
araştırma ve geliştirme 
merkezi



Kortrijk

Gent

Brussels

Grâce-Hollogne

LABORATUVARLAR & PLATFORMLAR

Gent
mekanik & fiziksel özellikleri tanımlama

kimyasal testler 

yanmazlık test laboratuvarı 

tekstil boya, kaplama & terbiye platformu

Grâce-hollogne
fiziksel özellikler

mikrobiyolojik & sitotoksik değerlendirmeler

örme & örgü platformu

Kortrijk
tekstil ekstrüzyon ve kompozit platformu



son teknoloji laboratuvar donanımı

test yöntemlerini en iyi duruma getirme

tekstillerin mekanik, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik özelliklerinde 

ve yanma davranışının değerlendirmesinde uzman olan ISO 17025 

standartlı resmen tanınmış laboratuvarlar

TEST & ÖLÇÜM

056-TEST
056-PROD



TEKNOLOJI ALANLARI

Fonksiyonel termoplastik tekstiller
tekstillerde ve kompozitlerde polimerlerin erime işlemi

Tekstili işlevselleştirme & yüzey modifikasyonu
yeni ve seçkin tekstil performansları yaratmak için kaplama, terbiye ve yüzey modifikasyonu

Sağlık, emniyet & güvenlik
sağlıklı, güvenli ve konforlu tekstil ürünleri

Plastik Karakterizasyonu, Proses ve Geri Dönüşüm
malzeme karakterizasyonu, biyopolimerlerin endüstriyel olarak değerlendirilmesi, çevre dostu 

fonksiyonellik, polimer geri dönüşüm ve kompatibilizasyon



ARAŞTIRMA PROJELERI

Kolektif araştırma

bölgesel, federal & Avrupa makamları tarafından finans edilen projeler 

endüstriyel ve bilimsel ortakların konsorsiyumu tarafından yönetilen

Araştırma & Geliştirme ve önceden onaylanmış araştırma projeleri 

araştırma sonuçları: Centexbel’e aittir, ancak konsorsiyum ortaklarına/ sanayiye yayılır

Özel araştırma

şirketin talebi üzerine

bölgesel, federal ve Avrupa makamları tarafından finans edilen veya finansmanı olmayan

küçük, orta boylu ve büyük özel araştırma projeleri

araştırma sonuçları: şirkete aittir



HIZMETLER

teknoloji danışmanlığı

çevre danışmanlığı

seminer, çalıştay ve sempozyumlar

sorun çözme

Araştırma & Geliştirme sonuçlarını yayma

yayımlar

patent hizmeti

tekstile ilişkin Avrupa ve uluslararası standardizasyon komitelerine katılım ve bunların takibi



ÜRÜN & SÜREÇ SERTIFIKASYONU

CE Etiketi  ve Sertifikası (onaylanmış kuruluş # 0493)
personel koruyucu malzemeleri sertifikalandırma 

ı̇nşaat ürünleri: zemin & duvar kaplamaları

marin ekipmanları

OEKO-TEX®

STANDARD 100 by OEKO-TEX® zararlı madde içermeyen tekstiller

LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® zararlı madde içermeyen deri ürünler

STeP by OEKO-TEX® çevre dostu üretim 

ECO Passport by OEKO-TEX® tekstil kimyasalları, gereçleri & boyaları için sertifikasyon 

sistemi
MADE IN GREEN by OEKO-TEX® insan sağlığına zararlı maddelere karşı test edilen, 

çevre dostu süreçler kullanarak güvenli ve sosyal açıdan 

uygun çalışma koşulları altında üretilen tüketim ürünleri 

ve yarı mamul ürünler.
DETOX to ZERO by OEKO-TEX® tehlikeli maddelerin eliminasyonu

GUT 

çevre dostu halı üretimi

QA-CER
geri dönüşümlü materyaller için sertifikasyon sistemi
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