






75 yılı aşkın
Araştırma ve Geliştirme

Depo: 15.000 palet depolama kapasitesi

Hartenne: Aerosol üretim tesisi
Tournai: Lojistik Depo

Üretim Tesisleri

Sadaps Bardahl®'da, Bardahl 
ürünlerini geliştirmek, üretmek ve 
sevketmek için her gün 250'den 
fazla kişi çalışıyor…
• 2 üretim tesisi - Bir aerosol tesisi dahil.

Yılda 75 milyon litre 
üretim kapasitesi.
• 7/24 çalışmak üzere tasarlanmış 10 üretim
 ve dolum hattı.  

15.000 paletlik depolama 
kapasitesi.
• 2 tesis içi depo.

100'den fazla ülkede ve 5 kıtada yer alan dünya markası, BARDAHL®
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Araştırma ve geliştirme, pazarlama, satış,
eğitim akademisi, teknik hizmetler,
müşteri hizmetleri...

%100 entegre
beceriler 
daha iyi bir reaktivite için!
Eksiksiz bir izlenebilirlik için 2 tesis içi 
araştırma ve geliştirme laboratuvarı
• Kesintisiz düzenleyici gözetim

• Avrupa yönergelerine uyum (CLP).

• Güçlü bir QSE politikası: çalışanlarımızın güvenliği 

   önceliklerimizden biridir.

• Kalite (ISO 9001) ve çevre (ISO 14001) sertifikaları.

Entegre pazarlama hizmetleri
Pazar analizinden ürün lansmanına: dünya çapındaki 
müşterilerimize hizmet veren özel bir ekip.
Müşteriye özel çözümler geliştirmek için her ülkenin 
özelliklerini dikkate alıyoruz.

Müşteri hizmetleri
ve teknik destek
Her müşteri talebini karşılamak için 
hazır bekleyen uluslararası bir müşteri 
hizmetleri ekibi.

Müşteri Hizmetleri

Öğren ve pratik yap. Teknik bilginizi artırın ve Bardahl ile işinizi daha karlı hale getirin.

2017 yılında Sadaps Bardahl®, Tournai (Belçika) tesisinde bulunan “Bardahl® 
Eğitim Akademisi”ni oluşturdu.

Müşterilerimizin satış ve ürün eğitimi her zaman satış stratejimizin önemli bir 
parçası olmuştur. En son geliştirilen ürünler için düzenli olarak teknik atölyeler 
düzenlenmektedir. Ayrıca pazarlama departmanımız tarafından fotoğraf ve 
video çekimleri ve Arge departmanımız tarafından gerçek vaka ürün testleri için 
de kullanılmaktadır.

Bardahl® Eğitim Akademisi tüm dünyadaki Bardahl distribütörleri ve 
müşterilerine açıktır.

Bardahl®
Eğitim Akademisi





Çok sayıda ortağımız
bize güveniyor…
Yıllar içinde gelişimimiz

2015
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Web

Hipermarketler

Denizcilik Sektörü

Teknik Servisler

Petrol Şirketleri

Yapı Marketler
Oto GalerilerAraç ÜreticileriToptan Satıcılar

Ürünlerimiz ve partnerlerimiz 
için bir fabrika!
Bize güveniyorlar: (kapsamlı olmayan liste)

Peugeot - Citroën - Volkswagen - Renault - Ford - Fiat - Suzuki - John Deere - Michelin
Total - Norauto - X’oil, vb.

1939’dan bugüne
Uzmanlık ve

Profesyonel kalite
TÜRKİYE

BARDAHL®, kaliteye ihtiyaç duyulan her alanda test edilmiş ve 
önerilen formüller.

Büyük markalar zamana karşı yarışabilen ve 
pazarlarına uyum sağlayabilen markalardır. 
Tarihimiz boyunca ekiplerimiz, köklerimizi 

unutmadan her dönemin büyük ve yenilikçi 
oyuncularıyla çalışarak markanın imajını 
şekillendirmiştir.
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Ref. 1201
24x250ml



Ref. 1001
12 x300ml
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Stand

Satışa
hazır!

Ref. 9315

Boş Stand Ek Satışlar
yaratır!

Stand

Dünya ralli 
şampiyonu ile partnerlik.

Bardahl®, 

premium bir marka.
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Ref. 3271
12 x 400 ml
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www.bardahl.com.trBARDAHL TÜRKİYE
Kemalpaşa Mah. 7401/4 Sokak No:5
35070 Işıkkent – Bornova, Türkiye
+90 (232) 480 0 100
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