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BİZ KİMİZ?

WHO WE ARE?
As DİM, we have been serving in the furniture accessories sector for over 20 

years. We have product groups such as; Self-Adhesive Screw Cover Caps, 
Self-Adhesive Felt Floor Protector Pads, Self-Adhesive Eva Floor 

Protector Pads, Self-Adhesive Silicone Cabinet Buffer Pads, 
Self-Adhesive Silicone Glass Table Buffer Pads, Self-Adhesive Eva 

Cabinet Buffer Pads, Self-Adhesive Eva Door Buffer Pads, Transparent 
Door Handle Bumpers, Self-Adhesive Decorative Sheets for Panels, 

Aluminium Kitchen Countertop Edging Trims, Aluminium Under Sink 
Drip Protectors under the brands of PACIFIC and OKYANUS. Besides our 

wide distribution network and effective sales capacity, we are exporting our 
goods to more than 30 countries.

DİM olarak, 20 yılı aşkın süredir mobilya aksesuarları sektöründe hizmet vermekteyiz.
PACIFIC ve OKYANUS markalarıyla müşterilerimize sunduğumuz ürün gamımızda;

Yapışkanlı Vida Tapaları, Yapışkanlı Keçe Zemin Koruyucuları, Yapışkanlı Eva Zemin Koruyucuları,
Yapışkanlı Silikon Ses Stoperleri, Yapışkanlı Silikon Cam Masa Altlıkları, Yapışkanlı Eva Ses Stoperleri,

Yapışkanlı Eva Kapı Amortisörleri, Şeffaf Kapı Kolu Stoperleri, Yapışkanlı Dekoratif Yüzey Kaplamaları,
Alüminyum Tezgâh Çıtaları, Alüminyum Evye Altlıkları gibi ürünler bulunmaktadır. 

Türkiye çapındaki geniş dağıtım ağımız
ve etkili satış gücümüzün yanı sıra,

yaklaşık 30’u aşkın ülkeye ihracat yapmaktayız.
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ÜRETİM

1.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu üretim tesislerimizde, deneyimli ve özverili çalışanlarımızla,
müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, en verimli şekilde üretim yapmaktayız.
Sektörümüzdeki tasarımsal ve teknolojik gelişmeler ışığında, ürün gamımızı ve renk çeşitliliğimizi arttırarak,
müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktayız. Üretim tesislerimizde, çağımızın modern teknolojilerinin 
tamamını kullanarak son derece istikrarlı bir şekilde büyüyoruz ve bilgi birikimimizin
ışığıyla güvenilir bir yapılanmayı temsil ediyoruz. 

Çağın gerekliliklerine uygun olarak dizayn ettiğimiz bir sistem 
çerçevesinde, üretim, ürün çeşitliliği ve satış kanallarımızla, 
kaliteli, istikrarlı ve rekabetçi bir şekilde hizmet vermekteyiz.

2

PRODUCTION
We have been manufacturing efficiently with our experienced and 
dedicated colleagues, regarding our clients’ requests and requirements 
in a basis of totally 1.500 squaremeters production area facility. We 
have been working hard to offer our clients the best service we can by 
expanding our products range and colour variety regarding 
technological and designing developments from our sector. We have 
been expanding steadily in our production facilities by using our 
period’s modern technologies and representing an authoritative 
structuring with our knowledge. With a systematical framework that 
we have designed regarding our period’s
requirements; we have been dealing out steadily and competitively 
with our production line, product range and sales channels.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
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SUSTAINABILITY
We are aware that a company’s production of good quality and economic 

products isn’t just enough. For this reason, we commit ourselves to produce 
sustainable products permanently and offer solutions. We have been 

working hard to integrate sustainability to each area for the good of our 
clients, colleagues and business partners.

We are moving along with the consciousness of sustainability’s not only of 
recyclable products. We have an effort to supply productivity of energy in 
production and lessening the waste proportion. It is our aim to lessen any 

negative effects on our earth by benefiting the most modern and productive 
technologies.

Günümüzde bir şirketin, sadece kaliteli ve ekonomik ürünler üretmesinin yetmediğini biliyoruz.
Bu sebeple, her zaman sürdürülebilir ürünler üretmeyi ve çözümler sunmayı taahhüt ediyoruz.

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm iş ortaklarımızın yararına olacak her alana sürdürülebilirliği
entegre etmek için çalışmaktayız. Sürdürülebilirliğin sadece geri dönüştürülebilir ürünler olmadığının

bilinciyle hareket ediyoruz. Üretimde enerji verimliliği ve daha az atık oluşumunu sağlamak için çaba sarf ediyoruz.
En modern ve verimli teknolojileri kullanarak dünya üzerindeki etkimizi en aza indirmenin yollarını arıyoruz.  
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İŞ GÜVENLİĞİ

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği de bizim için çok önemli.
İş güvenliği kriterlerini, sadece yasal zorunluluk olmasından dolayı değil,
bir şirket prensibi olarak sağlıyoruz. 
Bunun için tüm çalışanlarımızı bilgilendirmeyi
ve bilinçlendirmeyi amaç ediniyoruz.
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OCCUPATIONAL SAFETY
Our colleagues’ health and safety
is very important for us. 
We have been applying the occupational safety 
values not only as a legal obligation, 
but as a company principle.
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DEĞERLERİMİZ
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OUR VALUES
It is essential for us that our products’ being manufactured flawlessly and 

economically, making the sales and delivering in a professional way. As DİM, we
must move on regarding certain values, along with our aim of quality in each area.

TRUSTWORTHINESS
In every of our work processes,sincerety and being trustworthy
have a priority in our values. We are editing our relations with

our colleagues and clients on a basis of core values.

ENDEARMENT AND RESPECT
Every member of DİM work willingly and act respectful to their employers.

BEING CLIENT-FOCUSED
We take the required responsibilityto give the best service

available by puttingour clients on the top of the list.

Ürünlerimizin kusursuz ve ekonomik şekilde üretilmesi, profesyonel şekilde satışının yapılması ve teslim edilmesi bizim
için çok önemli. DİM olarak her alanda kaliteyi hedeflememizin yanı sıra, belli değerler çerçevesinde hareket etmekteyiz.

DÜRÜSTLÜK
Tüm iş süreçlerimizde, doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdendir.

Hem çalışanlarımız, hem de müşterilerimizle olan ilişkilerimizi bu temel değerler üzerine kurguluyoruz.

SEVGİ ve SAYGI

Tüm DİM çalışanları işini severek yapar ve paydaşlarımıza karşı saygılıdır.

MÜŞTERİ ODAKLI OLMAK

Müşterilerimizi her zaman birinci sıraya koyarak en iyi hizmeti vermek için gerekli sorumluluğu üstleniriz. Onların beklenti
ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek samimi ve tutarlı davranırız. 
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Bir kişinin bir ürünü seçmesi için pek çok sebebi olabilir. 

Biz de; “Siz neden bizim ürünlerimizi tercih etmelisiniz?” 

diye kendimize sorduk.

İşte cevaplarımız:
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WHY DİM?
A person may have many easons to choose a product.
For this, we have asked ourselves this question;
“Why should you prefer our products?” 
Here are our answers below:

NEDEN DİM?
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RENK ÇEŞİTLİLİĞİ
Her panele uygun bir renk, mutlaka renk skalamızda vardır. Eğer yoksa, üretme kapasitesine sahibiz.

KALİTE

Ürettiğimiz ürünleri, kaliteli yapan pek çok unsur bulunuyor. Modern üretim teknolojilerine sahip olmamız,
kaliteli hammadde kullanmamız, deneyimli ve özverili çalışanlarımız...

HAMMADDE

Üretimin her alanında, kaliteli hammadde, kaliteli ürün anlamına gelir.
Biz de üretimimizde, sektörümüzün ileri gelen hammadde tedarikçilerini tercih ediyoruz.

Tedarik ettiğimiz hammaddeyi düzenli olarak çeşitli kontrollere tabi tutuyoruz.

SORUMLULUK

Müşterilerimize karşı olduğumuz kadar çevremize ve çalışanlarımıza karşı da sorumluyuz.
Çevremizi korumaya ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamaya azami özen gösteriyoruz. 

COLOUR VARIETY
We surely have a colour suitable for a panel in our colour range. If not, we have the capability to manufacture the required colour.

QUALITY
There are many factors that make our products of good quality. 

Having the modern manufacturing technologies, our usage of good quality raw materials, our experienced and dedicated colleagues.

RAW MATERIAL
In each area of production, good quality of raw material means good quality of products.

For this, we prefer the leading suppliers of raw materials. Our supplied raw materials are regularly put to various tests.

RESPONSIBILITY
We are responsible to our environment and colleagues as much as we are to our clients.

We take great care to protect our environment and provide the safety of our colleagues.
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MARKALARIMIZ & ÜRÜNLERİMİZ
OUR BRANDS & PRODUCTS

Adı artık vida tapaları ile özdeş 
hale gelen PACIFIC, sadece Türkiye’de değil,

pek çok ülkede de bilinen bir marka.
Dim olarak, PACIFIC markası altında 

üretimini yaptığımız ürünler; 

Yapışkanlı Vida Tapaları
Yapışkanlı Keçe Zemin Koruyucuları
Yapışkanlı Eva Zemin Koruyucuları
Yapışkanlı Eva Kapı Amortisörleri

Yapışkanlı Eva Ses Stoperleri
Yapışkanlı Silikon Cam Masa Altlıkları

Yapışkanlı Silikon Ses Stoperleri
Alüminyum Mutfak Tezgah Çıtaları

Alüminyum Evye Altlıkları
Şeffaf Kapı Kolu Stoperleri

Yapışkanlı Dekoratif Yüzey Kaplamaları

Its’ name being identified with
especially screw caps, PACIFIC is not only known in

Turkey, but also widely recognized in all over the world.
As DİM, we have been manufacturing;

Self-Adhesive Screw Cover Caps 
Self-Adhesive Felt Floor Protector Pads 
Self-Adhesive Eva Floor Protector Pads 

Self-Adhesive Silicone Cabinet Buffer Pads
Self-Adhesive Silicone Glass Table Buffer Pads

Self-Adhesive Eva Cabinet Buffer Pads
Self-Adhesive Eva Door Buffer Pads
Transparent Door Handle Bumpers

Self-Adhesive Decorative Sheets for Panels
Aluminium Kitchen Countertop Edging Trims

Aluminium Under Sink Drip Protectors

The products
we manufacture under OKYANUS 

brand of which we have categorized as 
economical standards are;

Self-Adhesive Screw Cover Caps
Self-Adhesive Silicone Cabinet Buffer Pads

Ekonomik sınıfta 
konumlandırdığımız 

OKYANUS markası altında 
üretimini yaptığımız 

ürünler ise;

Yapışkanlı Vida Tapaları
Yapışkanlı Silikon Ses Stoperleri



En iyi teknolojilerin, kaliteli hammaddelerle birleştirilmesi sonucu
PVC folyo malzemesinden üretilen, Yapışkanlı Vida Tapalarımızı üretmekteyiz.
Yapışkanlı Vida Tapalarımız, standart olarak Ø14mm ve Ø 18mm ebatlarındadır. 
Mobilya sektöründeki gelişmeler ışığında her geçen gün büyüyen renk ve desen
skalamız, müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve onlara en üstün kaliteyi
sunmak için hassasiyetle geliştirilmektedir. Ayrıca, müşterilerimizin istek ve
beklentileri doğrultusunda farklı boy ve desenlerde tapa üretimimiz de mevcut.

SELF-ADHESIVE SCREW COVER CAPS

With the combination of the latest technologies
and good quality raw materials, we have been manufacturing 
Adhesive Screw Cover Caps from PVC foil material.
Our Adhesive Screw Cover Caps have two standard sizes;
Ø14mm and Ø18mm. Our extending range of colours and designs under
the developments of the Furniture sector, is being developed precisely regarding
our clients’ expectations and offering them the highest quality.
Also, we have the capability to manufacture
adhesive screw cover caps in different sizes 
and patterns regarding our clients’ requests and expectations.

YAPIŞKANLI VİDA TAPALARI
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Pek çok farklı şekil ve ebatta ürettiğimiz Yapışkanlı Zemin Keçe Koruyucularımız,
üstün yapışma özellikleriyle biliniyor. Farklı alanlar ve mobilyalar için farklı
renklerde ürettiğimiz Yapışkanlı Keçe Zemin Koruyucularımız, mobilya ve
zeminleri korumak konusunda üstün performans sergiliyor.
Farklı renk ve şekillerdeki keçe zemin koruyucularımızın numunelerini ve
detaylarını sayfalarımızda bulabilirsiniz.

YAPIŞKANLI KEÇE ZEMİN KORUYUCULARI

Pek çok farklı şekil ve ebatta Sentetik Keçe malzemesinden ürettiğimiz Yapışkanlı
Keçe Zemin Koruyucularımız, güçlü tutkalı ve zeminin çizilmesini önleyici
özellikleriyle bilinmektedir. Farklı alanlar ve mobilyalar için farklı renklerde 
ürettiğimiz Yapışkanlı Keçe Zemin Koruyucularımız, mobilya ve zeminlere uyum
sağlamak ve onları korumak konusunda üstün performans sergilemektedir. 

SELF-ADHESIVE FELT FLOOR PROTECTOR PADS

It is known that our Felt Floor Protector Pads manufactured from Nonwoven Felt
material in various shapes and sizes, are used to protect the floor from getting
scratched also with the help of sticking to the furniture legs strongly thanks to our
good quality hot-melt glue. Our Felt Floor Protector Pads of different sizes and
colours present a superior performance by matching and protecting the furnitures
and the floors.

YAPIŞKANLI KEÇE ZEMİN KORUYUCULARI
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Pek çok farklı şekil ve ebatta ürettiğimiz Yapışkanlı Zemin Keçe Koruyucularımız,
üstün yapışma özellikleriyle biliniyor. Farklı alanlar ve mobilyalar için farklı
renklerde ürettiğimiz Yapışkanlı Keçe Zemin Koruyucularımız, mobilya ve
zeminleri korumak konusunda üstün performans sergiliyor.
Farklı renk ve şekillerdeki keçe zemin koruyucularımızın numunelerini ve
detaylarını sayfalarımızda bulabilirsiniz.

YAPIŞKANLI KEÇE ZEMİN KORUYUCULARI
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Kauçuk bazlı bir malzeme olan Eva, zemin koruyucu üretimimizde,
keçeyle beraber tercih ettiğimiz bir diğer malzeme. Zemin korumanın yanı sıra,
Eva malzemesini Keçeden farklı kılan özellik ise mobilyanın zeminde 
kaymasını önlemek. Farklı kullanım alanları için pek çok ebatta
Yapışkanlı Eva Zemin Koruyucusu üretimi yapıyoruz. 

SELF-ADHESIVE EVA FLOOR PROTECTOR PADS

A Rubber based material Eva, is another material that we prefer to manufacture
in the area of Floor Protectors. Along with the protection of floor, Eva material is
distincted from the Felt material with the prevention of sliding feature. We have
been manufacturing Eva Floor Protector Pads in various sizes for different usages.

YAPIŞKANLI EVA ZEMİN KORUYUCULARI

.com.tr



12

Kauçuk bazlı bir malzeme olan EVA nın uygun yapısını kullanarak
ürettiğimiz Yapışkanlı Eva Kapı Amortisörlerimiz, kapıların çarpmasını
ve zarar görmesini önlüyor. Siyah, Gri, Bej ve Beyaz olarak dört farklı renk
seçeneği ile sunduğumuz Yapışkanlı Eva Kapı Amortisörleri
her türlü kapı için en uygun ebatta üretilmektedir.

SELF-ADHESIVE EVA DOOR BUFFER PADS 

The door buffer pads that we manufacture from the convenient Eva material
which has a base of Rubber material, are used to prevent noise and damage on doors.
Eva Door Buffer Pads are manufactured in a suitable size which is compatible
to any type of door. This product has 4 different colours;
Black, Grey, Beige and White.

YAPIŞKANLI EVA KAPI AMORTİSÖRLERİ
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Kauçuk bazlı bir malzeme olan EVA nın uygun yapısını kullanarak
ürettiğimiz Yapışkanlı Eva Ses Stoperlerimiz, çekmecelerin ve
dolap kapaklarının çarpmasını engelleyerek zarar görmesini önlüyor.
Siyah, Gri, Bej ve Beyaz olarak dört farklı renk seçeneği ile sunduğumuz
Yapışkanlı Eva Ses Stoperleri her türlü dolap ve çekmece için
en uygun ebatta üretilmektedir.

SELF-ADHESIVE EVA CABINET BUFFER PADS

The cabinet buffer pads that we manufacture from the convenient Eva material
which has a base of Rubber material, are used to prevent noise and damage on cabinets.
Eva Cabinet Buffer Pads are manufactured in a suitable size which is compatible
to any type of cabinet. This product has 4 different colours;
Black, Grey, Beige and White.

YAPIŞKANLI EVA SES STOPERLERİ

.com.tr



14

Farklı ebatlardaki Yapışkanlı Silikon Cam Masa Altlıklarımız,
silikon malzemenin her türlü avantajını kullanacak şekilde üretiliyor;
Saydam, Dayanıklı ve Esnek. En kaliteli hammaddeler kullanılarak üretilen
Yapışkanlı Silikon Cam Masa Altlıklarımız, üstün özelliklerini uzun yıllar koruyor.

SELF-ADHESIVE SILICONE GLASS TABLE ANTI-SLIP PADS

Our Silicone Glass Table Anti-Slip Pads are being manufactured to take advantage 
of the Silicone material in any way; Transparent, Durable and Elastic.
Our Silicone Glass Table Anti-Slip Pads manufactured from the highest quality
raw materials, keep their superior features for many years.

YAPIŞKANLI SİLİKON CAM MASA ALTLIKLARI
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YAPIŞKANLI SİLİKON SES STOPERLERİ

Farklı ebatlardaki Yapışkanlı Silikon Ses Stoperlerimiz,
silikon malzemenin her türlü avantajını kullanacak şekilde üretiliyor;
Saydam, Dayanıklı ve Esnek. En kaliteli hammaddeler kullanılarak üretilen
Yapışkanlı Silikon Ses Stoperlerimiz, üstün özelliklerini uzun yıllar koruyor.

SELF-ADHESIVE SILICONE CABINET BUFFER PADS

Our Silicone Cabinet Buffer Pads are being manufactured to take advantage
of the Silicone material in any way; Transparent, Durable and Elastic.
Our Silicone Cabinet Buffer Pads manufactured from the highest quality
raw materials, keep their superior features for many years.
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Laminat mutfak tezgâhlarında bir gereklilik olan tezgâh çıtaları, tezgâhların yanına,
arasına, köşe birleşim yerleri gibi farklı bölgelerine monte edilerek
hem estetik açısından hem de tezgâhı koruma açısından önemli bir aksesuardır.
Üretim esnasında kullanılan kaliteli Mat Gümüş Alüminyum malzemeden
üretilen tezgâh çıtaları, tezgâhlara uyum konusunda hiçbir zorluk çıkarmadan
kolayca monte edilebilir. 

ALUMINIUM KITCHEN COUNTERTOP EDGING TRIMS

Kitchen Countertop Edging Trims which are a necessity for laminate countertops,
are used on the ends, straights and corners of the countertops. They are an
essential accessory regarding the aesthetic view and the protection of the
countertop. Kitchen Countertop Edging Trims made of Matt Silver Aluminium
material, can be fixed to the countertops without any difficulties.

ALÜMİNYUM MUTFAK TEZGAH ÇITALARI
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ALÜMİNYUM EVYE ALTLIKLARI

Mutfak tezgâh altı dolaplarında evyelerden oluşabilecek sızıntıları
önlemek amacıyla kullanılır. Desenli alüminyum plaka şekli ve kıvrılmış
kenarlarıyla tezgâh altını koruma görevini sağlam bir şekilde yerine
getirmektedir. Her türlü en ve boydaki mutfak tezgâhlarına,
farklı ölçüleriyle uyum sağlamaktadırlar.

ALUMINIUM UNDER SINK DRIP PROTECTORS

They are used to prevent liquid drips caused from kitchen sinks
in the cabinets of kitchen countertops. With its patterned aluminium plate
and hardened border, the cabinet of under sink is protected well. 
Having a variety of different dimensions, our Under Sink Drip Protectors
are compatible to many kitchen counterop cabinet types.
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Standart ebatta bulunan şeffaf kapı kolu stoperlerimiz, kapıların açılması esnasında
duvarlara verilebilecek olası hasarı önlemek için kapı kollarına kolay bir şekilde
takılarak kullanılmaktadır. Şeffaf olması ve esnek yapısıyla, hem estetik olmasıyla
hem de uzun süreli kullanım açısından oldukça idealdir.

TRANSPARENT DOOR HANDLE BUMPERS

Having a standard size, our transparent door handle bumpers are applied to
handles easily to prevent any possible damage on the walls while opening the doors.
Being transparent and flexible, they are ideal for long term usages along
with being aesthetic.

ŞEFFAF KAPI KOLU STOPERLERİ
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YAPIŞKANLI DEKORATİF YÜZEY KAPLAMALARI

Mobilyalar üzerine uygulanan yapışkanlı dekoratif yüzey kaplamalarıyla
çok daha iyi bir görünüm elde etmek mümkün.
Üst katmanı kalın PVC folyo malzemesinden, alt katmanı ise
parlak Metalize malzemesinden üretilen dekoratif yüzey kaplamalar,
büyük ebatlarıyla geniş alanlar üzerine uygulanabildiği gibi,
kolayca kesilerek daha küçük ebattaki yerlere istenilen şekilde yapıştırılabilir.

SELF-ADHESIVE DECORATIVE COVERS FOR SURFACES

It is possible to have a better look by applying Self-Adhesive Decorative Covers on
the surfaces of furnitures. Its top layer made of thick PVC foil material and the
bottom layer made of glossy metalised material; Decorative Covers can be applied
completely on large surfaces. They can also be cut into smaller sizes easily to apply
on tight spaces.
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SERTİFİKALAR
CERTIFICATES
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