
Superba Pazarlama ve Servis Müdürü Dr. Hubert Tretsch        

Superba’nın Türkiye pazarına ilk girişi, 70’li yıl-
ların sonlarında el örgü iplik üreticilerine “SPI-
ROVAP” gibi iplik buharlama makinelerinin 
temini ile başlamış. Superba, 1975 yılından 
bu yana atmosferik basınç ile buharlama 
sistemini, life hacimlilik kazandırmak üzere 
başarılı bir şekilde kullanmakta. Superba’nın 
Türkiye’ye gelişi, çalışmaları ve yeniliklerle 
ilgili konuları Superba Pazarlama ve Servis 
Müdürü Dr. Hubert Tretsch’la konuştuk.

Superba’nın Türk pazarındaki geçmişi nedir?
“1992 yılında Superba,  tekstil alanında uz-
man bir temsilci olan ve ayrıca akıcı bir 
şekilde Fransızca konuşan Milyo Sabuncu 
(SAMOTEKS, İstanbul) ile ortaklığa gitti. O 
zamandan bu yana, Superba ve Samoteks, 
İstanbul’dan Gaziantep’e, Kayseri ve Uşak’a 
kadar Türkiye’de halı pazarına yönelik olarak 
çalışmaktadır. Türk üreticilerin, halı iplikleri 
için geliştirilen TVP2S fiksaj hattı ile ilk buluş-

Superba ITM’de 
müşterileriyle buluşuyor
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by Dr. Hubert Tretsch, Head of Marketing & Services, Superba S.A.S   

The yarn treatment using steam is the result 
of a long history at Superba with the very 
first Turkish customers having trusted us as 
early as the late 70s to provide machines 
like “SPIROVAP” to treat their hand-knitted 
yarns. This steaming process under atmo-
spheric pressure that we have been us-
ing since 1975 is suitable treatment for the 
bulking effect it brings to the fibre. In 1992, 
SUPERBA partnered with SAMOTEKS in Istan-

bul (Mr. Milyo SABUNCU), an agent of high 
quality based on their strong expertise in the 
textile field, and which in addition, perfectly 
speaks French. Since then SAMOTEKS and 
SUPERBA have been analysing the carpet 
market throughout Turkey, from Istanbul to 
Gaziantep, Kayseri and through Uşak. Our 
history extends more than 20 years since 
Turkish manufacturers purchased their first 
TVP2S heat-setting line for carpet yarn in 

Superba in Turkey: 
a long history since 1977
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maları 1993 yılına rastlamakta olup, bu tarih 
Superba’nın Türkiye pazarındaki 20 yılı aşkın 
faaliyetlerinin de başlangıç noktasını oluş-
turmaktadır. O zamanlar makineler, hatların 
çıkışlarında yer alan manuel sarım sistemleri 
ile ancak 24, maksimum 36 ipliği işleyebilirdi. 
Bu seriler günde en fazla 3000-4000 kilo iplik 
üretiyordu; Superba’nın basınç altında doy-
muş buharla orijinal fikse metodu; life mü-
kemmel bir yayalanma özelliği kazandıran 
yüksek fikse gücü nedeniyle halı üreticileri-
nin hemen dikkatini çekti.”

Superba hatları zaman içinde nasıl gelişti?
“Günümüzde, TVP3 son nesil fikse hattı, % 90 
ve üzeri verimlilik değerlerinde, 72 ucu eş za-
manlı olarak işleyerek günde 12 tona kadar 
iplik üretebilmektedir. İşlem, tüm fabrikanın 
üretimini kontrol altına alabilen “Supervisor” 
yazılımı olanağıyla birlikte, bir dahili otomas-
yon sistemi ile tamamen kontrol ediliyor. Bu 
hatların uzaktan izlenebilmesi için Superba 
tarafından “akıllı telefon” uygulamaları dahi 
sunulmaktadır. Hat çıkışında yer alan, 72-uç 
B401 sarım sistemleri,  piyasadaki en iyi oto-

1993. At that time, the machines could only 
process 24 or at most 36 yarns with manual 
winders at the exit of the lines, which re-
quired many employees and a constant 
process monitoring. These lines produced 
at most 3000 to 4000 kilograms of yarn in a 
day; Superba’s original method of heat-set-
ting in saturated steam under pressure had 
immediately seduced the carpet manufac-
turers for its high setting power, in turn, giv-
ing the fibres an excellent resilience.

SUPERBA’s lines evolution over time
Today, our latest generation of heat-set-
ting line TVP3 in its most complete version 
can produce up to 12 tons of yarn per day 
and more, simultaneously treating 72 ends 
with efficiencies typically greater than 
90%. The process is entirely controlled by 
an in-built automatism with the possibility 
of having Supervisor software to handle 
the production of a whole factory. We 
even offer smartphone applications that 

Istanbul SAMOTEKS Ofisi ve Takımı
SAMOTEKS Office and Team in Istanbul
Soldan sağa | From left to right
Milyo SABUNCU, Oktay CANDAN, 
Sofi SABUNCU, Yusuf YILMAZ
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matik takım çıkartma verimliliğine sahiptir 
ve  bu nedenle hat için ayrılacak operatör 
sayısında önemli bir avantaj sağlar. Verimli-
lik, kalite ve üretim konularında önemli fark-
lar yaratmayacak, sıradan sistemleri müşte-
rilerine tekrar tekrar sunmak yerine; Superba, 
son nesil  TVP3 makinelerini müşteri ihtiyaç ve 
beklentileri çerçevesinde sürekli geliştirmek-
te ve iyileştirmekte, böylece pazar konumu-
nu güçlendirerek yoluna devam etmektedir.”

Piyasa küresel olarak, özellikle de Türkiye 
bağlamında nasıl gelişti?
“Superba, 70lerden bu yana, dünyada ki-
lim ve halı ipliklerinin üretildiği yerlerde öne 
çıkıyor. İlk TVP hatları 1978’de Amerika’da 
kurulmuştu. Birçok hat, yeni modelleri ile 
değiştirilmiş, güncellenmiş olmasına karşın;   
30 yıldır hala üretimde işlevini başarıyla sü-
rüdüren hatlarda bulunmaktadır. TVP hat-

enable the display of lines remotely. At the 
exit of the line, our 72-end B401 winders 
have the best automatic doffing efficien-
cy on the market and therefore require 
little production labour on the line. Today, 
we seek to sustain the investments of our 
clients by providing on-going improve-
ments to our latest generation of “TVP3” 
machines. Our goal is to listen to our cus-
tomers in order to provide even higher 
quality, performance and production, fo-

cusing on our expertise in the field of heat 
setting, rather than hastily proposing ma-
chine range renewals that does not offer 
significant benefit to our textile customers.

SUPERBA’s market evolution
Since the late 70s, SUPERBA has been prom-
inent around the world where carpet and 
rug yarns are produced. Our very first TVP 
lines were installed in the United States in 
1978. Although many lines have been up-

TVP3 halı ipliğine yönelik termofiksaj hattı
TVP3 Heat-setting line for carpet yarn
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ları, Çin, Arap ülkeleri, Doğu Avrupa, Pasifik 
Asya ve Güney Amerika’ya satılmaya de-
vam etmektedir. Ancak, şu çok açık ola-
rak ifade edilmelidir ki halı pazarı ABD ve 
Türkiye olmak üzere iki ana coğrafi alana 
odaklanmıştır. Türkiye özelinde halı piyasa-
sının; dünyada halının başkenti olarak anı-
lan Gaziantep’de yoğunlaştığı söylenebilir. 
Üretim kapasitesi Gaziantep’de öyle bir 
noktaya ulaştı ki; Türkiye  bir yandan Orta 

Doğu’nun halı ihtiyacını karşılarken diğer 
yandan dünyanın en büyük halı ve kilim ip-
liği üreticisi olarak bilinen ABD dahil dünya-
nın birçok ülkesine fikse edilmiş halı ipliği ih-
raç etmektedir. Bu durum; Türk sanayisinin, 
ihracat kalite ve kriterlerinde iplik üretme 
şartlarına hızla ve başarılı bir şekilde ulaş-
tığını net olarak göstermektedir. Superba 
makinalarında işlem görmüş ipliklerin “ka-
rakteristik” dokunuş ve görünüşleri bulun-

dated to newer generations, a significant 
number of lines are still in operation almost 
30 years later… We continue to sell lines 
throughout the world, in China, the Arab 
countries, Eastern Europe, Pacific-Asia, 
and South America. However, it is clear 
that this market is now heavily concentrat-
ed in two major areas, the United States 
and Turkey. Regarding specifically Turkey, 
the activity is highly concentrated around 

Gaziantep which has steadily become 
the carpet capital of the world. Now, the 
production capacity has reached a point 
where the Turkish industries satisfy the car-
pet needs of all the Middle East while also 
exporting heat set yarns throughout the 
world, and even to the United States, until 
now the largest producer of carpets and 
rug yarns. This new direction is attributable 
to the fact that the Turkish industry has re-

Superba Gaziantep Ofisi
Company BILGE in Gaziantep
Nahsen Çupurbaş
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maktadır. Türk piyasasından iplik almak is-
teyen dünya genelinde müşteriler,  anılan 
dokunuş ve görünüşü tanımlamak üzere 
“SÜPERBA standardı” ifadesini kullanmak-
tadırlar. TVP3 fikse hattına yatırım yapan 
müşterilerimiz, sadece ulusal değil ulusla-
rarası kalite taleplerini de en iyi şekilde kar-
şılayabilmektedirler. 2008’deki ilk pazara 
sunumdan bu yana, Superba 2012’de yani 
tek bir yılda,  geçen 4 yılda sattığı maki-
nadan daha fazla sayıda TVP3 hattı sattı. 
Bu rakamlar, Superba ‘ya ve sistemlerine 
duyulan güvenin somut bir göstergesidir.”

Türkiye’deki Pazar payınız nedir ve 
rakiplerinizle kıyasladığınızda kendinizi 
hangi pozisyonda görüyorsunuz?
“Biz bu pazarda hep lider olduk ve geçmiş 
yıllarda özellikle Türk pazarındaki satışlarımız 
bu pozisyonu güçlendirdi. Dünya lideri ola-
rak kendimizle gurur duyuyoruz, fakat bu-
nun sonucu olarak bazı tepkilerle karşı karşı-
ya kalabiliyoruz. Tabii ki Superba’dan başka 
birçok fikse  makine üreticisi var; her biri iplik-
ler üzerindeki etkileriyle, farklı fiyat ve tekno-
loji seviyeleriyle farklı özelliklere sahip. Türk 
müşterilerimizle geliştirdiğimiz, inkar edile-

markably and quickly managed to adjust 
to the high quality criteria required by the 
export of heat-set yarn and final products. 
The touch and aspect of the yarns treated 
on SUPERBA’s machines are so character-
istic that we speak of “Superba standard” 
for the yarns, which became a common 
reference made by customers worldwide 
wanting to buy yarn on the Turkish market. 
Thanks to the significant investment our 
customers have made in our TVP3 heat 
setting, they can now not only meet the 
increasing demands for quality on the do-
mestic and geographically neighbouring 
markets, but also the most demanding 
international standards. In 2012, SUPERBA 
sold in a single year, more TVP3 lines than 
in the previous four years, since the re-
lease in 2008 of the latest generation of 
machines. The decisions of our custom-
ers to invest at this rate affirm their confi-
dence in our equipment. 

SUPERBA’s market share in Turkey and 
position in relation to competitors
We have always been a leader in this mar-
ket and our sales over the past year have 
reinforced this position, especially on the 
Turkish market. We take pride in our status as 
the worldwide leader, but we are subject to 
some reactions as a result. Of course there 
are several other manufacturers of heat 
setting machines as well as other processes 
than Superba, each with its own charac-
teristics, its results in terms of effect on the 
fibres, different levels of price and technol-
ogy. Given the undeniable commercial 
success of our lines with our Turkish custom-
ers, sophisticated technology comparisons 

Yapay çimlerin 
tekstüre edilmesine yönelik 
GREENTEX makinesi

GREENTEX machine 
for artificial turf texturation
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mez ticari başarıya bakıldığında, teknolojik 
anlamda karşılaştırma sonuçları kendiliğin-
den açığa çıkmaktadır. Pazarlama strate-
jilerimiz karşılaştırıldığında, politikamızın her 
zaman kendi makinalarımızı ve proseslerimi-
zi daha iyi tanıtmak olduğu söylenebilir. Her 
yöntemin/sistemin kendine göre avantajları 
vardır ve bu avantajlar yöntemin/sistemin 
pazar konumuna karar verir. Özetle, üreti-
ciler hangi makinelerin ihtiyaçlarını karşılar 
nitelikte olduğuna kendileri karar verecek 
ve yatırımlarını ona göre yönlendirecekler-
dir. Bununla beraber, pazarın genel anlam-
da Superba hatlarını tekrar tekrar seçmesi, 

Superba ‘nın gerek sahip olduğu teknoloji 
gerekse pazarlama politikaları anlamında 
doğru yolda olduğuna işaret etmektedir. 
Ayrıca, Superba gelirinin önemli bir kısmını 
araştırma ve geliştirme ile fikri mülkiyet hak-
larının korunmasına ayırmaktadır. Başarı ve 
gücümüzün sırrının, teknolojimizin uzmanlı-
ğını ve güvenilirliğini geliştirmek için çalışan 
tasarım ofislerimizde olduğu söylenebilir.”

Gaziantep’te yerel bir kuruluşunuz var mı ve 
müşterilerinize ne desteği sağlıyorsunuz?
“Gaziantep’teki makine parkımızın büyüklü-
ğü ve önemi bizi; müşterilerimize yakın, Gazi-
antep sanayi faaliyetleri bölgesinde yer alan 
BILGE Otomasyon Sistemleri ile ortaklık dü-
şüncesine yöneltti. Bu işbirliği sayesinde, müş-
terilerimize daha hızlı yedek parça ve teknik 
hizmet desteği sunabileceğiz. Böylece haliha-
zırda % 90’ın üzerinde olan yüksek oranlı çalış-
ma ve verimliliğimizi daha da arttırabileceğiz. 
Geçen Eylül ayında resmi olarak bu işbirliği 
duyurusu paylaşıldı. Ortağımız Bilge’nin hızlı 
bir şekilde hazır ederek sunduğu değerli par-
ça stoğu sayesinde müşterilerimiz bu ortaklı-
ğa olumlu bakmaktadır. Ayrıca, Gaziantep’te 
hazır bulunan ve müşterilerimizle güçlü iş ilişki-
leri geliştirmiş uzman Fransız teknisyenlerinden 
oluşan büyük bir takımımız var. Bazıları müşte-
rilerimize yıllardır hizmet sunuyor ve Türkçeyi 
neredeyse akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Bu 
da bilgi ve tecrübe paylaşımını kolaylaştırıyor 
ve sunulan hizmetin kalitesini arttırıyor.”

are released. Regarding the comparative 
marketing, our policy has always been to 
keep promoting our own machines and 
process. Each method has its advantages 
and addresses these market segments and 
customers must give consideration to these 
in determining which machine fits their 
needs. In this case, it is clear that our best 
selling argument presently remains the re-
peated choice of the textile market for the 
SUPERBA lines. Furthermore, there have al-
ways been some tendencies to reproduce 
all or part of the original processes of our 
initial design and this trend continues with 
our success. Superba reinvests a significant 
portion of its revenue in research and de-
velopment and in the protection of intellec-
tual property. Our strength lies in our design 
offices who work hard to develop the ex-
pertise and reliability of our technology. 

New local organization and support 
in Gaziantep
The importance of our machinery park in 
Gaziantep has led us to think about our ser-
vice organization with our Turkish custom-
ers, which is why we started a partnership 
with the company “ BILGE “ (Mr. Nahsen 
upurbaş), located in the heart of the area 
of Gaziantep industrial activity close to our 
customers. Based on the locale and exper-
tise of this partner, we can be reactive and 
respond immediately to any request for ser-
vice, parts or support, thereby improving the 
rate of operation and efficiency of our lines, 
already known to have very high rates, often 
beyond the 90% mark. This relationship was 
founded last September and is successful, 
with a clear positive response among our 
customers for whom our partner BILGE has a 
significant stock of components and readily 
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Şirketinizin geleceği için ne hayal 
ediyorsunuz ve makinelerinizle ilgili yeni bir 
gelişme var mı?
“Döşeme sektörü her zaman yenilik, alter-
natif ve ayırt edilebilir gelişim alanları ara-
yışındadır. Geçmişte, halıların büyük bir 
kısmı için ısıl fikse kullanılmıyordu bile. Diğer 
yandan, halı sektöründeki trend diğer tüm 
tekstil endüstrilerindeki gibi hızlı hareket et-
mektedir. “Shaggy” gibi çok kalın frize iplikli 
halı modasının ardından, şu anda tam tersi 
bir trend ortaya çıkmış, ve ince düz iplikle-
rin yüksek sıklıktaki halıda kullanılması du-
rumuna geçilmiştir. Lif alanında, naylonun 
yerini polipropilene bıraktığını görüyoruz. 
Türkiye’de polyestere yönelik bir beklenti var. 
Bu, polyesterin ABD’deki neredeyse “patla-

yan” başarısına dayanıyor. Superba ısıl fikse 
süreci çok yönlüdür ve tüm bu lif çeşitleri için 
uygundur. Superba şu anda, suni çim üreti-
minde kullanılan yenilikçi bir tekstüre işlemi 
olan GREENTEX makinesi gibi özellikli ürünler 
üzerinde çalışıyor. Bu sürece ait işlem, tüm lif 
türlerini (PE,PP,PA), spor veya peyzaj için kul-
lanılacak her türlü farklı suni çim üstünde kul-
lanılmak üzere tekstüre edebilmektedir. İlk 
üretim hattımız Brezilya’da bulunmaktadır, 
Avrupa için planlanan ikincisi ise çok yakın-
da gerçekleştirilecektir. Halıya gelince, yeni 
bir frize makinası ile aynı anda 72 iplik ucunu 
sürekli olarak boyayabilecek halı ipliği boya-
ma makinemizin yeni bir versiyonunu gelişti-
riyoruz. Her zaman olduğu gibi, “gizli” olan 
başka çalışma alanlarımızda bulunuyor.” 

available. We also have a large team of ex-
perienced French technicians, very present 
in Gaziantep, who have established strong 
business relationships with our customers. 
Some have been serving our customers for 
many years now and almost speak Turkish flu-
ently, which greatly facilitates the exchange 
and the quality of the provided service.

Future of the company and recent 
developments
The flooring industry is always looking for 
innovation, alternative and differentiating 
development areas. In the past, a high pro-
portion of carpet was even not heat-set. 
Today only low cost products are not heat-
set. On the other hand, the trend in the car-
pet sector is moving as quick as in all other 
textile industries.  Moving from styles such as 
“shaggy” carpet with very thick frieze yarns, 
the industry is now going the opposite way 
with movement to small denier yarn with 

high density on the carpet. On the fibres 
side, we have seen Nylon replaced by 
polypropylene, with expectations of Turk-
ish trends towards polyester, based on the 
booming success of this fibre type in the 
USA. SUPERBA heat-setting process is versa-
tile and perfectly suitable for all this range 
of fibres. SUPERBA is constantly working on 
new developments, such as the GREENTEX 
machine, an innovative texturizing process 
for artificial turf. This continuous process is 
able to texturize all kind of fibres (PE, PP, PA) 
to be used on different type of artificial grass 
for sports or for landscaping. We have our 
first line in production located in Brazil, with 
a second one planned for Europe soon. As 
for carpet, we are developing a new frieze 
machine, a new version of our dyeing ma-
chine for carpet yarn which is able to dye 
72 ends continuously at the same time.  As 
always, we are developing concepts which 
are still confidential by now.
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