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TEKNOLOJİ
MODANIN EMRİNDE   
Akmens, kurumsal kıyafetler pazarında deneyimiyle yer edinmiş 
köklü bir firmadır. Teknolojiye ve yeniliğe yatırım yapan Akmens, 
piyasada kullanılan standart ürünler yerine ürün geliştirme 
ve tasarıma yatırım yaparak kurumların ve çalışanlarının 
ihtiyaçlarını karşılayacak fonksiyonel, teknolojik ve kullanan 
kişilerin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayan performans 
arttırıcı ürünler sunmaktadır. Kumaşta fonksiyonellik ile şıklığı 
harmanlayan bir firmadır.

Akmens’in amacı, kurumsal kıyafette çalışanların rahatlığını 
da sağlayan daha işlevsel ve daha şık kıyafetler üreterek 
hizmet verdiği kurumun imajını yükseltmektir. Türkiye’nin ünlü 
tasarımcıları ile birlikte çalışan Akmens, pek çok kamu kurumu 
ve özel şirketin kıyafet koleksiyonlarını gerçekleştirmiş ve büyük 
ilgi gören defileler düzenlemiştir.

Fonksiyonellik konusunda ise dünyanın önde gelen elyaf 
üreticileri ile birlikte çalışan Akmens, ülkemizin en önemli 
firmalarına iplik ve kumaş ürettirmektedir. Modayı kumaş 
teknolojileriyle zenginleştiren Coolmax ve Quantum ürünlerinin 
ardından Akmens, beş yıllık bir çalışmanın ürünü olarak 
Türkiye’de geliştirilen, nefes alan, nemi dışarı atan, leke tutmayan 
doğal ve konforlu DryCoolTM ürününü gururla sunar.
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İŞ MODASI İÇİN 
YÜKSEK TEKNOLOJİ  
ÜRÜNÜ KUMAŞLAR

2005’de geliştirdiğimiz CoolMax, 
Türkiye’nin önde gelen kurumlarının kurumsal 

kıyafetler koleksiyonlarında kullanıldı. 
Ayrıca dünya markalarının da tercihi oldu.



COOLMAX’IN ÖTESİNE GEÇEN
ŞIKLIK ve FONKSİYONELLİK

Quantum elyafı ile eşsiz bir karışım yaparak 
geliştirdiğimiz yüksek performanslı kumaş serisiyle 

CoolMax deneyimini daha da ileriye taşıdık.



PİYASADA KULLANILAN 
STANDART ve İHTİYACI 

KARŞILAMAYAN
ÜRÜNLER YERİNE TEKNOLOJİ 
ve YENİLİĞE YATIRIM YAPARAK 

TÜRKİYE’DE BEŞ YILLIK BİR 
ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ OLARAK

GELİŞTİRİLEN DRYCOOL 
ÜRÜNÜNÜ GURURLA SUNAR.
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İçi boş delikli yapısı ile yazın serin, kışın daha iyi bir sıcaklık sağlar.

Doğal elyaflara göre kırışmazlık, daha hızlı kuruma ve daha dayanıklıdır.

Özel iplik yapısı sayesinde doğal dokunuşludur.

Özel iplik yapısı sayesinde doğal elyaf görünümlüdür.

İçi boş delikli yapısı ile daha hafiftir.

Kanallı yapısı ile nefes alma ve nem transferi sağlar.

Doğal ve konforludur.Nemi ve 
Lekeleri 
Dışarı Atar

Nefes Alır

Hafiftir

Doğal 
Görünümlüdür

Kırışmaz, 
Hızlı Kurur

KONFOR İÇİN 
GELİŞTİRİLDİ



DRYCOOL Farkı

YÜN ELYAFI POLYESTER ELYAFI DRYCOOL

Doğal bir görünüm Sentetik parlaklığı Doğal bir görünüm

Doğal bir yumuşaklık Sentetik hissi Doğal bir yumuşaklık

Emici Emici değildir (%0,4 emicilik) Emicidir

Daha geç kurur Daha çabuk kurur Daha çabuk kurur

Daha geç tüylenir Çabuk tüylenir Daha geç tüylenir

Yıkanınca deforme olur Yıkama ile şeklini kaybetmez Yıkama ile şeklini kaybetmez

Şık bir görünüm Daha ucuz bir görünüm Şık bir görünüm

Daha geç tutuşur Çabuk tutuşur Daha geç tutuşur

Daha dolgun bir kumaş sunar

Vücut ısısını dengeler, yazın 
serin ve kışın sıcak kalması için 
tasarlanmıştır

YÜKSEK TEKNOLOJİ  
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Kesinti 
İplik

Yün 
Elyafı

Doğal elyaf görünümü ve dokunuşunu 
kaybetmeden, polyesterin avantajlarını 
sağlayan eşsiz bir tasarımdır.

DRYCOOL özel iplik çekimi sayesinde, 
polyesteri gizleyerek doğal bir dokunuş 
ve doğal görünüm sunar.

DRYCOOL özel iplik çekimi sayesinde, 
polyesterin kırışmazlığını ve 
dayanıklılığını sunar.

DRYCOOL özel kesiti sayesinde, ek 
olarak daha hızlı kuruma, nefes alabilirlik, 
hafiflik ve esneklik sağlaması için 
tasarlanmıştır.  Ayrıca, içeriğindeki içi 
boş delikli elyaflar kışın sıcak kalma 
özelliği, kanallı elyaflarla yazın daha serin 
kumaş sunacak şekilde tasarlanmıştır.

DRYCOOL özel kesiti sayesinde daha 
dolgun bir kumaş sunar, %10 daha hafif 
bir kumaş hissi verir.

DRYCOOL Nedir?



DRYCOOLTM benzerleri ile 
kıyaslandığında daha hızlı kuruduğu 
gözlenmiştir.

DRYCOOL 
Hızlı Kuruma Testi

%100 Yün %70Yün / %30 PES DRYCOOLTM



DRYCOOL ürünlerimiz şirket ve kurum 
çalışanlarının konforu için 50 mm/s 
hava geçirgenliğiyle nefes almaktadır. 

Tüm ürünlerin hava geçirgenliği, üretim 
sırasında numuneler alınıp düzenli test 
edilerek kontrol edilmektedir.

DRYCOOL 
Nefes Alma Testi



AKMENS
TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN

MARKA ve KURULUŞLARININ 
TERCİHİ
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www.akmenstekstil.com


