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KRGL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TARİH :

Her türlü pamuk, yün, orlon, sentetik, ipek, gerçek ve suni

deri, kürk, elyaf, polyester ve benzeri maddelerden

üretilmiş her türlü dokuma, triko ve benzeri kumaştan mamul

mefruşat, çeyiz, havlu; bay, bayan, çocuk için çorap, iç

giyim, kostüm, gelinlik, gecelik, pijama, abiye, yelek,

ceket, pantolon, etek, elbise, mont, kaban, şort, tişört,

şapka, eldiven, pelerin, mayo, haşema, iş kıyafeti ve

benzeri her türlü diğer giyim eşyalarının

araştırma/geliştirme faaliyetleri, tasarlanması, koleksiyon

oluşturulması, üretilmesi, fason olarak ürettirilmesi,

toptan ve perakende olarak dahili ticareti, alım ve satımı,

ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak. Her turlu

materyalden mamul aksesuarların, ayakkabıların, cantaların,

cüzdanların ve benzeri ürünün araştırma/geliştirme

faaliyetleri, tasarlanması, koleksiyon oluşturulması,

üretilmesi, fason olarak ürettirilmesi, toptan ve perakende

olarak dahili ticareti, alım ve satımı, ithalatı ve ihracatı

ile pazarlamasını yapmak. Her turlu ipek, pamuk, yun,

sentetik, tabi elyaflardan ve diger ipliklerden mamul orme

ve dokuma kumasların ve benzeri ürünlerin

araştırma/geliştirme faaliyetleri, tasarlanması, koleksiyon

oluşturulması, üretilmesi, fason olarak ürettirilmesi,

toptan ve perakende olarak dahili ticareti, alım ve satımı,

ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak. Her türlü

kumaş, dantel, giyim, aksesuar, ev tekstili ürününün model

tasarımı, desen tasarımı, kalıplarının çıkarılması,
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38   HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON

Bu belge 30 (otuz) gün süreyle geçerlidir.

laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi veya hizmet

sağlayıcılara yaptırılması. Bu hizmetlerin tek tek veya

bütün olarak alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak. Her

turlu yun iplik, sentetik iplik ve deriden mamul el ve

makine orgusu ic ve dıs giyim corap patik ve

eldivenlerin ve benzeri ürünlerin araştırma/geliştirme

faaliyetleri, tasarlanması, koleksiyon oluşturulması,

üretilmesi, fason olarak ürettirilmesi, toptan ve perakende

olarak dahili ticareti, alım ve satımı, ithalatı ve ihracatı

ile pazarlamasını yapmak. Her türlü giyim eşyası, aksesuar

ve ev tekstili ürününün düzeltme, iyileştirme ve tadilatını

yapmak veya hizmet sağlayıcılara yaptırmak. Amaç ve

konusunda yazılı işleri gerçekleştirmek için kreasyonlar

hazırlamak, yurtiçi ve yurtdışı defileler

düzenlemek/katılmak, bayilik, acentelik, mümessillik

almak/vermek ve bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar

kurmak veya bunlara ortak olmak, sanal ve gerçek mağazalar

açmak. Her turlu tekstil ve konfeksiyon sanayisinde

kullanılan yazılım, cihaz, makine, alet, edevat, yedek

parca ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin uretimi,

alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan
olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece
kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)
NACE Rev.02
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BU BELGE ODA KAYDI FAAL OLAN YUKARIDA ÜNVANI YAZILI ÜYENİN TALEBİ ÜZERİNE
VERİLMİŞTİR. ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILAN BELGELER GEÇERSİZDİR.
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