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Detaylı teknik bilgi için web sitemizden ve satış temsilcilerimizden bilgi alabilirsiniz. www.fitpak.com.tr

Et & Proses Et ambalaj çözümleri;  

UV ışık bariyeri

Yüksek oksijen ve nem bariyeri

Antifog, buğu tutmama özelliği

Aç- Kapa üst film

Islak ve yağlı ortamlarda kuvvetli ısıl
yapışma

Mükemmel Peel performansı

PE, PP, PS, PVC ile yapışabilir kolay açılır
peelable  üst folyolar

PA / PE ve PA / EVOH / PE Yapılarında termoform
edilebilir yumuşak alt folyolar.

Thermoform için PET, PVC Folyolar ile çok katlı
bariyer film laminasyonları

10 renk HD baskı, Laminasyon,parsiyel veya
full zemin mat lak uygulamaları 

Packaging solutions for Meat &
Processed Meat Pack;

UV light barrier

Excellent genuine Antifogging properties

Re-closable top lid in room and fridge condition

Strong Lock-Seal on wet and oily surfaces

Excellent peel seal properties

Standard PA / PE, Super High Barrier PA / EVOH
/ PE structures, thermoformable soft bottom foils

Peelable lidding films to PE, PP, PS, PVC
containers.

Sterilizable structures

High Barrier Multi-layer Film laminations with
semi-rigid PET, PVC Foils for thermoform
applications

Surface printed or laminated structures with HD
printing up to 10 colours, partial and mate
lacquer applications.

Hem alt hem üst folyo üretimleri ile müşterilerimize komple paketleme çözümleri sunulmaktadır.
We provide total packaging solutions both bottom and upper foil for Meat & Processed Meat Packaging applications.

Web sitemizden ve satış temsilcilerimiz üzerinden detaylı teknik bilgi vermekten memnuniyet duyarız. www.fitpak.com.tr
For detailed technical information, please contact with sales representatives or from. Web Site: www.fitpak.com.tr

Et & Proses Et Ambalajları
Meat & Processed Meat Packaging



Detaylı teknik bilgi için web sitemizden ve satış temsilcilerimizden bilgi alabilirsiniz. www.fitpak.com.tr
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Balık paketlemesi için bobin veya torba
olarak ambalaj çözümleri;  

UV ışık bariyeri

Yüksek oksijen ve nem bariyeri

Lock Seal, ıslak ve yağlı ortamlarda kuvvetli ısıl
yapışma 

Ambalajın kolayca açılabilmesini sağlayan
soyulabilir (peelable) üst film 

Thermoform için yüksek bariyerli yumuşak alt
folyolar

Thermoform için PET, PVC Folyolar ile çok katlı
bariyer film laminasyonlu yarı sert alt folyolar

Şe�af, beyaz, mavi, siyah high bariyer film ve
sert folyo alternatifleri 

10 renk HD baskı, Laminasyon, parsiyel veya full
zemin mat lak uygulamaları. 

Packaging solutions for Fish &
Seafood Packaging as a roll or pouch;  

UV light barrier

High oxygen and moisture barrier 

Strong Lock-Seal on wet and oily surfaces

Excellent easy peel and seal properties

Standard PA / PE, Super High Barrier PA / EVOH /
PE structures, thermoformable soft bottom foils  

High Barrier Multi-layer Film laminations with
semi-rigid PET, PVC Foils for thermoform
applications

Transparent, white, blue, black high barrier film
and rigid foil alternatives 

Surface printed or laminated structures with HD
printing up to 10 colours, partial or full mate
lacquer applications. 

Balık ambalajları için hem alt hem üst folyo üretimleri ile müşterilerimize komple paketleme çözümleri sunulmaktadır.
We provide total packaging solutions both bottom and upper foil for Fish & Sea food Packaging Applications.

Web sitemizden ve satış temsilcilerimiz üzerinden detaylı teknik bilgi vermekten memnuniyet duyarız. www.fitpak.com.tr
For detailed technical information, please contact with sales representatives or from. Web Site: www.fitpak.com.tr

Balık Ambalajları
Fish & Seafood Packaging   
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Peynir ambalajı çözümleri; 

Lock Seal (kilit yapışma), ıslak ve yağlı
ortamlarda kuvvetli ısıl yapışma 

Ambalajın kolayca açılabilmesini sağlayan
soyulabilir (peelable) üst film 

Antifog, buğu tutmama özelliği

Üst Filmin Buzdolabı şartlarında
Aç/Kapa özelliği  

Thermoform için yüksek bariyerli yumuşak
alt folyolar

Thermoform için PET, PVC Folyolar ile çok
katlı bariyer film laminasyonlu yarı sert alt
folyolar

Şe�af, beyaz, mavi high bariyer film ve sert
folyo alternatifleri 

10 renk HD baskı, Laminasyon, parsiyel veya
full zemin mat lak uygulamaları. 

Packaging Solutions for Cheese;

Strong Lock-Seal on wet and oily surfaces

Excellent easy peel and seal properties

Antifogging

Re-closable top lid in room and fridge
condition 

High barrier soft bottom foil for thermoform
applications

High Barrier Multi-layer Film laminations
with semi-rigid PET, PVC Foils for
thermoform applications

Transparent, white high barrier film and
rigid foil alternatives

Surface printed or laminated structures with
HD printing up to 10 colours, partial  or full
mate lacquer applications.

Peynir ambalajları için hem alt hem üst folyo üretimleri ile müşterilerimize komple paketleme çözümleri sunulmaktadır.  
We provide total packaging solutions both bottom and upper foil for Cheese Packaging Applications. 

Web sitemizden ve satış temsilcilerimiz üzerinden detaylı teknik bilgi vermekten memnuniyet duyarız. www.fitpak.com.tr
For detailed technical information, please contact with sales representatives or from. Web Site: www.fitpak.com.tr

Peynir Ambalajları   
Cheese Packaging  
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PS, PP, PE, PVC ve PET kaplara peelable
yapışabilme özelliği sağlayan üst film

Bariyer ihtiyacı olan puding ve tatlılar için high
bariyer peelable üst filmler

Kolay kesilebilme, mükemmel inkübasyon ve
sızdırmama özelliği

Beyaz, şe�af, metalize ve gold renk alternatifleri

Islak ortamlarda yapışan özel film alternatifleri 

Şe�af, beyaz high bariyer film ve sert folyo renk
alternatifleri 

10 renk HD baskı, Laminasyon, parsiyel veya full
zemin mat lak uygulamaları.

Top lid solutions for Yoghurt; Yoğurt Üst Folyoları

Peeling ability of the top lid foil for PS, PP,
PE, PVC and  PET containers

High barrier peelable top films for Pudding
and desserts that need barrier properties

Easy cut, excellent incubation and non-leaking
properties

Transparent, white, metallized and gold colour
top lids

Special film alternatives for heat seal
performances in wet environment

Surface printed or laminated structures with HD
printing up to 10 colours, partial or full mate
lacquer applications.     

Web sitemizden ve satış temsilcilerimiz üzerinden detaylı teknik bilgi vermekten memnuniyet duyarız. www.fitpak.com.tr
For detailed technical information, please contact with sales representatives or from. Web Site: www.fitpak.com.tr

Yoğurt Üst Folyoları
Yoghurt Top Lid



MAP Paketleme Alt ve Üst Folyoları 
Bottom and Top Foil for MAP Packaging

UV bariyeri, ürünlerin renklerinin dış ortamdan
gelen ışıkla bozulmasını engelleme özelliği

Antifog, buğu tutmama özelliği 

Aç/Kapa üst filmler

Lock Seal, ıslak ve yağlı ortamlarda kuvvetli
ısıl yapışma

Ambalajın kolayca açılabilmesini sağlayan
soyulabilir (peelable) üst film

Thermoform için PET, PVC Folyolar ile çok katlı
bariyer film laminasyonları yapılmaktadır 

Şe�af, beyaz, siyah high bariyer film ve sert
folyo renk alternatifleri

10 renk HD baskı, Laminasyon, parsiyel veya
full zemin mat lak uygulamaları.

Ürünlerin raf ömürlerini arttırmak için 
ambalaj içerisindeki oksijen, azot, 
karbondioksit gibi gazların 
karışımlarını ayarlayarak yapılan 
paketlemedir. Paket içerisindeki gaz 
karışımının dış ortama sızmaması ve 
dışarıdan paket içerisine girmesini 
engelleyen ambalajlama çeşididir.    

UV light barrier, the feature providing
protection on colours against degradation
due to external light. 

Antifogging

Re-closable top lid in room and fridge condition 

Strong Lock-Seal on wet and oily surfaces

Peeling ability of the top lid which allows the
packaging to be opened easily

High Barrier Multi-layer Film laminations with
semi-rigid PET, PVC Foils for thermoform
applications

Transparent, white, black  high barrier film and
rigid foil colour alternatives 

Surface printed or laminated structures with HD
printing up to 10 colours, partial or full mate
lacquer applications.

To increase the shelf life of products; oxygen 
& carbondioxide and nitrogen gas mixtures 
are adjusted and fed inside the package.

Hem alt hem üst folyo üretimleri ile müşterilerimize komple paketleme çözümleri sunulmaktadır.
We provide total packaging solutions both bottom and upper foil for Meat & Processed Meat Packaging applications.

Web sitemizden ve satış temsilcilerimiz üzerinden detaylı teknik bilgi vermekten memnuniyet duyarız. www.fitpak.com.tr
For detailed technical information, please contact with sales representatives or from. Web Site: www.fitpak.com.tr

Detaylı teknik bilgi için web sitemizden ve satış temsilcilerimizden bilgi alabilirsiniz. www.fitpak.com.tr

5



Ketçap / Mayonez Ambalajları
Ketchup & Mayonnaise Packaging

6Web sitemizden ve satış temsilcilerimiz üzerinden detaylı teknik bilgi vermekten memnuniyet duyarız. www.fitpak.com.tr
For detailed technical information, please contact with sales representatives or from. Web Site: www.fitpak.com.tr

Ketçap, mayonez ve soslar gibi hassas 
raf ömrüne sahip ürünler için high
bariyer ambalaj Çözümleri.

BOPET / AL / PE yapısında standart folyolar

BOPET / PA – EVOH – PE yapısında high
bariyer folyolar

Kolay yırtılabilme

Kolay – temiz kesim

Mükemmel paketleme makinası performansı

10 renk HD baskı, Laminasyon, parsiyel veya
full zemin mat lak uygulamaları. 

Packaging Solutions for Ketchup &
Mayonnaise Pack;

High Barrier packaging materials for ketchup,
mayonnaise and sauces etc.. products
having sensitive shelf life

BOPET / AL / PE standard structure

BOPET / PA – EVOH – PE standard
structure -with high barrier foils 

Easy Tearing Properties

Easy and Clear Cutting

Excellent packaging machine performances

Surface printed or laminated structures with
HD printing up to 10 colours, partial or full
mate lacquer applications.



7 Web sitemizden ve satış temsilcilerimiz üzerinden detaylı teknik bilgi vermekten memnuniyet duyarız. www.fitpak.com.tr
For detailed technical information, please contact with sales representatives or from. Web Site: www.fitpak.com.tr

Vakum & Stand Up Torbalar
Vacuum & Stand Up Pouch

Farklı ürün grupları için 3 tarafı
yapışmalı veya ayakta durabilir torba
alternatifleri;

Şe�af, beyaz, mavi, metalize renk
alternatifleri

PA / PE yapısında

BOPET / High Bariyer Film yapısında

Zipli  

Euro hol (askılı), körüklü, sterilizasyona
uygun torbalar 

10 renk HD baskı, Laminasyon, parsiyel veya
full zemin mat lak uygulamaları içeren farklı
poşet çözümleri.

3 sides sealable or stand up pouch
alternatives for di�erent products.

Transparent, white, blue and metallized colour
alternatives

PA / PE structures

BOPET / High Barrier Film Structures

Zipper  

Suitable grades for Pasteurization & Sterilization

Surface printed or laminated structures with
HD printing up to 10 colours, partial or full
mate lacquer applications, pouch solutions.



8Web sitemizden ve satış temsilcilerimiz üzerinden detaylı teknik bilgi vermekten memnuniyet duyarız. www.fitpak.com.tr
For detailed technical information, please contact with sales representatives or from. Web Site: www.fitpak.com.tr

Shrink Filmler 
Shrink Films 

Gıda, içecek, endüstriyel ürünlerin
gruplanmasında kullanılmak üzere
shrink filmler 

Yüksek mekanik dayanım

Makine yönünde %70 e yakın shrink özellik

Yüksek patlama ve yırtılma direnci

Mükemmel kavrama ve sarma

Düşük pusluluk 

Kolay kesilebilme

10 renk HD baskı, parsiyel veya full zemin mat
lak uygulamaları içeren farklı shrink
ambalaj çözümleri

Collation Shrink Solutions;
Shrink Films for grouping of Food, beverage, 
industrial products 

High mechanical strength

%70 Shrink properties in machine directions

High burst and tear resistances

Excellent grip and wrapping properties

Low haze 

HD printing up to 10 color units, and partial
or full mate lacquer applications. 



Flexible Ambalajlar
Flexible Packaging

BOPET / PE 

BOPP / PE

BOPP / CPP

BOPA / CPP

BOPP / Metalize BOPP

BOPET / AL / BOPA / CPP retort

BOPP / Pearlized BOPP gibi standart esnek
ambalaj çözümleri

10 renk HD baskılı, ambalaj malzemeleri 
parsiyel veya full zemin mat lak
opsiyonlarıyla üretilmektedir. 

Bisküvi, Kahve, Retort Paketleme, 
Derin Dondurucu, Pastörizasyon, toz 
gıdaların ambalajlanması gibi 
standart esnek ambalaj yapıları;

BOPET / PE

BOPP / PE

BOPP / CPP

BOPA / CPP

BOPP / Metalized BOPP

BOPET / AL / BOPA / CPP retort 

BOPP / Pearlized BOPP standard flexible
packaging solutions

Single or laminated HD printing up to 10 color 
units, partial or optional full mate lacquer
applications.  

Standard Flexible Packaging 
structures for Biscuit, Co�ee, Retort 
Packaging, Deepfreeze, Pasteurization 
and powder food packaging etc.. 

Web sitemizden ve satış temsilcilerimiz üzerinden detaylı teknik bilgi vermekten memnuniyet duyarız. www.fitpak.com.tr
For detailed technical information, please contact with sales representatives or from. Web Site: www.fitpak.com.tr9

Detaylı teknik bilgi için web sitemizden ve satış temsilcilerimizden bilgi alabilirsiniz. www.fitpak.com.tr



Stretch Hood Filmler 
Stretch Hood Films

10Web sitemizden ve satış temsilcilerimiz üzerinden detaylı teknik bilgi vermekten memnuniyet duyarız. www.fitpak.com.tr
For detailed technical information, please contact with sales representatives or from. Web Site: www.fitpak.com.tr

Stretch Hood palet örtüsünde yeni bir
teknolojidir. Palet ebatlarına uygun
olarak üretilmiş körüklü film, giydirme
makinasında palet yüksekliğine göre
kesilerek paletlerin üzerine geçirilir.
Böylece dış ortamdan tamamen izole edilir.
Palet üzerindeki ürüne toz, yağmur girmez,
kontamine kirlilik önlenir. Genellikle palet
ebatları fazla değişmeyen seramik, beyaz
eşya, hammadde, meşrubat ve kağıt
sektöründe kullanılır. 

Yüksek mekanik dayanım

Yüksek patlama ve yırtılma direnci

Mükemmel kavrama ve sarma

Düşük pusluluk

Kolay kesilebilme. 

Güneş ışığına dayanıklı

Stretch Hood is a new technology for pallet
covering. Hood film produced in accordance
with the size of the pallet, is cut in the
pallet wrapping machine according to the
height of the pallet and wrapped around it. 
This provides a complete isolation of the
pallet. The product in the pallet is protected
from contamination, dust and rain. It is
generally used in the ceramic industry, 
white goods industry, beverage industry,
raw material industry and paper industry.      

High mechanical strength

High burst and tear resistances

Excellent grip and wrapping properties

Low haze

Adjustable UV light barrier.

UV resistant
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P10VP 30-150 PE Dikey dolum torba uygulamaları için PE �lm.

P10VPW 30-150 PE Dikey dolum torba uygulamaları için Beyaz PE �lm.
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HB :  High Bariyer - Yüksek oksijen ve nem bariyeri
PE :  Polietilen filmler
PO :  Poliolefin filmler
PP :  Polipropilen filmler
CS :  Müşteri Speğine göre üretilen filmler
AF :  Antifog
W :  Beyaz
K :  Siyah
GS :  Düşük ısıl yapışma, Kuvvetli ısıl yapışma
B :  Mavi
S :  Sterilizasyon
RC :  Aç-Kapa
LT :  Düşük ısıl yapışma
P :  Peelable
SH :  Stertch hood
SPC :  Shrink

Kısaltmalar:

*NOTE:
Belirtilen bilgiler, spefikasyonlar, prosedürler, methodlar, ve tavsiyeler kendi bilgi ve tecrübelerimiz doğrultusunda kazanılmış olup, her şartta 
geçerli olmayabilir. Söylenen bilginin uygunluğu, spefikasyonlar, prosedürler, methodlar, patentler ve tavsiyelele ilgili olarak müşterilerin 
kendi test ve kabul prosedürlerine göre ürünün uygunluğunu onaylamaları tavsiye edilir.    

STHG

PP15S Bir yüzeyi koronalı, Şe�af, ısıl yapışmalı sterilizasyon için PP laminasyon �lmi
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P10VP 30-150 PE VFFS and Pouch application PE �lm for

PP10 15-150 PP
One side corona treated, transparent, PP general lamination �lm.
VFFS, HFFS type packaging

P10VPW 30-150 PE VFFS and Pouch application white PE �lm for

One side treated, PP �lm lamination �lm for stelitationPP15S
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HB :  High Barrier - High oxygene and water vapour barrier
PE :  Polyethylene Films
PO :  Polyolefin Films
PP :  Polypropylene Films
CS :  Customer Specified films
AF :  Antifog
W :  White
K :  Black
GS :  Strong Heat Seal
B :  Blue
S :  Sterilization
RC :  Reclosable
LT :  Low Heat Seal
P :  Easy Peel
SH :  Stretch hood
SPC :  Shrink Film

Abbreviations:

STHG

Laminated Structures



 

 

Makina parkımız en son teknoloji ve yüksek otomasyona sahiptir.
Üretim takip ve kontrolünde CANIAS ERP yazılımı kullanılmaktadır.
BRC - IOP Hijyen ve Kalite Sertifikalı ortamda üretim yapılmaktadır.

Our machinery site has the state - of - art and highest level of automation. CANIAS
ERP software is used to track and control the production,

Production is held in an environment in accordance with BRC-IOP hygene and quality.

The first 9 Layer air blown Co-Extruder with full
automation in Turkey.
3 Layers Stretch Hood and PE Extruder
10 colours Flexo print. 
Lamination with or without solvent

9 Kat Air Blown Türkiye’de ilk. Full
otomasyon
3 kat Stretch Hood ve PE extruder
10 renk flekso baskı, 
Solventli, solventsiz laminasyon 
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