90 (324) 451 3004

Web : www.ardenplastik.com

Address : Cumhuriyet Mah. 31940 Sok. No:5/A  
Kazanlı / Akdeniz / MERSİN

ARDENT PLASTIK IS ONE OF THE 
LEADING COMPANIES IN THE MARKET

ARDENT PLASTIK, SEKTÖRÜN 
LIDER FIRMALARINDAN BIRIDIR

Thanks to their high quality products and customer 
specific service approach, Ardent Plastik has 
become an international company that exports to 
over 20 countries in the world.

Ürettiği kaliteli ürünler ve müşteriye özel 
hizmet anlayışı sayesinde Ardent Plastik, 
20’den fazla ülkeye ihracat yaparak 
uluslararası bir firma olmuştur.

ARDENT Plastik A.Ş. tarımsal sulama sistemlerinde 
kullanılan yağmurlama sulama sistemleri, damla sula-
ma sistemlerine ilave olarak altyapıda kullanılan HDPE 
boru larını yüksek kalitede, standartlarına uygun olarak 
üre ten Türkiye’nin sektöründeki lider firmalarından bi-
ridir. Bunun yanında Ardent Plastik A.Ş. Tarımsal sula-
ma pro jeleri (yağmurlama sulama projeleri, damla sula-
ma projeleri, pivot sulama sis temleri) altyapı uygulama 
projesi, taşıma suyu ve içme suyu projeleri ile müşteri-
lerine hizmet sunmakta, uzman teknik ekibi ile anah-
tar teslim uygulamalar yapmakta dır. Ardent Plastik 
A.Ş. 1979 yılında PE granül ile üretim hayatına başla-
mış, 1995 yılından bu yana su lama alanında üretimi-
ni sürdürmüştür. Üretimini sürek li gelişim düşüncesi 
ile artırarak, profesyonel çalışma ar kadaşları ile gelişen 
teknolojiyi takip ederek TS EN ISO 9001:2008 KALİTE 
YÖNETİM SİSTEMİ ile üretimini yap tığı ürünleri yük-
sek standartlara uygun olarak müşterile rin ihtiyaçlarına 
yönelik, kaliteli ürün ve hizmet sunmayı amaçlar. Gü-
nümüzde Ardent Plastik A.Ş. kendi ülkesinde bayi ağı-
nı tüm bölgelerde kurmuş ve 20’den fazla ülkeye ihracat 
yaparak uluslararası bir firma olmuştur. Ardent Plastik 
A.Ş. müşterilerine özel sulama sistemleri ve proje ça-
lışmalarıyla kaliteli ürün, profesyonel ve eğitimli per
sonelleriyle yüksek kalitede hizmet sunmaktadır.

ARDENT Plastik is one of the leading company in the 
market in Tur key that manufactures high quality irrigation 
products like; sprinkler systems and drip irrigation systems  
in addition to different types of plastic pipes like, HDPE 
pipes. Besides that, Ardent pro vides a complete package 
of products and services with high standards including 
pivot systems. Ardent Plastik was founded in 1979 with 
production of PE granules and started with irriga tion prod-
ucts in 1995. Its continuous devel opment, highly educated 
team and having up to date tech nology makes it offers ex-
cellent services to their clients. Now Ardent export to more 
than 20 international markets Ardent provides customized 
irrigation services, the highest quality equipment and have 
the most knowledgeable staff. 
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