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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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Gümüspınar Mh. Zerdali Sk. Numanogulları
Ç. Gülbaba Apt. No:17 Iç Kapı No: 4 Soganlık/ Kartal/ Istanbul

Ömer Safak GÜLBABA
Satış Müdürü

Sales Manager

Mobil: 0543 690 38 99
E-mail: omersafak@sfkambalaj.com

Merve ÇAMCı
İhracat Sorumlusu
Export Manager

Mobil: 0552 861 55 20
E-mail: mervecamci@sfkambalaj.com

ŞFK PacKing


