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Hakkımızda

ambalaj sektöründe rekabetçi, yenilikçi 
çözümler sunmak üzere 2019 yılı itibariyle 
ŞFK ambalaj firması olarak tedarikçi hiz-
meti faaliyeti göstermekteyiz.

Piyasa hakkındaki bilgi ve deneyimlerimizi 
harmanlayarak kendi faaliyet alanımızda 
her geçen gün daha iyi konumda olmak ve 
Türkiye ekonomisine de azami katkı sağla-
mak hedefini taşımaktayız.

ŞFK ambalaj olarak hizmet kalitesinde sü-
rekli daha iyisini aramak ve daha iyisi haline 
gelmek asli görev bilincimizin temel yapı 
taşlarındandır. Memnuniyet ilkemiz doğrul-
tusunda, müşterilerimizin kalite ve maliyet 
yönünden tercihlerini daima ön planda tu-
tuyoruz.

Hakkımızda

About Us

As of 2019, we have been providing supplier 
service activities as ŞFK Packaging Compa-
ny to provide competitive, innovative solu-
tions in the packaging industry.
 
About the market  knowledge and our expe-
rience by combining our own field of activity 
every passing day be better placed and we 
are of the goal of achieving the maximum 
contribution to Turkey’s economy.

As ŞFK Packaging  in service quality it al-
ways looking for better and become better 
our core sense of duty  one of the basic 
building blocks. In line with our satisfaction 
principle, we always prioritize the prefer-
ences of our customers in terms of quality 
and cost.
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About us

Vizyonumuz

Müşterilerin tercihlerinde, kalite ve maliyet yö-
nünden ilk sırada olmak. Orta ve uzun vadede ku-
rumumuzun ulusal ve uluslararası pazarda, mal ve 
hizmet kalitesiyle tercih edilen, arayan değil ara-
nan, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; 
öncü firmalar arasında kalıcı şekilde yerini almak.

Misyonumuz

Müşterilerimizin ihtiyaç ve tercihlerine yönelik 
kaliteli, uygun maliyetli ve sürdürülebilir çözüm-
ler sunmak. Çalıştığımız firmalar ile ölçek farkı 
gözetmeksizin aynı kalite ve hizmet anlayışını uy-
gulayan değerimizi benimsemek. Sunduğumuz 
ambalaj tedarik çözümlerimiz ile sektörde rakip-
lerden kolaylıkla ayrıştırılabilir bir konuma gelme-
yi sağlamak.

Kalite ve güvenilirlik ile kazandığımız konumumu-
zu korumak ve bunu müşteri beklentilerine uygun 
ürün tedarikimiz ile sürdürülebilir hale getirmek.

Değerlerimiz

Bu sektöre adım atarken benimsemiş olduğu-
muz ve rakiplerimize örnek olmak istediğimiz 
değerlerimiz:

 güvenilirlik,

 Müşteri Odaklılık,

 Hizmet Öncesi ve Sonrası Müşteri İlişkileri,

 ahlaki Değerlere Sahip Bir Duruş,

 Sürekli gelişim,

 İnsana Saygı,

 Çevresel ve Sosyal Sorumluluk,

 Yenilikçilik,

 Takım Ruhu.

Our Vision

In customers  preferences, in terms of quality and 
satisfaction to be the first. In the medium and long 
term, our instution has a participatory and sharing 
management hat is preferred in the national and 
international markets with it’s quality of goods 
and services; To take it’s permanent place among 
the leading companies.

Our Mission

For our customers need and preferences  to provide 
quality,cost-effecive and sustainable solutions. We 
work with the companies regardless of scale the 
same quality and service understanding  that ap-
plies to adopt our value.To achieve a position that 
can  be easily distinguished from competitors in 
the sector with our packaging supply solutions.

To maintain our position we have gained with quality 
and reliability and to make this sustainable with our 
product supplier that meets customer expectations.

Our Values

We embraced while stepping into this sector and 
that we want to be a model for our competitors 
the values:

 Reliability,

 Being Customer Oriented

 Customer Relations Before and After Service

 Believing in ethical trade/Creating more value

 Continuous İmprovement,

 Respect for People,

 Environmental and Social Responsibility,

 Being innovative

 Believe in teamwork
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Mukavva Çeşitleri

 B Dalga (İnce Dalga); B Dalga mukavva her çeşit 
ürünün, özellikle kendisi de taşıyıcı olan ürünlerin 
ambalajında, kalıplı kutuların üretiminde kullanılır. 
Diğer dalga türlerine göre basınca karşı dayanıklı 
yapısı ve baskıya uygun yüzeyi ile ön plana çıkar.

 C Dalga (İri Dalga); B Dalgadan sonraki bir üst 
kalite olan c Dalga iyi bir taşıyıcıdır. Baskıda iyi so-
nuç verir. Bir metredeki oluk sayisi 120 – 145, oluk 
yüksekliği ise 3,5 – 3,7 mm arasındadır.

 E Dalga (Mikro Dalga); Metredeki oluk sayısının 
fazla olması nedeni ile mükemmel yüzey ezilme 
dayanımı olan mikro dalga (E) baskıda tüm diğer 
dalga çeşitlerine göre en iyi sonucu verir. aynı za-
manda hafiftir. Dayanıksız tüketim malları ve hedi-
yelik ambalajlarda kullanılır. Kutu yapımına uygun 
değildir. Bir metredeki oluk sayısı 275-310, oluk 
yüksekliği 1,15-1,65 mm arasındadır.

 BC Dopel; B+c Dopel mukavva biri ince biri kalın 
olmak üzere iki farklı oluğun birleşmesiyle mey-
dana gelir. Sağlam yapısı, dayanıklılığı ve kalınlığı 
ile dikkat çeken Dopel Mukavva nakliye ürünleri 
ve dayanıklılık gerektiren ürünleri ambalajlamada 
kullanılır. Başlıca kullanılan sektörler; Tekstil, gıda, 
Bakliyat, Metal, Demir, Elektronik eşya vs…

Cardboard Varieties

 B Flute single wall: B flute single wall , it is used 
in the packaging of all kinds of products , especial-
ly products that are also carriers ,in the produc-
tion of molded boxes.It stands out with it’s pres-
sure-ressistant structure and surface suitable for 
printing compared to other flute types.

 C Flute single wall: C Flute single wall, which is 
a top quality after B wall, is a good carrier.It gives 
good results in printing. The number of corrugat-
ed per meter is 120-145, if the corrugated height is 
3,5-3,7 millimeter in the between.

 E Flute single wall: Due to the heigh number of cor-
rugated per meter, micro wall(E) printing with excellent 
surface crush resistance gives the best results compared 
to all other wall types.It is also light.It is used in non-dura-
ble consumer goods and gift packaging.Not suitable for 
box making.Number of corrugated per meter 275-310,if 
the corrugated height is 1,15-1,65 millimeter between.

 BC Duble Wall; B+C Duble Wall,  it is formed by 
the combination of two different grooves,one thin 
and one thick corrugated. Duble wall,which stands 
out with it’s robust structure and thickness,it is 
used in packaging shipping products and products 
that require durability.Mainly used sectors; Texitile, 
Food,Legumes,Metal,İron,Electronic stuff vs…

Mukavva Çeşitleri

B Dalga (İnce Dalga)
B Flute single wall

E Dalga (Mikro Dalga)
E Flute single wall

C Dalga (İri Dalga)
C Flute single wall

BC Dopel
BC Duble Wall
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Mukavva Çeşitleri Cardboard Varieties

 EB Duble Wall; In the corrugated line ,which is 
formed by the operation of one micro and one thin 
flute machine a dublex double flute type.Number 
of corrugated per meter 150-184 changes be-
tween.If the height is just about 4,2millimeter and 
5,8millimeter in the between.

 B+C+A  Trıplex; This flute,which is 11 millimeter 
high ,it is formed by the combination of 3 flutes.

 E+B+A Trıplex; It is formed by the combination 
of 3 flutes.

 Corrugated; It is a type of spiral paper formed by 
combining a single paper and a plain paper.

 Open E+B Dimensional Corrugated; In the cor-
rugated line,which is formed by the operation of 
one micro and one thin flute machine a type of 
dublex double flute corrugated.

Cardboard VarIetIes

EB Dopel
EB Duble Wall

Açık E+B Ebatlı Ondüle
Open E+B Dimensional Corrugated

Ondüle
Corrugated

 EB Dopel; Oluklu hattında bir adet mikro (e) ve bir 
adet ince dalga (b) makinanın çalışmasıyla meyda-
na gelen dublex çift dalga mukavva çeşididir. Bir 
metredeki oluk sayısı 150-184 arasında değişir. Yük-
sekliği ise yaklaşık 4,2mm ile 5,8mm arasındadır.

 B+C+A Tripleks; 11 mm Yüksekliğindeki bu dalga 
3 dalganın birleşmesinden meydana gelmiştir.

 E+B+A Tripleks; 3 dalganın birleşmesinden mey-
dana gelmiştir.

 Ondüle; Bir oluklu kağıt ile bir düz kağıdın birleş-
mesiyle meydana gelen sarmal kağıt cinsidir.

 Açık E+B Ebatlı Ondüle; Oluklu hattında bir adet 
mikro (e) ve bir adet ince dalga (b) makinanın ça-
lışmasıyla meydana gelen dublex çift dalga ondüle 
çeşididir.
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Kağıt Çeşitleri

Kağıt Çeşitleri

 Kraftliner: Odun selülozundan elde edilen kağıt 
türüdür. Yapımında lif uzunluğu fazla olan ağaç 
türleri tercih edilir. Mukavemeti çok yüksek ve su 
geçirgenliği olmayan kağıtlardır. Mode Kraft ve 
Yerli Kraft olarak çeşitleri bulunmaktadır.

 Beyaz Testliner: geri dönüşümlü fluting kağıdı 
üzerine beyaz kağıt hamurunun kaplanmasıyla 
elde edilmiş çift katlı bir testlıner kağıdıdır.

 Testliner: geri dönüşümlü fluting kağıdı üzerine 
birincil elyaf (kraft hurdasından elde edilmiş) yada 
ikincil elyaf (her türlü atık kağıt) hamurunun kap-
lanmasıyla elde edilmiş çift katlı bir kağıttır.

Paper Types

 Kraftliner: It is a paper product obtained from 
wood cellulose.In it’s construction  a long fiber 
length are preferred with a tree species.They are 
papers with very high strength and dont have wa-
ter permeability. Mode Kraft and local Kraft are 
varieties.

 White Testliner: It is a double layer testliner ob-
tained by coating white pulp on recycled fluting 
paper.

 Testliner: It is a double-paper  paper obtained 
by coating the first fiber or second fiber pulp on 
recycled fluting paper.

Testliner
Testliner

Kraftliner
Kraftliner

Beyaz Testliner
White Testliner
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PaPer TyPes

Kağıt Çeşitleri

 Fluting: %100 geri dönüşümle toplanmış atık ka-

ğıda mukavemeti arttırmak için çeşitli kimyasallar 

eklenerek elde edilir. 

 Krome Kaplamalı Kağıt: Bir yüzeyi düzgünleş-

tirilmiş ve beyazlatılmış, diğer yüzeyi mattır. Bu 

kağıt türü genellikle ambalaj sektöründe kullanılır.

 Amerikan Bristol Kağıt: Bir yüzeyi işlenmiş, par-

lak ve tam beyaz; diğer yüzeyi mat ve pürüzlü 

olan kaliteli bir kartondur. arka yüzü renkli baskı 

için uygun değildir. Çift taraflı bristoller ise iki yüzü 

parlaktır, iki yüzü de baskıya uygundur.

Paper Types

 Fluting: %100 It is obtained by adding various 

chemicals to increase the strength of waste paper  

collected with recyling.

 Krome Coated Paper: One surface is smoothed 

and bleached ,the other surface is dull. This type of 

paper is generally used in the packaging industry.

 American Bristol Paper: It is a glossy and full 

white cardboard on one surface;the other surface 

is matte and rough.The back side is not suitable for 

color printing. The double -sided bristols are bright 

on both sides.Both sides are suitable for printing.

Amerikan Bristol Kağıt
American Bristol Paper

Fluting
Fluting

Krome Kaplamalı Kağıt
Krome Coated Paper
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Koli Ürünleri

 Tek Oluklu Koli

 Çift Oluklu Koli

 Tripleks Kraft Koli (Üç Oluklu)

 Karton Seperatör

 ara Karton Seperatör

 Karton Köşebent

 BcEF Dalga Ondule

 BcEF Dalga Oluklu Mukavva

Parcel Products

 Single  Carton

 Double  Carton

 Triplex Kraft Carton (Three single)

 Cardboard  Seperator

 İntermediate Cardboard Seperator

 Cardboard  Bracket

 BCEF Flute Corrugated

 BCEF Flute Single Wall

Koli ÜrÜnleri Parcel Products

Tek Oluklu Koli
Single Carton

Çift Oluklu Koli
Double  Carton

BCEF Dalga Ondule
BCEF Flute Corrugated

BCEF Dalga Oluklu Mukavva
BCEF Flute Single Wall

Tripleks Kraft Koli (Üç Oluklu)
Triplex Kraft Carton (Three single)

Karton Seperatör
Cardboard Seperator

Ara Karton Seperatör
İntermediate Cardboard Seperator

Karton Köşebent
Cardboard  Bracket
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Kutu Modelleri

 Kraft Kutu

 Pizza Kutuları

 Kesimli Kutular

 Kargo Oluklu Kutusu

 Sıvamalı Mukavva Kutusu

 Taşlama Kutusu

 Silindir Kutu

 Çikolata Kutusu

 Ofset Baskılı Kutu

 Ofset Sıvamalı Kutu

Box Models

 Kraft Boxes

 Pizza Boxes

 Cut Boxes

 Cargo Single Box

 Plastered Wall Box

 Rigid Box

 Cylinder Box

 Chocolate Box

 Offset Printed Box

 Offset Plastered Box

Kutu ModelleriBox Models

Kraft Kutu
Kraft Kutu

Kargo Oluklu Kutusu
Cargo Single Box

Silindir Kutu
Cylinder Box

Pizza Kutuları
Pizza Boxes

Sıvamalı Mukavva Kutusu
Plastered Wall Box

Çikolata Kutusu
Chocolate Box

Ofset Sıvamalı Kutu
Offset Plastered Box

Kesimli Kutular
Cut Boxes

Taşlama Kutusu
Rigid Box

Ofset Baskılı Kutu
Offset Printed Box
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Market Ürünleri

ŞFK aMBaLaJ’ın kendi markası altında piyasaya 
sunduğu buzdolabı, gıda, elbise, yorgan, sandviç, 
hamburger ve çöp poşetleri, titiz kalite kontrol aşa-
malarından geçerek tüketiciyle buluşan, onların ihti-
yaçlarını maksimum düzeyde karşılayarak hayatları-
nı kolaylaştırmayı hedefleyen ürünlerdir.

Market Products

Freezer, food, cloth, quilt, sandwich, hamburger 
and garbage bags, which are products of ŞFK AM-
BALAJ Plastik and marketed under its own brand, 
are subjected carefully to quali’ty control process-
es in order to make customers life’s easier by sat-
isfying their needs at maximum.

Oxo-DegradabIe Ürünler

ŞFK aMBaLaJ ürettiği tümüyle yok olabilen plastik 
torbaları sağlam posetler olup giysi, market ürünleri 
gibi bircok eşyanızı taşımak için tasarlanmıştır, tek-
rar kullanım için ve çöp poşeti olarak birçok benzer 
kullanıma uygundur.

Ürünler araziye atıldığında ise oksijen, ısı ve meka-
nik faktörler neticesinde 12 ile 24 ay arasında yok 
olacaktır (aSTMD3826). Ürünler rastgele atıldığında 
bile güneş ışığı ve mekanik faktörlerin sonucunda 
yok olma sürecine gidecektir.

Oxo Degradable Products

ŞFK AMBALAJ 100% Degradable Plastic Bags 
incorporating (Totally Degradable Plastic Addi-
tives) are strong bags, designed first to carry your 
goods, clothes and or groceries; to be reused and 
finally to used again as refuse sacks.

Our Oxo-Degradable bags can be recycled prior 
to the onset of degradation. Our Oxo-Degradable 
bags when disposed of in a landfill it will degrade 
in the presence of oxygen, heat and mechanical 
stress within 12 to 24 months (ASTMD3826).

PLASTİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
PLASTIC PACKAGING PRODUCTS
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Yumuşak Kulplu Poşetler 
Flexiloop Handle Bags

Takviyeli Poşetler
Patch Handle Bags

Duty Free Poşetleri
Duty Free Bags

Atlet Poşetler
T-Shirt Bags

El Geçme Poşetler
Punched Out Handle Bags

Kurye Gönderi Zarfları
Mailing Envelopes

Rulo Atlet Poşetler
Bags On Rolls

Mini Poşetler
Mini Bags

Torbalar / Sacks

Bakkaliye Torbaları
Food Grade Bags

Ağır Hizmet Torbaları
Heavy Duty Sacks

Çöp Torbaları
Refuse Sacks

TAŞIMA POŞETLERİ - CARRIER BAGS

PLASTİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
PLASTIC PACKAGING PRODUCTS
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Shrink Film

Shrink Fil mler, ısıl büzülme ile ürünlerimizin en ekonomik ve em-
niyetli bir şekilde ambalajlanmasını ve sevkiyatını sağlar. Özellikle 
meşrubat, cam, seramik ve metal gibi endüstriyel ürünlerin kulla-
nımında yaygındır. Shrink Film üzerine flexo baskı tekniği ile 8 - 10 
renge kadar baskı yapılabilir.

Shrink Film

Wıth the thermal shrinkability that covers up the product  tightly, Shrink 
Film provides safest and economical packaging and transportation. It is 
widely used in packaging of different products and particularly necessary 
far beverages, glass, ceramic and metal packaging. ŞFK AMBALAJ pro-
vides Shrink Films in variety of  sizes,  printed  up  to  8-1O colours .

Shrink Film
Shrink Film

Ambalaj Filmleri / Packaging Films

Şeker, Tuz ve Dondurulmuş 
Gıda Ambalajları

Çocuk Bezi ve Hijyenik  
Ped Ambalajları

Ekmek, ve Tavuk Torbaları
PET/PE File Etiketleri

Bakliyat ve Kuru  
Gıda Ambalajları

Sugar, Salt and Frozen 
Food Packages

Hygenic Pad & Baby  
Diaper Packages

Bread and chicken wicketted 
bags PET/PE Nets Cabels

Dry Food Packaging

Deterjan Ambalajları
Detergent Packages

Temizlik Ambalajları
Sanitary Produets Packaging

PLASTİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
PLASTIC PACKAGING PRODUCTS
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Stretch Palet Örtüsü

Özel bir makine aracılığı ile, ısı işlemine gerek duyulmak-
sızın ambalajlama yapılarak enerji tasarrufu sağlanır. 
İnce film kullanlıarak sarf maliyeti düşürülür. Paketlene-
cek ürün her ne şekilde olursa olsun, Stretch Palet örtüsü 
ürünü tamamen sararak ürünün şeklini alır. Tek çeşit rulo 
ile birkaç ebat ürün ambalajlanabilir. Paketleme sonu-
cunda ürünün görünümüson derece düzgündür.

Stretch Hood

With a special machine, without any thermal process, stretch 
hood provides energy savings. Consisting of thin film, it is 
cost effective reducing the expenditure. Regardless of the 
shape of the product to be packed, Stretch hood adjusts to 
the shape of the product by covering it completely. Different 
products can be packed by one size shrink hood roll. I’t is 
visually pleasant.

Stretch Film

Ürünleri sıcak, soğuk, yağış, toz ve kir gibi dış 
etkenlerden korur. Dış yüzeyi parlak ve kaygan 
olan ürün, toz ve kir tutmaz. Paletlerin birbiren 
yapışmasını önler. Saydam, hafif ve ekonomiktir. 
Her türlü hava koşuluna dayanıklıdır. Her türlü 
ürünün paketlenmesinde kullanılabilir. Esnek-
liği sayesinde; sivri ve keskin köşelerden etki-
lenmez, zorlansa dahi yırtılmaz. Kullanımı çok 
kolaydır, el ve makine ile  saarılabilir. İp veya 
çembere gereksinim duymaz. Şişeli mamüllerin 
ambalajında emniyetli ve ekonomiktir. 

Stretch Film

It protects the products from outher factors such as 
heat, cold, rain, dust and dirt. The product, which has 
a glossy and greasy surface, does not keep the dust 
and dirt. It prevents the pallets from to adhere to each 
other. It is transparent, light and economic. It is du-
rable against any weather condition. It can be used 
for packaging any products. Thanks to its flexibility; 
it is not affected by sharp and inc,s,ve corners, it will  
not  be torn even if it is forced. It is easy to use, can be 
wrapped via hand or machine. It does not need a rope 
or ring. It is safe and economic for the packaging of 
the bottled products.

PLASTİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
PLASTIC PACKAGING PRODUCTS
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Shrink Palet Örtüsü

Yük taşıma kapasitesine göre istenilen kalınlıklarda, kul-
lanım şartlarına göre çeşitli katkılar (UV, anti-f üzyon,   
vs.) eklenerek;  otomatik ya da manuel kullanım için 
torba ve rulo olarak üretilir. Tuğla, seramik, hammadde, 
vb. ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan bu ürünler, 
otomatik fırın ve pürmüz ile ısıtılarak kullanılır ve içe-
risindeki mamülü sıkıca sararak palet dağılımını önler, 
ürünü yağmur, toz ve güneşin zararlı etkilerinden korur.

Shrink Hood

Shrink hood could be supplied on rolls for automatic use; 
perforated or loose for manuel uses in different thickness-
es, sizes and in different specialties (UV treated, Anti-fu-
sion, ete.) according to required carriage load capacity. 
Shrink hood, widely used for the packaging of the variety 
of products such as bricks, ceramics and raw materials, is 
processed thermally in an automatic oven or manuel Sal-
amo and prevents the pallet from  coming  apart  by  cov-
ering  tightly  protecting the inside product from rain, dust 
and harmful effects of the sun.

Diğer Endüstriyel Ürünler / Other Industrial Products

İnşaat Brandası
Builders Films

Balonlu Naylon
Bubble Film

Pe Film
Pe Film

PLASTİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
PLASTIC PACKAGING PRODUCTS
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Silaj Örtüsü

Silaj Örtüsü kapladığı yığın haldeki metaryali hava ve su 
temasından korumak için kullanılır. Böylece kuru malze-
mekaybını önler ve yem tazeliğini maksimize eder. aynı 
şekilde ışık nüfuzunu engelleyerek mantar üremesini ve 
zararlı ikinci fermantasyonu önler. Silaj örtülerimiz; UV 
katkılı, tek ve coex (3 kata kadar) olup, eni 16 metreye 
kadar mevcuttur.

Silage Cover

Silage cover is used for protecting the pile from air and 
water instrusions. As a result, it reduces dry matter 
losses and maximize feed freshness. In the same way, 
it eliminates fungal growth and harmful secondary fer-
mentation by inhibitirig light penetration. Our silage 
covers are availabe in mono and Coex (up to 3 layers) 
LDPE up to 16 meters width with UV protection.

Silaj Streç

Özellikle büyükbaş hayvanların kışın taze ot ihtiya-
cını karşılamak amacıyla elde edilen silajı muhafa-
za etmek için kullanılan esnek filmler (streçler)dir. 
25 mikron kalınlığında 75 cm / 1500 m. ve 50 cm 
/1800 m. ebatlarında; yeşil, beyaz ve siyah renk se-
çenekleri mevcuttur.

Silage Stretch Wrap

This is the type of stretch used particularly for the 
preservation of cattle silage which is prepared as a 
nutrition alternative of grass  in winter. The thickness 
of the film is 25 microns and it’s available in dimen-
sions of 75 cm./1500 m. and 50 cm/1800 m. Silage 
stretches wrap is available in green, white or black.

ZİRAİ ÜRÜnLER - ACRICUlTURAl PRODUCTS

PLASTİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
PLASTIC PACKAGING PRODUCTS
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Katma değeri yüksek ürünler üreterek müşteri mem-
nuniyetini artırmayı ilke edinen ŞFK aMBaLaJ, ta-
rım sektörü için de Dünya standartlarında ürünlerin 
altına imzasını atmaktadır. Sera örtüleri, Malç Sera 
Filmleri, Solarizasyon Örtüleri, isı Perde Örtüleri, Su-
lama Hortumları, Fide ve gübre Torbaları, agroteks-
til ürünler, tarım arazileri ve seralarda, üretim kalite-
sini artırmaya yönelik olarak tasarlanmış ve yüksek 
teknolojiyle üretilmiş mamüllerdir.

ŞFK AMBALAJ, taking the customer satisfaction as a prin-
ciple by producing value added products, undersigns on 
the products in the world standards for agriculture sector 
as well. The greenhouse films, Mulch greenhouse films, 
solarization films, Thermal Cover Films, lrrigation Pipes, 
Seedling and Fertilizer Bags, Agrotextile products are 
designed in order to increase the production quality and 
produced with high technology.

Sera Örtüsü
Green House Films

Malç Film
Mulch Film

Gölgeleme Filmi
Cloche Film

Solarizasyon ve Isı Perde Örtüler 
Solarızation & Thermal Cover Films

Fide ve Gübre Torbaları
Seedling & Fertilizer Bags

PE Film ve Dokuma 
Sulama Hortumu

PE Film  & Irrigation Pipes

ZİRAİ ÜRÜnLER - ACRICUlTURAl PRODUCTS
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Jeomembran
Farklı yoğunluktaki polietilen malzemelerin ekstruder-
lerde işlemden geçirilip, homojen olarak şekillendiril-
mesi ile oluşan jeosentetik örtülerdir.

PE (HDPE-LDP-ELLDPE) Jeomembranların özellikleri:
1) Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençlidir.
2) Organik ve inorganik çözücülere yüksek direnç gösterir.
3) geçirgenliği düşüktür.
4) Sızmalara karşı üstün koruma sağlar.
5) Doğal koşullara dayanıklıdır.
6) Delinme ve çatlamalara karşı son derece dayanıklıdır.
7) Ek yerleri Füzyon kaynaklama sistem i ile birleştirilir.
8) UV dayanımlıdır.
9) geotekstil takviyelidir. (Talep edilmesi halinde)

KULLANIM YERLERİ;
a) atıksu arıtma tesisleri
b) Çöp ve katı atık depolama tesisleri
c) Su rezervuarları
d) Yapay göletler
e) Zehrili atık ve sanayi atıkları depolama sahaları
f) Petrol shaları
g) Madencilik
h) Barajlar
i) Binalar
j) Çatılar
k) Tüneller
1) Çökeltme ve havalandırma havuzları
m) Kanallar

PE (HDPE-LDPE-LLDPE) jeomembranlar 1 mm-1,2 
mm -  1,5 mm - 2 mm-2,5 mm ve 3 mm kalınlık-
larında 2,10 m genişliğinde 20 m-25 m standart 
uzunluklarda, sinyal tabakalı, düz, UV dayanımlı ve 
T.grip olmak üzere uygulama alanına göre istenirse 
serbest boy çalışılarak üretilebilir.

Geomembrane
Geomembrane can be defined as geosynthetic covers 
produced from different density polyethylene materials 
homogeneously shaped in extrusion process.

Properties of PE (HDPE-LDPE-LLDPE) geomembranes:
1) High resistance to chemical substances.
2) High resistance to organic and inorganic solvents.
3) Low permeability
4) Provides high protection against leakage.
5) Durable against natural conditions.
6) Highly durable against punctures and cracks.
7) Joint places are assembled with fusion welding system.
8) UV Resistant
9) Geotextile reinforced. (On demand)

Application Areas;
a) Wastewater treatment FaciIities
b) Garbage and Solid Waste Storage Facilities
c) Water Reservoirs
d) Artificial Ponds
e) Toxic and İndustrial Waste Storage Fields
f) Oil Fields 
g) Mining 
h) Dams
i) Buildings
j) Roofs
k) Tunnels
I) Settling and Aeration Tanks
m) ChanneIs

PE (HDPE-LDPE-LLDPE) Geomembranes are produced in 
different thicknesses: 1 mm - 1,2 mm - 1,5 mm - 2 mm - 2,5 
mm and 3 mm. The standard witdh is 2,10 meters and stan-
dard length is about 20-25 meters. We offer options like 
Signal layer, flat, UV Resistant and T-Grip properties. lf re-
quired, Geomembranes can be produced in other lengths.

PLASTİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
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PvC Kaplama Polyester Branda
PvC Coated Polyester Tarpaulins

Jeotekstil Ürünleri
Geotextiles

Agrotekstil Ürünleri
Agrotextiles

Big Bag ve Big Bag Kumaşı
Fibc (Big Bags) & Fabrics For Big Bags

Dokuma Ambalaj Ürünleri
Woven Packaging Products

PE Dokuma Branda
PE Woven Tarpaulins

PLASTİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
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Gümüşpınar, Soğanlık, Kısmet Sk. 
No: 13/A, 34880 Kartal / İstanbul

Ömer Safak GÜLBABA
Satış Müdürü

Sales Manager

Tel: 0216 451 94 43
Mobil: 0543 690 38 99

E-mail: omersafak@sfkambalaj.com

ŞFK PacKing


