
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.

Eklemeli imalat 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.dizaynmold.com • info@dizaynmold.com

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



 

Tasarım Hizmeti
Analiz HizmetiKalıp ve Ürün Tasarımı

Kalıp Tasarım Hizmeti
• Plastik Enjeksiyon Kalıpları
• Metal Enjeksiyon Kalıpları
• Trim Kalıpları
• Sıvama Kalıpları
• 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
• Plastik Enjeksiyon Ürün Tasarımı
• Metal Enjeksiyon Ürün Tasarımı
• Plastik Enjeksiyon Yolluk Tasarımı
• 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.

İhtiyaca uygun mühendislik yazılımları kullanılarak yapılan analizler ile 
problemleri çözüme kavuşturmaktayız. Statik analiz ve kalıplama analizleri 
ile zamandan tasarruf edebilir ve daha düşük maliyetle işlemlerinizi çözüme 
kavuşturabilirsiniz. Ayrıca sunduğumuz mühendislik çözümleri ile ileride 
oluşabilecek muhtelif problemleri önceden fark ederek tasarım aşamasında 
uygun önlemi almanıza imkan sağlıyoruz.

Fikstür ve Parça Tasarımı
İhtiyacınız olan fikstür, takım-aparat ve parça tasarımını standartlara ve 
talep edilen fonksiyona uygun olarak gerçekleştirmekteyiz.

Proje Takibi ve Raporlama
Proje takibinizi profesyonel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Haftalık ve aylık 
detaylı raporlama ve proje takip grafikleri ile projeniz hakkında tüm verileri 
size sunuyoruz. Bu şekilde siz zamandan ve emekten tasarruf ederken biz 
profesyonelce projeniz üzerinde çalışıyoruz.

Analiz Hizmeti
• Plastik Enjeksiyon Analizi

1. Dolum Analizi
2. Soğutma Analizi
3. Çarpılma Analizi
4. Yolluk Analizi

• Statik Analiz
• Termal ve Akış Analizi
• Mühendislik Çözümleri




