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TÜRKİYE’DE
İLK POF SHRİNK
FİLM ÜRETİCİSİ

THE FIRST POF 
SHRINK FILM 
PRODUCER IN 
TURKEY

Folyopak Ambalaj ambalaj sektöründe deneyimli bir 
ekip tarafından 2016 yılında kurulmuştur. Folyopak 
Türkiye’de ilk defa POF Shrink film üreterek sektöre 
önemli bir katkıda bulunmuştur.

Bununla birlikte yine aynı sene içerisinde ambalaj 
sektörüne yönelik Coex film makine yatırımı ile Pe 
Shrink film ve Laminasyonluk film üretimine de 
başlamıştır. 

Folyopak Ambalaj is established in2016 by 
experienced team in packaging business.  Folyopak 
has made a significant contribution to packaging 
industry by producing first time  POF shrink film in Turkey.

Folyopak has started to produce Pe Shrink Film and 
Lamination Film with Coex Film Machine investment 
in 2016.



POF SHRINK FILM PE SHRINK FILM
POF Shrink filmler teşhir ve promosyon ürünlerinin 
ambalajlanmasında kullanılan yüksek teknolojili 
bir paketleme filmidir.

Tek kat ve katlanmış olarak tedarik edilebilir.

Ebat   : 200 mm – 750 mm 
Kalınlıklar : 12,5 mic , 15 mic ,17 mic , 19 mic , 25 mic.

Özellikler :
• Ekonomiktir
• Yüksek şeffaflık ve parlaklık
• Güçlü yırtılma ve darbe direnci
• Geri dönüşümlüdür
• Gıdaya uygundur

POF Shrink films are high technologhy packaging 
material used for packaging of promotinal and 
shelf products.

It can be supplied as single wound sheeting and 
center folded film.
Size  : 200 mm – 750 mm 
Thickness : 12,5 mic , 15 mic ,17 mic , 19 mic , 25 mic.

Features :
• Economical 
• High transparency and clarity 
• High tear resistance 
• Recyclable 
• Suitable for food contact

Shrink Filmler, ısıl büzülme ile ürünlerimizin 
en ekonomik ve emniyetli bir şekilde 
ambalajlanmasını ve sevkiyatını sağlar. Özellikle 
meşrubat, cam, seramik ve metal gibi endüstriyel 
ürünlerin kullanımında yaygındır.

Shrink Films have the property of thermal 
shrinkage, making it possible to pack and deliver 
products in the most economic and the safest way.
They are particularly used to pack industrial 
products such as beverages, glass material, 
ceramics and metals.

   LAMİNASYON FİLMİ
Coex üretim tekniği ile farklı yapı ve özelliklere 
sahip polimerlerin bir araya getirilmesi ve ürün 
niteliğinin,mekanik özelliklerinin,fonksiyonlarının 
ve ambalaj yeteneklerinin geliştirilmesi 
sağlanmaktadır.

  LAMINATION FILM
By Coex production technique, combination 
of polymers with different structure and 
characteristics and development of product 
characteristics, mechanic features, functions, and 
packaging capabilities are ensured.ceramics and 
metals.


