
hikayemiz siz gülünce başlıyor...
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Yüzde yüz yerli sermaye ile 2010 yılında kurulan firmamız,
Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde, 12.000 m² kapalı toplam 35.000 m² alanda, 
oluklu mukavvadan ambalaj üretimi ve lojistik hizmetleri alanlarında hizmet vermektedir.

Oluklu mukavvadan abox, yarım abox, tam kapak, kilitli, dip kilitli, kapaklı, özel kesim kolilerin ve 
yardımcı malzemelerin (seperatörlerin) üretimini gerçekleştirmekteyiz.

İdeal ambalaj çözüm ortaklığı felsefesi hareket eden güçlü ve dinamik ekibi ile bilgi birikimi ve 
deneyimin müşteri memnuniyeti ile buluştuğu, son teknolojiye sahip makine parkuru ile 
güçlü ambalaj üreticisidir.

Birçok sektöre uygun çözümler sunan yenilikçi anlayışı ve nitelikli hizmeti ile müşterileri için değer 
yaratan güvenilir bir iş ortağıdır.

İdeal ambalaj her zaman kolektif bir anlayışla kaliteli ürünlerini yeni pazarlara ve iş ortaklarına sunarak 
sektöre yön veren lider bir markadır.



ULUSLARARASI
İŞ AĞI
Dünyanın önde gelen
Uluslararası markalarına  
çözümler
üretiyoruz.

DOĞRU ÜRÜN
Müşterinin ihtiyacı

doğrultusunda
gerekli teknik

analizleri yapıyor
ve ihtiyacını

karşılayacak
doğru ürünü

üretiyoruz

UYGUN FİYAT
Doğru ürünleri

inovatif yaklaşımımızla
pazarındaki

en uygun ve
rekabetçi fiyatlarla

sunuyoruz.

EKİP RUHU
İdeal Ambalaj olarak

hedeflerimize ulaşmak için
“insana dokun”

felsefesiniz benimsemiş
işinde uzman ekibimizle

oluşturduğumuz
ekip ruhuyla

hizmet veriyoruz.
 

HIZLI TESLİMAT
Ambalaj sektöründe 
sıklıkla yaşanan 
zamanında teslimat 
sorununu tamamen 
ortadan kaldırıyoruz.
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müşterilerimizin isteklerine ve kurumsal 
kimliklerine sadık kalarak hızlı  çözümler 
sunarız.

üretimin sağlıklı sonuçlanabilmesi için 
alınan siparişin demosu çok hızlı bir 
şekilde hazırlanırak, zamandan ve 
oluşabilecek bir çok maaliyetten 
müşterilerimizi koruruz.

grafik

üretim öncesi

tasarım

demo
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Gramaj Testi

Levhalardan alınan numune 
kesitleri birbirinden 
ayrıştırdıktan sonra, 1 m² 
oluklu mukavvanın ağırlığını 
hesaplamaya yarayan bir 
testtir.

BTS 
Patlatma dayanımı testi

BTS testi ile kağıt, karton ve 
oluklu mukavvanın hidrolik 
basınç altında patlamadan 
dayanabileceği maksimum 
basınç değerini tespit etmeyi 
amaçlarız.

Kutunun düşmesi durumunda 
iç kuvvetlere karşı patlama 
dayanımını gösterir. Birimi 
kPa’dır.

BCT 
Kutu çökme dayanım testi

Oluklu kutuların sıkıştırılmaya 
karşı direnci belirlenir,

FEFCO standartlarına uygun 
olarak yaptırılan özel üretim BCT 
cihazı ile, oluklu mukavva ile 
ambalajlanan malzemelerin istif 
edildiklerinde en alttaki kutunun 
taşıyabileceği yük miktarını 
tayinini belirleyen testtir.

Kalınlık Testi

Oluklu mukavvaları alt ve üst 
tabakalarının arasındaki 
mesafenin ölçümüdür. İşlem 
görmüş levhanın kalınlık 
değerinin kontrolü, prosesin 
doğru uygulanıp, 
uygulanmadığı kontrol 
etmede önemi bir etkendir.
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Et ve Tavuk Kutuları
Et, tavuk gibi şarküteri ürünleri üretim esnasında nasıl ki hassas bir 
özen gerektiriyorsa, aynı özen lojistik sürecinde de gösterilmeli. 
Soğuk zincirde taşınması gereken gıda ürünlerinin en doğru 
malzeme ve tasarım ile sunulması gerekir. Aksi halde ciddi bir zarar 
ve kayıp olabilir.  

Depolanma, taşınma sürecinde korunması gereken et, tavuk gibi 
ürünleriniz için ihtiyaç duyduğunuz oluklu mukavva kutular ile bu 
ihtiyacınıza hızlı çözümler sağlarız.

Gıda ve Pizza Kutuları
Gıda sektöründe ve paket servislerde, restoranlarda kullanıma 
uygun Gıda ve Pizza kutuları için farklı ölçüler ve modellerde, 
markanızın ön planda olacağı tasarımlarla üretim yapıyoruz.

Bizlerde bu ihtiyacınızı karşılayan özel kağıtlar ile, neme ve yağa 
dayanıklı ambalajlar üretiriz. Markanızı ön planda tutacak, 
tüketicinin dikkatini çekecek grafik tasarım çalışmalarımız ile bu 
ihtiyacınıza hızlı çözüm sağlarız. Pizza kutularımız gıda ile temasa 
uygundur, esmer ve beyaz olarak üretilmektedir. İhtiyacınıza uygun 
pizza kutusu üretilmek adına her an yenilikçi fikirler için çalışırız.
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Endüstriyel Kutular
Endüstriyel üretim yapan firmaların ürünlerini muhafaza etme ve 
sevk etmek için kullandıkları oluklu mukavvadan üretilen ürünümüz 
ile ürünlerinizi koruyalım.
Endüstriyel kutularımız, zorlu çevre koşullarında bile olağanüstü 
performans sağlarken, maksimum koruma gereksinimleri için 
sağlam ve güvenlidir.

Bizler sizlere hızlı ve doğru çözümler sunmak için çalışırız. Güvenli 
taşıma süreci, kaliteli üretim kadar önemlidir. Ürününüze uygun 
ambalajlar, zengin çeşit ve güvenli taşıma kutuları için bizimle 
iletişime geçin. Bizler ürününüzün dikkat çekmesi ve satışlarınızı 
artıracak ambalaj seçimleri için her an çalışıyoruz ve üretiyoruz.

Yaş Sebze ve Meyve Kutuları
Sebze, meyvelerin üretimi kadar, tedarik zinciri boyunca ürünlerin 
korunması, sağlam kalması önemli bir etkendir. Oluklu mukavvadan 
ürettiğimiz taze meyve, sebze kutularımız ürünlerinizin sağlam 
kalması için etkin bir koruma sağlarken, gözenekli yapısı sayesinde, 
mikroorganizmaların ürünleriniz ile etkileşimini absorbe eder 
böylece raf ömrü de uzamış olur.

Büyük bir özenle yetiştirdiğiniz, ürettiğiniz yaş meyve ve sebzeleri 
bizlerde aynı özenle lojistik ve depolama sürecinde gösteriyoruz, 
ürünlerini korumak için en iyi ambalajı üretiyoruz.
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E ticaret Kutuları
E ticaret kutularımız kargo gönderilerinizde ürününüzü korur. Oluklu 
kağıtlardan üretilmiştir.  E ticaret kutularımız ile satılan ürünleriniz 
alıcıya sorunsuz bir şekilde ulaşır. En düşük desiden en yüksek 
desiye kadar üretim yapabilmekte ve farklı ebatlarda üretmekteyiz. 
Üzerine baskı yaparak firmanızın da bilinirliğini artırabilirsiniz.

Hızlı çözümler ve ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tekstil Kutuları
Gömlek, iç giyim, çorap, deri, ceket, pantolon, çocuk giyim vb. tüm 
tekstil ürünlerin ambalajlanmasında ve paketlenmesinde kullanılan 
her türlü koli ve askılı koli siparişi vererek ürünlerinizi askı kullanarak 
istifleyebilirsiniz. 

Hızlı çözümler ve ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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Stand ve Sunum Kutuları
Markanızı, ürününüzü en etkili şekilde tanıtmanın yollarından biri 
markaya özgü tasarlanan stand ve sergileme kutularıdır. Ürün satış 
standları ile kendi konseptinizi oluşturabilir, satış alanında dikkatleri 
üzerinize çekebilirsiniz. 

Biz İdeal ambalaj olarak sizlere doğru ambalajı, doğru tasarım ile 
birleştiriyoruz ve hızlı bir çözüm sunuyoruz.

Ağır Yük Kutuları
Genellikle otomotiv sektöründe ve ağır yük gruplarında 
kullanılanılmaktadır. Ahşap kasalara göre %60 düşük maliyeti 
olduğundan daha avantajlıdır.

İhracat, depolama ve taşınma sürecinde korunması gereken ağır 
ürünleriniz için ihtiyaç duyduğunuz kutular ile bu ihtiyacınıza hızlı 
çözümler sağlarız.
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ideal ambalaj olarak üretimin her aşamasında ekosistemi ve doğayı koruyoruz. 
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Subject to successful annual surveillance  

 

CA-COC-006-16 June 2016 © Prepared by Soil Association Certification Ltd. FSC Licence Code FSC®  A000525  
*This certificate is only valid for sale of FSC products when accompanied by a current product schedule. Validity of this cer tificate shall also be 
verified by checking the FSC database: info.fsc.org or by contacting Soil Association Certification: forestry@soilassociation.org This Certificate is 
the property of Soil Association Certification Ltd and all copies or reproductions of the certificate shall be destroyed or returned to the Soil 
Association Certification Ltd immediately, on request. 
A description of the products, sites or services that are included in the scope of the certificate may be obtained from Soil Association 
Certification on request. 
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified (or FSC controlled 
wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the 
required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.  
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