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BİZ KİMİZ? 
1968 yılında Ankara’nın Altındağ ilçesinde ambalaj sektöründe hizmet vermeye başladık. Şu an 
şirketimizin merkez konumu hala aynı yerini korumakta olup, ürünlerimizi 1500 metre kare kapalı 
alana sahip depomuzda bulundurmaktayız. Şirketimiz ambalaj sektöründe yarım asırın üstünde 
olan tecrübesi ve deneyimi ile hizmetlerine devam etmektedir. 
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Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda 
tutarak, müşterilerimizin ambalaj sektöründen 
ihtiyaçlarını karşıklamaktır. 

MİSYON

Global dünya ve iç pazarda kendi marka 
ürünlerimizle yer almak, ülkemizi en iyi şekilde 
pazarda temsil etmek en büyük 
vizyonumuzdur. 

VİZYON
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STRETCH FİLM 
GRUBU
STRETCH FILM
GROUP
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Sanayi Tipi Streç 
Industrial Stretch Film

Endüstriyel alanlarda ve toptan pazarlama sektörlerinde 

kullanılan sanayi tipi streçlerimiz extra kuvvetli ve geri 

dönüşüm özelliğindedir.Sizlerin tercihiniz ile farklı 

ebatlarda, mikronlarda, renklerde ve baskılarda tedarik 

sağlamaktayız.

Used by factories and wholesalers, our industrial type 

stretches are extra strong and recyclable. We can 

produce these in different sizes, microns, colours and 

prints with your preference.

PE Gıda Streci
Cling Film

PE Gıda streç filmlerimiz, mutfak işlerinizde saklama 

ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir. Sizlerin talepleri 

doğrultusunda istenilen ebatlarda üretim 

sağlamaktayız. �%100 geri dönüştürülebilir 

hammaddeden üretilen ürünlerimiz gıda temas 

uygunluk belgelidir.

Our cling films are strong but easy to tear and are suitable 

for fridge, freezer. Cling films are essential when catering, 

it helps your food to be kept covered and refrigerated until 

it is needed. Whether you are wrapping food in 

preparation for your next big event, of wrapping leftovers 

for later, you need cling film.
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POŞET & TORBA
GRUBU
BAGS
GROUP

NAYLON TORBA GRUBUNDA BAKKALİYE TORBALARIMIZDAN BAĞIMSIZ FARKLI KALINLIKTA 42 FARKLI EBAT

HAZIR STOKLARIMIZDA BULUNMAKTA OLUP, TEDARİK SÜRECİNDE SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZİN

İHTİYAÇLARINI ANINDA KARŞILIYORUZ.

WE ALWAYS STOCK 42 DIFFERENT SIZES AND THICHNESS LDPE BAG IN ORDER TO MEET THE NEEDS OF OUR

VALUABLE CUSTOMERS AS SOON AS POSSİBLE
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Buzdolabı Poşeti
 Freezer Bag

Yiyeceklerinizi 6 kata kadar taze tutmakla beraber 

küçük, orta ve büyük ebat seçimleri bulunmaktadır. 

Yiyeceklerinizi buzdolabı poşetlerimiz ile steril tutmak 

çok kolay. �% 100 geri dönüştürülebilir hammaddeden 

üretilen ürünlerimiz gida temas uygunluk belgelidir.

Our freezer bags are the perfect reusable food pouches 

for fridge and kitchen storage and are available in small 

and large sizes to meet your needs. Our bags are ideal for 

arranging your food such as cooked meat, sausage rolls, 

frozen vegetables, fruits and salad. Made from 100% 

virgin polyethylene and suitable for food contact

Rulo Atlet Poşet 
T-shirt Bag on Roll

Market ve manav alışverişlerinin vazgeçilmezi rulo atlet 

poşetlerimiz, son teknoloji Avrupa menşeli makinalar ile 

baskılı ve baskısız her ebat üretilmektedir. Ürünlerimiz, �

% 100 geri dönüştürülebilir ve gida teması uygunluk 

belgelidir.

Used by major supermarkets and retail outlets, our 

vest-style printed carrier bags can be supplied either 

block headed (for hanging purposes), or on a roll which is 

ideal for shops such as green groceries. The bags we 

produce can, of course, be tailored to your precise 

requirements whether they be printed (ensuring that an 

exciting bespoke product is achieved) or plain. Our t-shirt 

bags can be produced, HDPE and LDPE raw materials 

and better still, we offer an biodegradable film option as 

well
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Yorgan & Elbise Torbası 
 Clothing Bags

Kuru temizleme sektörünün vazgeçilmezi olan yorgan 

ve elbise torbaları aynı zamanda evlerinizde de günlük 

yaşamınızı kolaylaştırıyor. Elbiselerinizi veya yatak odası 

tekstil ürünlerinizi kolaylıkla paketleyip, tozlardan uzun 

süreli muhafaza edebilirsiniz. 

Our duvet and garment bags, are made from high quality 

plastic material to protect your duvets/clothes from dirt and 

dust. Our hanging garment bags feature hanger openings at 

the top and the cover is open at the bottom. Our duvet bags 

can be accomodated with perforated holes allowing 

breathability and should you wish to buy in bulk rolls, each bag 

is perforated at the bottom for ease of dispensation. Both can 

be re-used if care taken on removal of duvet/garment. Both, 

the duvet and garment bags, are ideal for protecting and 

storing duvets/clothing when at home or at laundrette shops.

Yumuşak Kulplu Poşet 
Flexi Bag

Bir çok faaliyet alanlarında ve sektörde kullanılan 

yumuşak kulplu poşet grubumuz, oldukça dayanıklıdır. 

Yumuşak kulplu poşetlerimizde baskılı ve baskısız 

üretimlerimiz bulunmaktadır. Sizlerin tercihiniz ile farklı 

ebatlarda, renklerde ve baskılarda üretim 

sağlamaktayız.

Flexi loop plastic carrier bags have reinforced handles made 

from thick polythene, which are welded to the inside of the bag. 

The strong handle is comfortable to hold when carrying heavy 

items, and also allows full bag usage whilst also being 

comfortable to hold. The polythene folded in from the top (turn 

over top) and welded across provides additional strength to the 

handle area
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Takviyeli El Geçme Poşet 
 Patch Handle Bag

Bir çok faaliyet alanlarında ve sektörde kullanılan 

takviyeli poşet grubumuz, oldukça dayanıklıdır. Takviyeli 

poşetlerimizde baskılı ve baskısız üretimlerimiz 

bulunmaktadır. Sizlerin tercihi ile farklı ebatlarda, 

renklerde ve baskılarda tedarik sağlamaktayız.

Ideal for those retailers where the products can be heavier, our 

patch handle bags are perfect to promote your brand in 

whatever business you are in. Available in a range of colours 

and print options, the patch provides you with an extra strong 

handle meaning they can be used in any scenario. Patch 

handle carriers have a reinforced patch glued around the 

handle of the carrier bag to increase the strength and durability 

of the handle. Similar in style to our punched out handle 

carriers, the patch handle can be a great alternative if you're 

looking for something stronger.

Bakkaliye Torba 
LDPE Bag

 Naylon torbalar bir çok faaliyet alanında en çok 

kullanılan yardımcımızdır. Farklı sektörlerde farklı 

alanlarda kullanılan naylon torbalarımız ekstra dayanıklı 

ve oldukça sağlam olarak üretilmektedir. Herhangi bir 

deformasyon yaşanması söz konusu değildir. İstenilen 

ebatlarda tedarik sağlanmaktadır.

We supply a comprehensive range of LDPE bags that are heat 

sealable, food safe and 100% recyclable. The bags we produce 

can, of course, be tailored to your precise requirements 

whether they be printed or plain, coloured or self adhesive flap 

bags as in the case of our mailing sacks. We offer bags suitable 

for all trades and industries, including but not limited to the 

following; pharmaceutical, textile, motor, food, agricultural, 

building, retail, electronics, local authorities, schools and 

hospitals.
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JELATİN TORBA 
GRUBU
GCPP&OPP BAGS and FILMS
GROUP
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CPP 8 OPP Bantlı Bantsız Torba ve Film
CPP 8 OPP Bags

Shrink Film 
Shrink Film

Gıda, tekstil ve kırtasiye sektörlerinin vazgeçilmez 

envanteri olan jelatinlerimizi kapaklı ve kapaksız alarak 

üretmekteyiz. Son derece dayanıklıdır. Kaliteli ağız 

kapama yapışkanları sayesinde ürünlerinizi tozlardan ve 

kirlerden muhafaza etmenizi sağlamaktadır.

Our bags with a lip are designed with one side of the bag longer 

than the other, which EN allows the bags to be opened with 

ease. Bags can be made either printed or plain and the poly bag 

film can be produced in colour. Our bags are easy to use/seal 

which can save time in the packing process. Our bags also 

serve as an alternative to heat treated or ziplock bags.

 Sivi ve su şişesi ambalajlanmasında, gıda ambalajları, 

beyaz eşya ve halı sektöründe kullanılan şirink 

filmlerimiz son derece dayanıklıdır. Sizlerin tercihi ile 

farklı ebatlarda üretim sağlamaktayız.

Our shrink film material shrinks when heat is applied, tightly 

wraps products, and also protects and secures them. Our 

shrink film is available as centre/multi folded, gusset shrink 

tubing and readymade covers on a roll

SHRİNK GRUBU
SHRINK GROUP
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Kilitli Torba 
Zipper Bags

Geniş sektör amaçlı kullanımlara uygundur. Birden fazla 

ebat seçenekleri ile ürünlerinizi istediğiniz gibi 

muhafaza edebilirsiniz, Çift kilit ve tek kilit özelliği ile 

ürünlerinizi dağılmadan kolaylıkla saklayabilirsiniz. Kilitli 

torba ürünlerimizde baskılı ve baskısız seçeneklerimiz 

de mevcuttur.

This product, available in printed and unprinted options, is 

suitable for a wide range of sectors. Multiple size options are 

available helping you to store your products as you wish. 

Available with double lock and single lock features, you can 

easily store your products without scattering.

KİLİTLİ TORBA GRUBU
LOCKED BAG GROUP

Balonlu Naylon
Bubble Wrap

 Balonlu naylon gruplarımız genellikle taşıma sektörleri 

arasında tercih edilmektedir. Taşınılabilir her nesne için 

kullanıma uygun olmakla beraber extra dayanıklılık 

özelliği sayesinde ürünlerinizi daha güvende ve steril 

tutmaktadır. İstenilen ebatlarda tedarik yapılmaktadır.

Bubble wrap is one of the most trusted and common forms of 

protection for a wide range of items with the benefits offering 

protection against damages. Our bubble wrap rolls are the 

perfect way to ensure that your items are kept safe and 

protected throughout the mailing process. We supply a wide 

range of bubble wrap, suitable for a wide range of uses.

BALONLU NAYLON GRUBU
BUBBLE WRAP GROUP
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KARTON KOLİ 
CARTON BOXES

Her sektör için kullanilabilecek baskili veya baskısız karton kolilerin için değişik kalite ve ebatlarda tedariğini yapmaktayız.

We supply printed or unprinted carton boxes that can be used for every sector in different quality and sizes.
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ÇUVAL
GRUBU
SACKS
GROUP
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PP çuvallar sayesinde ürün depolama oldukça kolaydır. Zaman ve mekan tasarrufu sağlar. Birbirleri üzerine konularak 

alan maliyetlerinizi düşürür. Kullanım alanları Tarım Ürünleri, Maden, Sanayi ürünleri v.b ürünlerin ambalajlanmasında 

kullanılır. İsteğe bağlı olarak sıcak kesim ve ağız overloklu olarak tedarik ediyoruz.

PP sacks provide ease of storage. It can be used in many sectors other than Agricultural Products, Mining, Industrial 



Endüstriyel Çöp Torbası 
Industrial Garbage Bag�

 Gelişmekte olan sanayii kuruluşları içerisinde 

endüstriyel atıklar için üretilen extra güçlü çöp 

torbalarıdır. Geri dönüşüm özelliğine sahip endüstriyel 

çöp tabaları ile doğayı koruyor ve kullanılan ürünleri 

yeniden hayata geçiriyoruz. Özel baskılı ve geniş renk 

aralığı ile sizlerin talepleri doğrultusunda tedarik 

yapmaktayız.

We offer extra strong garbage bags (loose or rolls) produced 

for the building/industrial fields. The bags we produce can, of 

course, be tailored to your precise requirements whether they 

be printed (ensuring that an exciting bespoke product is 

achieved) or plain. Our garbage bags can be produced with 

100% recycled, HDPE and LDPE raw materials.

ÇÖP TORBASI GRUBU
WASTE BAG GROUP

Çöp Torbası 
Garbage Bag

 Evsel atıkların doğa üzerindeki kirliliğini önlemek için 

kullanılan çöp torbalarını, geri dönüşüm özellikleri ile 

üreterek çevre temizliğine katkıda bulunmaktayız. Özel 

baskılı ve geniş renk aralığı ile sizlerin talepleri 

doğrultusunda tedarik yapmaktayız

Used mainly by councils and hospitals, our garbage bags can 

be supplied either loose or on rolls. The bags we produce can, 

of course, be tailored to your precise requirements whether 

they be printed (ensuring that an exciting bespoke product is 

achieved) or plain. Our garbage bags can be produced with 

100% recycled, HDPE and LDPE raw materials.
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