


HAKKIMIZDA
Ambalaj sektöründe rekabetçi, yenilikçi çözümler sunmak üzere 2019 yılı 
itibariyle ŞFK Ambalaj firması olarak tedarikçi hizmeti faaliyeti göstermekteyiz.
Piyasa hakkındaki bilgi ve deneyimlerimizi harmanlayarak kendi faaliyet 
alanımızda her geçen gün daha iyi konumda olmak ve Türkiye ekonomisine
de azami katkı sağlamak hedefini taşımaktayız.
ŞFK Ambalaj olarak hizmet kalitesinde sürekli daha iyisini aramak ve daha 
iyisi haline gelmek asli görev bil incimizin temel yapı taşlarındandır. 
Memnuniyet ilkemiz doğrultusunda, müşterilerimizin kalite ve maliyet 
yönünden tercihlerini daima ön planda tutuyoruz.

VİZYONUMUZ
Müşterilerin tercihlerinde, kalite ve 
maliyet yönünden ilk sırada olmak.
Orta ve uzun vadede kurumumuzun 
ulusal ve uluslararası pazarda, mal
ve hizmet kalitesiyle tercih edilen, 
arayan değil aranan, katılımcı ve 
pay laş ımcı  b i r  yönet ime sah ip ;  
öncü  f i rma la r  a ras ında  ka l ı c ı  
şekilde yerini almak.

MİSYONUMUZ
Müşterilerimizin ihtiyaç ve tercihlerine
 yönelik kaliteli, uygun maliyetli ve 
sürdürülebilir çözümler sunmak. 
Çalıştığımız firmalar ile ölçek farkı 
gözetmeksizin aynı kalite ve hizmet 
anlayışını uygulayan değerimizi 
benimsemek.
Sunduğumuz ambalaj tedarik 
çözümlerimiz ile sektörde rakiplerden 
kolaylıkla ayrıştırılabilir bir konuma 
gelmeyi sağlamak.
Kalite ve güvenilirlik ile kazandığımız 
konumumuzu korumak ve bunu müşteri 
beklentilerine uygun ürün tedarikimiz ile 
sürdürülebilir hale getirmek.

DEĞERLERİMİZ
Bu sektöre adım atarken benimsemiş 
olduğumuz 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.
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STREÇ FİLM SHRİNK

KARTON KÖŞEBENT

KARTON KUTU

PALET ÖRTÜSÜ

KOLİ BANDI

Ürünlerin ambalajının kenarlardan 

alınan darbelere, dikey direnci azaltan 

aşırı yüklemelere ve dağılmalara karşı 

koruyan ürünlerdir. 

Polietilen ham maddeden elde edilen ve 

kullanım alanına göre değişik ebat ve 

kalınlıklarda üretilen bir endüstriyel 

üründür. 

 45*100: Kolilerin düzenli olarak kolay ve 

hızlı bir şekilde bantlanarak hazır bir

hale getirilmesini sağlar. 

 Üretimde ve kullanımda yüksek verimlilik, 

düşük maliyet sağlar. Kolilerde istenilen 

ebat, baskı ve kesim uygulanır. 

 Saydam, hafif ve ekonomiktir, her 

türlü hava koşullarına dayanıklıdır. 

Her türlü ürünün paketlenmesinde 

kullanılabilir.   

 Isıl büzülme ile ürünlerinizin en ekonomik 

ve emniyetli bir şekilde ambalajlanmasını 

ve sevkiyatını sağlar. Özellikle meşrubat, 

cam, seramik ve metal gibi endüstriyel 

ürünlerin kullanımında yaygındır. 



KAĞIT MASURA JELATİN TORBA

MUKAVVA KİLİTLİ TORBA

Ondüle, bir oluklu kağıt ile bir düz kağıdın 

birleşmesiyle meydana gelmektedir. 

Daha çok yere serilerek zeminin 

korunması amacıyla kullanılmaktadır. 

Ondüle, bir oluklu kağıt ile bir düz kağıdın 

birleşmesiyle meydana gelmektedir. 

Daha çok yere serilerek zeminin 

korunması amacıyla kullanılmaktadır. 

 Kutu üretiminde sağladığı avantajlar ve

 düşük üretim maliyeti ile oldukça geniş

bir alanda kullanılmakla beraber 

mukavemeti yüksek bir üründür.  

 Ekonomik, pratik ve kilit kısmı kolay 

açılıp kapanabilir bir ambalaj ürünüdür. 

 Ambalaj sektöründe, Streç film, alüminyum 

folyo, opp, selefon ve her tür jelatin ile 

plastik sektöründe ise sera örtüleri, 

naylon branda, her tür uzun metrajlı 

sarımlarda kullanılmaktadır. 

Saklama ve paketleme amacıyla oldukça 

sık kullanılan bir ambalaj ürünüdür 

KARTON ONDÜLA (KALIN DALGA) KARTON ONDÜLA (İNCE DALGA)



Gümüşpınar Mh. Zerdali Sk. Numanoğulları 
Ç. Gülbaba Apt. No:17 İç Kapı No:4 Soğanlık/ Kartal/ İstanbul

ADRES

İLETİŞİM

NAYLON BRANDA

ŞİLTE PE

BALONLU NAYLON

SERA NAYLONU

Ömer Şafak GÜLBABA
Satış Müdürü

Mobil: 0543 690 38 99
Email: omersafak@sfkambalaj.com

Fulya KURT
Pazarlama ve E- Ticaret Uzmanı

Mobil: 0545 528 23 22
Email: fulyakurt@sfkambalaj.com

Ekonomik olması sebebiyle en çok tercih edilen 
ambalaj ürünü ve koruma malzemesidir.

Sarıldığı ürünlerin etrafında hava yastığı vazifesi 
görerek ürünlerinizin her türlü hava şartlarından 
ve darbelerden korunmasını sağlar. 

Serada farklı ısılardan dolayı oluşan buharlı havanın
film üzerine yapışmasını önler. Böylece 'Kara leke' 
adıyla anılan ve bitki yapraklarına zarar veren damlalar 
önlenmiş olur. 

 Yapılarla ısı ve ses yalıtımı amaçlı kullanımın yanı 
sıra darbe ve benzeri etkenlere duyarlı eşyanın 
ambalajlanması için de uygun bir malzemedir. 

 www.sfkambalaj.com



www.sfkambalaj.com


