E.S.C. Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
Rass

ÜRETİM ALANI / Production Field
Ev Tekstili / Home Textile

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
Jakarlı döşemelik ve
perdelik kumaş

Jacquard Upholstery
and Curtain Fabrics.

KURULUŞ YILI / Established In

1994

PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

48

KALİTE BELGELERİ / Certiications
TİCARET SİCİLİ / Trade Register

36380/44156

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration
Ertuğrulgazi - 323 051 1737

YÖNETİM KADROSU / Managing Staff

Attendance of people to design process, to express
their personal characteristics, has increased the
importance of design concepts, in this century, in
which, sub-living standarts of Eastern and Western
cultures has started to merge. We aim to catch
up with today’s trend by giving importance to
comfort, chic and naturalness with considering the
wind of change going on all around the world. Our
company, has been existing in diferent ields of
textile sector for 25 years and producing jacquard
upholstery fabrics under the name of E.S.C. Textiles
since 1994. Recently, with our brand name RASS
COLLECTION; that has been built up by professional
squad of E.S.C. Textiles, we are manufacturing top
quality fabrics with trendy design concepts and
colour ranges.

Doğu ve batı kültürüne ait yaşam biçimlerinin
içiçe geçmeye başladığı bu yüzyılda, bireylerin
kişisel tarzlarını ifade edebilmek için tasarım
sürecine katılımları; tasarım konseptlerinin
önemini dahada arttırmıştır. Dünyadaki hızlı
değişimi gözönüne alarak tasarladığımız
ürünlerde rahatlığı, şıklığı ve naturelliği
önplanda tutarak günümüz trendini yakalamayı
hedeliyoruz. Yaklaşık 25 yıldır tekstil
sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren
irmamız, 1994 yılından beri ESC Tekstil olarak
profesyonel kadrosu ile kendi bünyesinde
oluşturduğu RASS koleksiyonunu güncel
renklerle döşemelik ve perdelik sektörüne
taşımıştır.
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