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Egemen Inc. is the oldest company of Egemen Group.
Egemen Inc was founded in 1994 in İzmir. Egemen is
based on dynamic, flexible, and proactive management
strategies, with these strategies company has achieved a
significant growth with the establishment of production,
import and export volume. In 2000’s , parallel with
changing and evolving world economy Egemen Group,
opened manufactory for Vacuum Storage Bag production
in 2004. With this product has achieved great momentum
in growth.
Egemen Şirketler Grubunun en köklü firması olan
Egemen A.Ş. 1994 Yılında İzmir’de kurulmuştur.
Egemen dinamik, esnek ve proaktif stratejilere dayanan
yönetim modelinin bir sonucu olarak son yıllarda önemli
bir büyüme kaydetmiştir. Bu büyüme ile hem ülke
ekonomisine katkıda bulunmuş hem de yeni istihdamlar
oluşturmuştur.2000’li yıllar ile değişen ve gelişen dünya
ekonomileriyle paralel olarak, Egemen A.Ş. büyük hacimli
tekstil ürünlerinin küçük hacimlerle muhafaza edilmesi
fikrini yani vakumlu poşeti keşfetmiş ve bununla beraber
büyümede büyük bir ivme yakalamıştır.

OUR VISION
Mastering principles of developing life facilitating creative designs and making a difference to the
world.
OUR MISSION
For ones, who desire to create a difference in their solutions, we convert with our qualified team,
having adapted universal values, eco-system friendly designs into innovative products using
advanced technologies, and offer saving to lives.
OUR BASIC VALUES
Our customers are our business partners; we provide them quality and make trust sustainable.
We work adapting universal values with team spirit, high sense of belongingness, quick and
qualified, always smiling faces, producing with high spirits, paying importance to its personal
development and solution focused.
We adopt a management understanding, which values its employees training and motivation,
being fair, transparent and respecting different ideas, open to communication and criticism,
self-consistent, innovative, effort respecting, approaching all stakeholders as business partners.
Paying attention to R&D with an analytic and systematic perspective we use advanced technology,
push our limits, and owing to our qualified personnel we do not adapt hard working, but smart
working.
Starting with ourselves, in order to plant in the society and world we live the utilization of
nature-friendly the importance of using nature friendly products and the benefits ensured thereby,
and to leave the future generation a more viable world, social responsibility projects are of high
importance to us.
VİZYONUMUZ
Yaşamı kolaylaştıran yaratıcı tasarımlar geliştiren ve dünyayı değiştiren ilklere EGEMEN olmak.
MİSYONUMUZ
Çözümlerinde fark yaratmak isteyenlere, evrensel değerleri benimseyen yetkin ekibimiz ile eko
sistemi önemseyen tasarımları ileri teknolojiyi kullanarak inovatif ürünlere dönüştürüyor ve
hayatlara tasarruf sunuyoruz.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Müşterilerimiz bizim iş ortağımızdır, onlara kaliteyi ve güveni sürdürülebilir kılarız.
Evrensel değerleri benimsemiş, takım ruhuna sahip, aidiyeti yüksek, çevik, yetkin, yüzü her daim
gülen, keyifle üreten, kişisel gelişimini önemseyen çözüm odaklı çalışanlarız.
Çalışanların eğitimine ve motivasyonuna değer veren, adil, şeffaf, farklı fikirlere saygı duyan,
iletişime ve eleştiriye açık, istikrarlı, yenilikçi, emeğe saygılı, tüm paydaşlarına iş ortağı mantığı ile
yaklaşan, biz yönetim anlayışı ile çalışırız.
Analitik ve sistematik bakış açısı ile ar-geye önem vererek ileri teknolojiyi kullanır, sınırlarımızı
zorlarız, yetişmiş personelimiz sayesinde çok çalışmayı değil akıllı çalışmayı benimseriz.
Kendimizden başlayarak, yaşadığımız topluma ve dünyaya, doğaya dost ürün kullanımının ve
sağladığı tasarrufun önemini aşılamak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak
için sosyal sorumluluk projelerine önem veririz.

OUTDOOR
URUNLERI

KAMP SANDALYESI
SOĞUTUCU ÇANTALI KAMP SANDALYESİ

∞Oturma yeri yüksekliği: 41 cm
∞Boruları ve kumaşı çok dayanıklıdır |Maksimum 110 kg ağırlık ile kullanılabilir
∞Çok basit katlanır / açılır sistem. Elastik bandı ile katlı halde saklanabilir.
∞Katlandığında az yer kaplar | Hacim: 26 L | Boyutlar: 77,5 X 20 X 17 cm
∞Taşımayı kolaylaştıran entegre kayış | Toplam ağırlık: 2,8 kg
∞Soğutucu çanta bölmesi yiyecek ve içeceklerinizi soğuk tutmanıza yardımcı olur.

KAMP SANDALYESİ

∞Oturma yeri yüksekliği: 41 cm
∞Boruları ve kumaşı çok dayanıklıdır |Maksimum 110 kg ağırlık ile kullanılabilir
∞Çok basit katlanır / açılır sistem. Elastik bandı ile katlı halde saklanabilir.
∞Katlandığında az yer kaplar | Hacim: 26 L | Boyutlar: 77,5 X 20 X 17 cm
∞Taşımayı kolaylaştıran entegre kayış | Toplam ağırlık: 2,8 kg

CADIR
TEK KİŞİLİK ÇADIR

∞Kendi kendine ayakta duran yapı. Direkler sayesinde kolay kurulum.
∞Kapasite 190 X 200 cm oda. Kullanılabilir maks. yükseklik: 121 cm.
∞Taşıma kolaylığı Kılıf boyutu: 57 X 16 X 16 cm / 14,6 L Ağırlık: 3,5 kg.
∞Karanlık Patentli FRESH & BLACK dış kumaş: Gün ortasında bile %99
karanlık.
∞Sağlamlık 5 şiddetinde rüzgara (40 km/sa) dayanıklı: Rüzgarlı döner
platform testi onaylı

ÇİFT KİŞİLİK ÇADIR

∞Kendi kendine ayakta duran yapı. 2 direk sayesinde kolay
kurulum.
∞Kapasite 140 X 200 cm oda. (70cm’lik 2 tulum) Kullanılabilir
maks. yükseklik: 100 cm
∞Taşıma kolaylığı Kılıf boyutu: 63cm X 22cm X 22cm. Ağırlık: 1,7 kg
∞Isı azaltma 2 havalandırma (kapı ve tente). Fresh teknolojisi
bulunmaz.
∞Sağlamlık 30 km/sa (4 şiddeti) rüzgara dayanıklı: Rüzgar
tünelinde testlerle onaylanmıştır

HAMAK
PARAŞÜT HAMAK

∞Uyuma rahatlığı Boyutlar: 260 X 152 cm | Yumuşak dokulu
polyester
∞Taşıma kolaylığı Ağırlık: 415 g | Hacim: 2,4 L | Taşıma çantası
∞Takma / çıkarma kolaylığı Tokalar ve kayışlarla satılır, kanca dahil
∞değil | 2 ağaç arası maks. 4 metre
∞Bakım kolaylığı Yıkamayın | Gerekirse: nemli bir süngerle silin

KAMP TABURESI
KATLANABİLİR BALIKÇI & KAMP TABURESİ

∞Rahatlık Kullanımı kolay basit ve etkili oturak
∞Yer kaplamama Katlandığında az yer kaplar.
∞Taşıma kolaylığı Ağırlık: 0,8 kg oluşuyla taşınması oldukça kolay.
∞Açma / kapama kolaylığı Kolay açma / kapama sistemi.
∞Dayanıklılık Maksimum 100 kg ağırlık için test edildi, onaylandı.

UYKU TULUMU
ÇANTALI UYKU TULUMU

∞Kullanılması önerilen ideal sıcaklık 0°C. Limit sıcaklık: -5°C
∞Sentetik dolgu.
∞Taşıma kolaylığı
∞Taşıma çantası
∞Uyuma rahatlığı Rahat mumya tipi yapı Havalandırma için 2
adet 3/4 çift kürsörlü fermuar
∞Su tutmaz Uyku tulumunuzun ısı yalıtımı performansını
artırmak için su tutmaz kumaş.

UYKU TULUMU

∞Kullanılması önerilen ideal sıcaklık 0°C. Limit sıcaklık: -5°C
∞Sentetik dolgu.
∞Taşıma kolaylığı
∞Uyuma rahatlığı Rahat mumya tipi yapı Havalandırma için 2
adet 3/4 çift kürsörlü fermuar
∞Su tutmaz Uyku tulumunuzun ısı yalıtımı performansını
artırmak için su tutmaz kumaş.

SISME YATAK
ÇİFT KİŞİLİK ŞİME YATAK

∞Boyutlar: 190 X 120 X 16 cm | Kadife dokunuşlu yüzeyiyle uyku
rahatlığı.
∞Dayanıklılık Minimum 60 kere şişirme / söndürme sürecine
dayanıklı olduğu kanıtlanmış mat.
∞Takma / çıkarma kolaylığı Pompayla 1 dk 30 saniyede şişirilebilir
∞Tek yönlü tıpa
∞Taşıma kolaylığı Ağırlık: 3,5 kg | Yer kaplama: 7,5 L

YASTIK
KAMP YASTIĞI

∞Boyutlar: 27 X 37 X 10 cm
∞Taşıma kolaylığı Ağırlık: 100 g | Hacim: 0,4 L
∞Bakım kolaylığı Nemli bir bez yardımıyla temizleyin.

SANDALYE
PLAJ SANDALYESİ

∞Oturma yeri yüksekliği: 41 cm
∞Boruları ve kumaşı çok dayanıklıdır |Maksimum 110 kg ağırlık ile kullanılabilir
∞Çok basit katlanır / açılır sistem.
∞Katlandığında az yer kaplar

SEZLONG
PRATİK ŞEZLONG

∞Tek kişiliktir, hızlı ve kolay bir şekilde katlanır / açılır.
∞Çanta şeklinde kolay taşıma özelliği
∞Kaliteli malzeme yapısı
∞Taşımayı kolaylaştıran entegre kayış

SEZLONG
ŞEZLONG MİNDERİ

∞Tek kişiliktir, hızlı ve kolay bir şekilde katlanır / açılır.
∞Çanta şeklinde kolay taşıma özelliği
∞Kaliteli malzeme yapısı
∞Taşımayı kolaylaştıran entegre tutma sapı

HAVLU
MİKROFİBER HAVLU

∞Çok az yer kaplar, hafiftir ve taşıması kolaydır.
∞Çabuk kuruma özelliği Kullandıktan sonra hızlı bir
şekilde kurur.
∞Teri emme özelliği Vücudun etkili bir şekilde
kuruması için havluyu cildinize hafifçe vurun.
∞Bakım kolaylığı Makinede yıkanabilir. Yırtılmaz.
Düzenli yıkamalara karşı dayanıklıdır.

CANTA
SOĞUTUCU PİKNİK ÇANTASI

∞Buz kalıbı olmadan yiyecekleri 14 saat soğuk tutar
∞Kullanım kolaylığı Büyük fermuarlı ağız
∞Yer kaplamama Gereksiz yer kaplamaya son
∞Taşıma kolaylığı için kumaş tutma sapı

10 & 15 LİTRE SIRT ÇANTASI

∞Sünger dolgulu sırt ve askılar
∞Taşıma kolaylığı Taşıma kolaylığı sağlayan çift fermuarlı 1 iç cep
∞Kapasite Hacim: 10 litre | 15 litre
∞Yıpranmaya karşı dayanıklılık
∞Zemin ve sırt kaynaklı aşınmaya karşı dayanıklı bileşen
Havalandırma Basit sırt
∞Kullanım kolaylığı Doğa yürüyüşü yaparken çantayı yatay
eğdiğinizde çanta cebine kolaylca erişebilirsiniz.

TERMOS
ÇELİK TERMOS

∞0,30 - 0,50 - 0,75 ml olarak üç farklı seçenek
∞Isı yalıtımı 95°C’den itibaren: 6 saat sonunda 82°, 12
saat sonunda 73°, 24 saat sonunda 60°
∞Kullanım kolaylığı Kapağı yarım olarak açabilirsiniz.
∞Bardak dahil. Paslanmaz çelik termos.
∞Bakım kolaylığı Çıkabilir kapağı sayesinde
temizlemesi kolaydır. İç haznesi paslanmaz çelik.
∞Sağlamlık Aralarında hava boşluğu bulunan 18/8
(304) paslanmaz çelik çift duvar yapısı.

KAPLAR
SAKLAMA KAPLARI

∞Kaliteli malzeme
∞Kapaklı su ve hava geçirmez
∞Kuru ve sulu gıda saklmaya uygundur
∞Farklı ml’lerde üretilebilmektedir

MATLAR
YOGA MATI

∞Çevre dostu doğal kauçuk
∞Matın üzerindeki kabartmalar sayesinde duruşlarınız esnasında
kaymazsınız.
∞Dengenizi korumanıza yardımcı olmak için kauçuk sağlam bir
kavrama sunar.
∞Ayrıca bu matı taşıma kayışı sayesinde yoga dersinize
götürebilirsiniz.

DAMBIL
5 KG DAMBIL

∞500 gr’dan 5 kg’a kadar 6 farklı model!
∞Akıllı, pürüzsüz kaplaması ile temizlemesi kolaydır ve zeminde iz
bırakmaz.

PILATES
PİLATES BANDI

∞Tek başına birçok kas grubunu çalıştırmanızı sağlar.
∞Yer kaplamama Her yerde saklayabileceğiniz hafif ve kullanışlı
sıkılaştırıcı aksesuar!
∞Kendinizi konumlandırmanıza, direnç ve esneme çalışmalarına
yardım eder.

PİLATES ÇEMBERİ

∞Tek başına birçok kas grubunu çalıştırmanızı sağlar.
∞Yer kaplamama Her yerde saklayabileceğiniz hafif ve kullanışlı
sıkılaştırıcı aksesuar!
∞Kendinizi konumlandırmanıza, direnç ve esneme çalışmalarına
yardım eder.

PILATES
PİLATES TOPU

∞Tek başına birçok kas grubunu çalıştırmanızı sağlar.
∞Yer kaplamama Her yerde saklayabileceğiniz hafif ve kullanışlı
sıkılaştırıcı aksesuar!
∞Kendinizi konumlandırmanıza, direnç ve esneme çalışmalarına
yardım eder.

PİLATES TOPU POMPASI

∞Performans Etkili bir şekilde şişirmeniz için çift etkili sistem.
∞Yer kaplamama İstediğiniz yere götürün ve kolayca saklayın.
∞Ağırlık: 115 gr
∞Kapasite: 0,9 L
∞Ergonomik kavrama Pilates topunuzu elle kolaylıkla şişirebilmenizi
sağlar.

EGZERSIZ
AYARLANABİLİR EL YAYI

∞Dayanıklılık 10 kg - 40 kg
∞Ergonomik kavrama Kauçuk sapları sayesinde
antrenmanlarınızda büyük rahatlık sağlar.
∞Ayarlanabilir yapı Ayarlama dişlisinden, 10
kg’dan 20 kg’a kadar ayarlanabilen el yayı

EL YAYI

∞Direnç: 15 kg.
∞Ergonomik kavrama Avuç içi destekleri
kullanımını kolaylaştırır.
∞Taşıma kolaylığı Hafif ve az yer kaplar, taşıması
kolay.

EGZERSIZ
GÖĞÜS YAYI

∞Üst vücudun tamamının güçlendirilmesi için
çeşitli egzersizler.
∞Ayarlanabilir yapı Egzersizlerinize göre farklı
dirençler için yay sayısını ayarlayın.
∞Taşıma kolaylığı Yanınızda kolaylıkla
taşıyabileceğiniz bir aksesuar.

ATLAMA İPİ

∞Ayarlanabilir yapı 3 metre olan bu ipi boyunuza
göre ayarlayabilirsiniz.
∞Ergonomik kavrama Daha iyi kavrama için
sünger kaydırmaz saplar
∞Düşük hızda yeni başlayanlar için uygun
rulmansız atlama ipi.
∞Yıpranmaya karşı dayanıklılık Aşındırıcı olmayan
yüzeylerde, iç mekanda kullanıma uygun PVC ip.
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