
Dünden,

Günümüzde hala “Türkiye’nin tek tıraş bıçağı üreticisi” olan Derby’nin hikayesi ikinci dünya 
savaşının ilk yılında İstanbul Şişli’de kauçuk ürünleri imalatı ile başladı. Savaş yıllarında 
yokluk ile mücadele eden tüketicileri hem kaliteli hem de ekonomik yerli ürünler ile 
buluşturmak amacı ile yolculuğuna başlayan  Derby, kısa sürede kalpleri kazandı. 1950’li 
yıllarda çeşitlendirdiği ürünleri ile dönemin en çok aranan markalarından biri oldu, 1960 
yılında Türkiye’nin 38. büyük şirketi olmayı başardı. 
1975 yılında hem yüze, hem keseye dost olacak ilk tıraş bıçağını Türk tüketicisi ile tanıştırdı. 
1990’lı yıllarda yaptığı efsane reklam kampanyaları ile satışlarını ikiye katlayan Derby, 
Türkiye’nin vazgeçilmez tıraş bıçağı markası olarak pazarda yerini aldı.

Bugüne...

İlk tıraş bıçağını ürettiği o yıllardan bu yana 46 yıldır tüketicisine tıraş için en yüksek değeri; 
yani pürüzsüz, konforlu ve de ekonomik bir tıraşın birlikteliğini sunmayı daima odağına 
alan Derby;  bugün dünya standartlarındaki bıçak teknolojisi,  uluslararası kalite kontrol 
sistemleri, hem tüketiciler hem profesyoneller için özel geliştirilen geniş ürün yelpazesi, 
yaygın satış ağı,  yüksek marka değeri  ve altı kıtada 65’ten fazla ülkeye ihracatı ile Türkiye 
ve dünyada lider  tıraş bıçağı markalarından biri olarak yükselmektedir.



TÜRKİYE’NİN
TIRAŞ BIÇAĞI MARKASI

Derby; Türkiye’deki tek tıraş bıçağı üreticisidir.  
İstanbul Tuzla’da yer alan fabrikası ile Derby, dünyadaki sayılı tıraş bıçağı üretim 
tesislerinden biridir”. Deneyimli çalışanları ile uluslararası standartlarda ürettiği yüksek 
bıçak teknolojisine  sahip tıraş bıçaklarını bugün tüm dünyada 6 kıtada 65’ten fazla ülkede 
tüketicilerine ulaştırmaktadır.



SİNEKKAYDI
TIRAŞTA
DERBY
YANINDA!

**GFK Marka araştırması 
**İstanbul Ticaret Gazetesi ve
Tüm Tüketicileri Koruma Derneği-2016



ALTI KITADA
GLOBAL DENEYİM

İlk tıraş bıçağı ihracatını 1980 yılında gerçekleştiren Derby;  geliştirdiği bıçak teknolojileri 
sayesinde bugün global pazarlardaki  tüketicilerin de marka tercihi olmayı başarmıştır. 
Deneyimli ihracat ekipleri ile Derby, Asya’dan, Afrika’ ya;  Avrupa’dan, Amerika’ya kadar 6 
kıtada 65’in üzerinde ülkede yüksek bıçak teknolojisi ile üretilen tıraş bıçaklarını ve kaliteli  
tıraş bakım ürünlerini tüketicileri ile buluşturmaktadır.

Derby, dünyada 65’TEN FAZLA ÜLKEye ihracat 
yapmaktadır.

A.B.D

İTALYA

TACİKİSTAN



DÜNYA
STANDARTLARINDA
BIÇAK TEKNOLOJİSİ

Tüm Derby tıraş bıçakları; 

• En yüksek bıçak teknolojisi 
ekipmanları ile perfore edilir, 
sertleştirilir ve bilenir.

• Yüksek performanslı, 
paslanmaz çelikten üretilir.

• Optimum dayanıklılık ve 
tıraş konforu için özel krom, 
seramik, platin ve tungsten 
kaplama teknolojisi ile geliştirilir.

• Üretimin her adımında 
uluslararası kalite standartları 
uygulamaları ile kontrol edilir.



DÜNYA
STANDARTLARINDA
BIÇAK TEKNOLOJİSİ

Derby dünyanın lider üreticilerinden tedarik edilen 
yüksek kaliteli çelikle, tamamı Avrupa menşeli olan 
makinelerde işleyerek günde yaklaşık 4 milyon bıçak 
üretebilmektedir.

En yeni bıçak teknolojileri ve üretim prosesleri 
uygulanarak üretilen Derby tıraş bıçakları; dünya 
standartlarında onaylanmış GOTHIC ARCH bileme 
teknolojisi ile daha da dayanıklı hale getirilmekte ve 
son adımda özel VAPIC temizleme sistemleri ile de 
100 % temizlenerek pürüzsüz, konforlu bir sinekkaydı 
tıraşı tüketicisi ile buluşturmaktadır.



YÜKSEK
PERFORMANS, 
SÜRDÜRÜLEBiLiR
KALiTE 

TS-EN-ISO-9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya 
da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti 
ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri 
memnuniyetini ön planda tutan bir standarttır, toplam Kalite Yönetimi temel prensiplerini 
içinde barındırmaktadır. 

IQ NET- Uluslararası Belgelendirme Ağı; dünyada en geniş ve saygın sertifikasyon kuruluşu 
ağını teşkil etmektedir. IQNet Sertifikaları kabul gören uluslararası standartların en büyük 
kanıtıdır.
 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE); üretim yapılan malların ve servislerin Türk standartlarına 
uygun olarak üretildiği ve kontrol edildiğini onaylar.”



PROFESYONEL VE 
TÜKETİCİ TIRAŞ 
ÇÖZÜMLERİ

Tıraş 
Bıçakları 
 
• Son teknolojiye sahip tek, 
çift, üç bıçaklı tüketici tıraş 
bıçakları.
• Farklı tercihlerle uyumlu 
alternatif ürün renkleri ve 
ambalaj seçenekleri.
• Kadın segmentine özel tıraş 
çözümleri.

Profesyonel
Bıçaklar 
 
• Berberlerin kullanımına 
özel yüksek teknolojili     
profesyonel tıraş bıçakları.
• Single ve Double Edge 
Bıçak Seçenekleri.

Yüz Bakım
Ürünleri 
 
• Sunduğumuz iyi tıraş 
deneyimini bir adım öteye 
taşıdık. Tıraşınızın konforunu 
artıracak yüz bakım ürünleri.

Tıraş Bakım
Ürünleri 
 
• Tıraş öncesi ve sonrasında 
daha konforlu bir tıraş 
deneyimi için cildi 
nemlendiren, yenileyen ve 
canlandıran tıraş bakım 
çözümleri.



 TIRAŞ BIÇAKLARI
BİZE DERBY YAKIŞIR



• Yeni bıçak teknolojisine sahip 
3 ve 2 bıçak seçenekleriyle 
pürüzsüz, konforlu bir sinekkaydı 
tıraş sağlar. 
• Optimum bıçak konforu ve 
dayanıklılığı için bıçakları krom, 
seramik, tungsten ve platin ile 
kaplanmıştır.
• Oynar başlığı ile yüz kıvrımlarına 
uyumludur.
• E vitaminli kaygan bant 
sürtünmeyi azaltarak, yanmayı 
önler.
• Ergonomik kauçuk sap kaymayı 
engeller.

Samurai 3
Platinum



Samurai 3
Platinum



• 3 ve 2 bıçaklı seçenekleri ile 
sinekkaydı tıraş sağlar. 
• Optimum bıçak konforu ve 
dayanıklılığı için bıçakları krom, 
seramik, tungsten ve platin ile 
kaplanmıştır.
• Oynar başlığı ile yüz kıvrımlarına 
uyumludur.
• Kaygan bant sürtünmeyi 
azaltarak, yanmayı önler.

Samurai 3



Samurai 3



• Uzun sakalların tıraşı için idealdir.
• Tek bıçaklı başlığı kolayca temizlenir.
• Ekonomiktir.

Derby



Derby



• Vücut tıraşı için tasarlanmıştır.
• Özel taraklı başlığı ile kolayca temizlenir. 

Derby
Banyo



Derby
Banyo



• Pürüzsüz ve hassas bir tıraş için kadınlara 
özel tasarlanmıştır.
• 2 bıçaklı oynar başlığı ile vücuda 
mükemmel uyum sağlar.
• E vitaminli kaygan bandı sayesinde tıraş 
konforunu artırır.
• Optimum bıçak konforu ve dayanıklılığı 
için bıçakları krom, seramik, tungsten ve 
platin ile kaplanmıştır.
• Ergonomik kauçuk sap kaymayı önler.
• Kolayca durulanır.

• Pürüzsüz ve hassas bir tıraş için kadınlara 
özel tasarlanmıştır.
• 2 bıçaklı oynar başlığı ile vücuda 
mükemmel uyum sağlar. 
• E vitaminli kaygan bandı sayesinde tıraş     
konforunu artırır.
• Optimum bıçak konforu ve dayanıklılığı 
için bıçakları krom, seramik, tungsten ve     
platin ile kaplanmıştır.
• Kolayca durulanır.

Lady
Platinum

Lady



PROFESYONEL TIRAŞ BIÇAKLARI
PROFESYONELLERİN SEÇİMİ







TIRAŞ BAKIM ÜRÜNLERİ
TIRAŞIN HASI İÇİN GEREKEN HER ŞEY



• Sakalları yumuşatır ve tıraş bıçağının hareketini kolaylaştırır.
• Cildi tahrişe karşı korur.
• Mentol ve limon kokuları ile cildi tazeler.

Tıraş köpüğü ve kremi



YÜZ BAKIM ÜRÜNLERİ
TIRAŞINIZIN KONFORUNU ARTIRIN



Tıraş sonrası besleyici ve koruyucu bakım için Derby Tıraş Sonrası 
Balsam. 
Derby tıraş bıçaklarıyla tıraşınızı olduktan sonra bir miktar ürünü 
cildinize masaj yaparak uygulayın.

Canlı bir cilt görünümü için Derby Peeling Krem. 
Bir miktar ürünü parmağınıza sıkın ve yüzünüze göz çevresi 
hariç olarak; dairesel hareketlerle uygulayın. 
Kremi iyice yedirdikten sonra birkaç dakika bekleyin. Sonrasında 
yüzünüzü ılık suyla yıkayarak temizleyin. Cildinizi kuruladıktan 
sonra nemlendirici kreminizi sürebilirsiniz. 
Haftada 1-2 kez uygulanabilir.

Cildinizi yağ ve kirden arındırmak için Derby Yüz ve Sakal 
Temizleme Jeli. 
Az miktarda temizleme jelini elinizde su ile köpürttükten sonra 
sakallı veya sakalsız cildinize uygulayarak masaj yapınız. Bol su ile 
durulayınız.

DERBY TIRAŞ SONRASIDERBY TIRAŞ SONRASI
BALSAMBALSAM  100 ML100 ML

DERBY PEELING KREMDERBY PEELING KREM  150 ML150 ML

DERBY YÜZ VEDERBY YÜZ VE
SAKAL TEMİZLEME JELİ  SAKAL TEMİZLEME JELİ  150 ML150 ML



Cildinizde arındırıcı etki için Derby Soyulabilir Siyah Maske. 
Göz çevresi hariç cildinizi kaplayacak kadar maskeyi sürüp, 
20 dakika bekledikten sonra maskeyi soyarak çıkarın. 
Haftada 2 gün uygulanabilir.

Cildinizde besleyici bakım için Derby Nemlendirici Krem.
Bir miktar ürünü elinize alarak, yüz ve boyun bölgenize nazikçe 
aşağıdan yukarı masaj hareketleriyle uygulayın. Sabah ve akşam 
olarak günde 2 kere uygulanabilir.  

Cildinizde canlandırıcı bakım için Derby Kil Maskesi.
Göz çevresi hariç cildinizi kaplayacak kadar maskeyi sürün. 
10 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık su ile durulayın. 
Haftada 2 gün uygulanabilir.

DERBY SOYULABİLİR DERBY SOYULABİLİR 
SİYAH MASKESİYAH MASKE 75 ML 75 ML

DERBY NEMLENDİRİCİ KREM DERBY NEMLENDİRİCİ KREM 75 ML75 ML

DERBY KİL MASKESİ  DERBY KİL MASKESİ  75 ML75 ML



Tıraştan sonra eşsiz bir esinti için Derby Tıraş Kolonyası 
Okyanus Esintisi. 
Derby tıraş bıçaklarıyla tıraşınızı olduktan sonra dilediğiniz 
miktarda ürünü cildinize uygulayın. 

Tıraştan sonra eşsiz bir tazelik için Derby Tıraş Kolonyası 
Amber Kokusu. 
Derby tıraş bıçaklarıyla tıraşınızı olduktan sonra dilediğiniz 
miktarda ürünü cildinize uygulayın. 

Tıraştan sonra eşsiz bir ferahlık için Derby Tıraş Kolonyası 
Doğa Ferahlığı. 
Derby tıraş bıçaklarıyla tıraşınızı olduktan sonra dilediğiniz 
miktarda ürünü cildinize uygulayın. 

DERBY TIRAŞ KOLONYASIDERBY TIRAŞ KOLONYASI
OKYANUS ESİNTİSİ  OKYANUS ESİNTİSİ  250 ML250 ML

DERBY TIRAŞ KOLONYASIDERBY TIRAŞ KOLONYASI
AMBER KOKUSU AMBER KOKUSU  250 ML 250 ML

DERBY TIRAŞ KOLONYASIDERBY TIRAŞ KOLONYASI
DOĞA FERAHLIĞI  DOĞA FERAHLIĞI  250 ML250 ML



Cildinizi ve sakallarınızı doğal yağlarla yumuşatmak için 
Derby Yüz ve Sakal Bakım Yağı.
Bir miktar ürünü avucunuza alarak, temizlenmiş cildinize ve 
sakallarınıza uygulayınız.

Cildinizi batıklardan korumak için Derby Batık Önleyici Serum.
Yeterli miktarda ürünü tıraş sonrasında ciltteki batık olan bölgeye 
uygulayın. Durulama gerektirmez. Gece kullanıma uygundur.

DERBY YÜZ VE DERBY YÜZ VE 
SAKAL BAKIM YAĞISAKAL BAKIM YAĞI 50 ML 50 ML

DERBY BATIKDERBY BATIK
ÖNLEYİCİ SERUMÖNLEYİCİ SERUM 250 ML 250 ML



Tıraştan sonra eşsiz bir esinti için Derby Tıraş Kolonyası 
Okyanus Esintisi. 
Derby tıraş bıçaklarıyla tıraşınızı olduktan sonra dilediğiniz 
miktarda ürünü cildinize uygulayın. 

Tıraştan sonra eşsiz bir tazelik için Derby Tıraş Kolonyası 
Amber Kokusu. 
Derby tıraş bıçaklarıyla tıraşınızı olduktan sonra dilediğiniz 
miktarda ürünü cildinize uygulayın. 

Tıraştan sonra eşsiz bir ferahlık için Derby Tıraş Kolonyası 
Doğa Ferahlığı. 
Derby tıraş bıçaklarıyla tıraşınızı olduktan sonra dilediğiniz 
miktarda ürünü cildinize uygulayın. 

DERBY TIRAŞ KOLONYASIDERBY TIRAŞ KOLONYASI
OKYANUS ESİNTİSİ  OKYANUS ESİNTİSİ  500 ML500 ML

DERBY TIRAŞ KOLONYASIDERBY TIRAŞ KOLONYASI
AMBER KOKUSU  AMBER KOKUSU  500 ML500 ML

DERBY TIRAŞ KOLONYASIDERBY TIRAŞ KOLONYASI
DOĞA FERAHLIĞI  DOĞA FERAHLIĞI  500 ML500 ML

BERBER 
ÜRÜNLERİ

BERBER 
ÜRÜNLERİ



Her zamankinden daha rahat bir tıraş için Derby Tıraş Jeli 
Okyanus Esintisi.
Yüzünüzü sıcak su ile nemlendirerek yumuşatın. Avucunuza 
aldığınız bir miktar jeli dairesel hareketlerle tıraş edeceğiniz 
bölgeye yayarak tıraşınıza başlayın ve okyanus esintisini 
cildinizde hissedin.

Her zamankinden daha rahat bir tıraş için Derby Tıraş Jeli 
Doğa Ferahlığı. 
Yüzünüzü sıcak su ile nemlendirerek yumuşatın. Avucunuza 
aldığınız bir miktar jeli dairesel hareketlerle tıraş edeceğiniz 
bölgeye yayarak tıraşınıza başlayın ve doğa ferahlığını 
cildinizde hissedin.

DERBY TIRAŞ JELİ DERBY TIRAŞ JELİ 
OKYANUS ESİNTİSİ OKYANUS ESİNTİSİ 1 L1 L

DERBY TIRAŞ JELİDERBY TIRAŞ JELİ
DOĞA FERAHLIĞI DOĞA FERAHLIĞI 1 L1 L

BERBER 
ÜRÜNLERİ

BERBER 
ÜRÜNLERİ



/ derbymeclisi


