
Biz Kimiz?
Üretim dünyasına 2019 yılında katılan 
Dizayn Atölyesi, yenilikçi üretim anlayışıyla 
eklemeli imalat yöntemlerini kullanarak, hızlı 
prototipleme, düşük adetli üretim ve ürün 
geliştirme hizmetleri veren teknoloji firmasıdır.

Her gün gelişmekte olan eklemeli imalat 
yöntemlerinin gelişimine katkı sunmak ve 
endüstriyel üretimde kullanılabilirliğini artırmak 
için çalışıyoruz.

Üç boyutlu baskılama yöntemleri üzerine 
yapmış olduğumuz çalışmalar sayesinde hızlı 
prototipleme, düşük adetli üretim, kalıp modeli 
oluşturma, tasarım ve ürün geliştirme gibi 
alanlarda yenilikçi çözümler üretiyoruz.

Aynı zamanda, Dizayn Mold ekibimiz ile plastik 
ve metal enjeksiyon kalıp tasarımı, trimleme ve 
kesme kalıpları, takım-fikstür aparat tasarımı 
ve ürün tasarımını içeren hizmet alanımızla 
projelerinizi en etkin şekilde yürütmekteyiz.

İvedik Mh. Melih Gökçek Blv. OSB Türk Plaza 
No: 140/34 Yenimahalle/Ankara

www.dizaynatolyesi.com • info@dizaynatolyesi.com
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Hızlı Prototipleme

Makine İmalatı

Plastik Enjeksiyon & Kalıp İmalatı



 

Hızlı Prototipleme
3 Boyutlu Üretim

AR-GE çalışmalarının başarıya 
ulaşması için prototipleme büyük önem 
taşımaktadır. Prototipleme maliyetinin 
düşük ve prototipleme süresinin hızlı 
olması AR-GE sürecinde avantajlar 
sağlamaktadır.

Bunun sebebi ise geleneksel imalat 
yöntemleriyle prototip oluşturmanın, 
hem çok maliyetli hem de süre 
açısından daha uzun sürmesidir.

Fakat eklemeli imalat yöntemleri 
kullanılarak düşük maliyetli ve bir iki gün 
gibi kısa sürelerde prototip üretimler 
gerçekleştirilebilmektedir. Tüm bunların 
yanı sıra ürettiğimiz prototip modeller 
üzerinde gerekli olan tüm mühendislik 
deneyleri yapılabilmektedir.

Özetle AR-GE alanında kısa sürede 
verimli sonuçlar elde etmek için eklemeli 
imalat yöntemlerinden faydalanmak 
avantajlıdır.



 

Plastik Enjeksiyon, 
Kalıp İmalatı

Kalıp Tasarım Hizmeti
o Plastik Enjeksiyon Kalıpları
o Metal Enjeksiyon Kalıpları
o Trim Kalıpları
o Sıvama Kalıpları
o Kesme Kalıpları
Elektrik, mekanik sistemler, tesisat 
sistemleri, mutfak, beyaz eşya ve otomotiv 
sektörleri gibi birçok alanda plastik 
ve metal enjeksiyon kalıp tasarımını 
standartlara uygun olarak uzun kalıp 
ömrü ve düşük maliyet sağlayacak şekilde 
gerçekleştirmekteyiz.   

Ürün Tasarım Hizmeti
o Plastik Enjeksiyon Ürün Tasarımı
o Metal Enjeksiyon Ürün Tasarımı
o Plastik Enjeksiyon Yolluk Tasarımı
o Metal Enjeksiyon Yolluk Tasarımı
Elektrik, mekanik sistemler, tesisat 
sistemleri, mutfak, beyaz eşya ve otomotiv 
sektörleri gibi birçok alanda plastik ve 
metal ürün tasarımını standartlara uygun 
olarak optimum şartları sağlayacak 
şekilde uygun imalat yöntemi ve maliyet 
eşliğinde gerçekleştirmekteyiz.

*DizaynMold, 
HBK Dizayn Atölyesi Müh. Tic. Ltd. Şti. kuruluşudur.



 

Tersine Mühendislik
3B Tarama

Üç boyutlu tarama yöntemiyle numunesi bulunan 
herhangi bir nesneyi yüksek hassasiyet ve 
doğrulukta modelleyerek istediğiniz sayıda üretiminin 
gerçekleşmesini sağlıyoruz.
Bunun yanı sıra üç boyutlu tarama yöntemi ile 
modellemeyi bir araya getirerek numunesi bulunan 
nesnenin revize edilmesi, yeniden ölçülendirilmesi 
gibi işlemleri hızla gerçekleştirebiliyoruz. Bu sayede 
ürün geliştirme süresini kısaltıyoruz.
Üç boyutlu tarama sayesinde modelleme süresi ve 
üretim maliyetleri azalır.







Endüstriyel
Dizayn M Serisi

• Baskı Kafası: Değiştirilebilir baskı ucuna sahip,  
iki fanlı tek baskı kafası

• Nozzle Boyutları: 0.25, 0.4, 0.6, 0.8 mm
• Hammadde: PLA / ABS / CPE / NAYLON / FLEX ve  

Tüm Özel Filamentler (Açık Filament Sistemi)
• Baskı Hızı: 80 mm/s - Boşta Gezinme Hızı: 200 mm/s
• Nozzle Sıcaklığı: 180-280 oC derece
• Baslı Tablası: 20-110 oC derece
• Filament Çapı: 1.75 mm

M Serisi Ortak Özellikler

M1 ProM1 Lite
Baskı Hacmi 250x210x210 mm

Otomatik 
Kalibrasyon

Yok

Filament 
Sensörü

Yok

Tabla Buildtak

Baskı Hacmi 250x210x210 mm

Otomatik 
Kalibrasyon

Var

Filament 
Sensörü

Var

Tabla Buildtak



Endüstriyel
Dizayn S Serisi • Baskı Kafası: Değiştirilebilir baskı ucuna sahip,  

dört fanlı çift baskı kafası
• Nozzle Boyutları: 0.25, 0.4, 0.6, 0.8 mm
• Hammadde: PLA / ABS / CPE / PC/ PVA / PETG/ NAYLON / FLEX 

ve Tüm Özel Filamentler (Açık Filament Sistemi)
• Baskı Hızı: 80 mm/s - Boşta Gezinme Hızı: 200 mm/s
• Nozzle Sıcaklığı: 180-300 oC derece
• Baslı Tablası: 20-110 oC derece
• Filament Çapı: 1.75 mm
• Endüstriyel sessiz sürücü
• Metal, kapalı kasa
• Hepa filtre
• Buildtak tabla
• Otomatik kalibrasyon
• Filament sensörü
• Dokunmatik ekran

S Serisi Ortak Özellikler

Model Baskı Hacmi

S3 300x300x300 mm

S4 400x400x400 mm

S5 500x500x500 mm

• Yerinde kurulum
• Ücretsiz operatör eğitimi
• Yedek parça güvencesi
• 1 yıl garanti




