




Giyilebilir ürünler üretmenin dışında arkasında 
mühendislik yatan hizmetler sunmayı amaçlayarak 
varolan Seamtech yine bir mühendislik ve taahhüt 
firması olan endüstriyel inşaat sektöründe faaliyet 
gösteren Rooftech Endüstriyel nin  tekstil sektöründeki 
hazır giyim üretimi yapan  tescilli konfeksiyon 
markasıdır.

Seamtech, which aims to provide engineering-based services beyond 
manufacturing wearable products is the registered trademark of 
Rooftech Industrial, another engineering company which runs projects 
in industrial construction, in ready-made clothing sector. 



bir ‘Sedex’ üyesidir



Kullandığımız yazılımlar

Fashion/Retail PLM,

Fashion/Retail PLM, giyim, aksesuar, ayakkabı ve ev tekstili 
perakendecileri için geliştirilmiş geniş kapsamlı bir Ürün Yaşam 
Döngüsü çözümüdür. Planlama ve Tasarım aşamasından Tedarik ve 
Üretime kadar bütün ürün yönetimini mümkün kılan PLM, firma içi ve 
firma dışı tüm aktörlerden doğru ve zamanında bilgi almak suretiyle 
ürün yönetimi sürecinin hızla ve en doğru şekilde yönetilmesini sağlar.
PLM bir metodoloji, bir strateji ve bir akıldır. Bu akıl farklılık meydana 
getirir ve bu farklılık da liderliği...
 
PLM şirketlere üç tavsiyede bulunur:
Yenilikçi olun (Innovate). Daha fazla ve daha yeni ürünün 
geliştirilebilmesi için ön koşul olan daha etkin bir tasarım ortamı 
oluşturun.
İşbirliği yapın (collaborate). PLM Çözümlerini kullanarak Şirket içindeki 
veya genişletilmiş işletmenizdeki (şirket, satıcı ve tedarikçilerden 
oluşan zincire genişletilmiş işletme ‘extended enterprise’ diyoruz) tüm 
beceri ve birikime erişin.
Bütünleştirin (integrate). Oluşturulan içeriği diğer süreçleri de 
hızlandıracak şekilde paylaşın ve gücünüzü artıracak şekilde kullanın.



Seamtech 2015 yılından beri 
İstanbul Büyükçekmece’deki 
toplam 1850 m2 kapalı alan 
üzerine kurulu üretim tesisinde 
tüm imalat aşamalarının iç 
bünyede yapıldığı (kesim, 
dikim, kalite-kontrol, ütü-paket) 
ve çeşitli üretim (imalat)  
programları ile elektronik 
ortamda takip edildiği, örme 
hazır giyim ihracatında bir çok 
dünya markasına aylık 50.000 
adet ürün kapasitesi ile hizmet 
vermektedir. Özellikle model 
tasarımı ve imalatı konusunda 
güçlü bir kadroya sahip olan 
Seamtech konusunda tecrübeli 
20 idari personel ve 35 imalat 
personeli ile 55 kişilik bir 
ailedir.



Since 2015, in its facility in 
Büyükçekmece İstanbul that 
comprises 1850 m2 indoor 
space, Seamtech produces 
50.000 pieces per month 
for different global brands in 
knitted textile sector through 
manufacturing processes such 
as; cutting, sewing, quality 
control and ironing-packaging, 
all of which are carried out 
in the facility where they are 
electronically controlled. The 
staff of Seamtech is a family 
that comprises 55 people in 
total who have a significant 
know-how on pattern design 
and manufacture, 20 of 
which are administrative 
personnel and 35 employed in 
production.    



Çeşitli Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Seamtech 
kısa zamanda huzurlu iş gücü sağlayabilmiş, 2018 yılında 
Smeta 6.0 sorumluluklarını başarılı bir şekilde yerine 
getirerek SEDEX üyesi olmaya hak kazanmıştır. Bununla 
beraber ISO14001-2004 çevre yönetimi sertifikası ile 
doğaya saygılı ve geri dönüştürülebilir üretim yapmayı ilke 
haline getirmiş,  ISO 9001-2008 Kalite yönetim sertifikası 
ile sürdürülebilir kaliteli hizmetini,  
ISO 18001- 2017 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasıyla da 
çalışanlarının güvenliğini en iyi koşullarda sağlayacağını 
tescillemiştir.

Bazı referanslarımız / Some referances



Getting involved in various 
social responsibility projects 
and providing a peaceful 
workplace atmosphere, 
Seamtech has accomplished 
Smeta 6.0 liabilities and 
attained the membership of 
SEDEX in 2018. Furthermore, 
with the certificate of ISO 
14001-2004, Seamtech 
follows the principles of 
environment friendly and 
recyclable production, with 
ISO 9001-2008 quality 
management certificate, it 
follows sustainable quality 
service, and with ISO 18001- 
2017 Labor Health and Safety 
Certificate it warranted 
providing the best conditions 
for its employees. 



Tasarımdan üretim ve teslime kadar limitsiz hassasiyet.
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