


Ambalaja sanat katmaya karar verdik. Deneyimi, tecrübeyi ve kaliteyi buluşturduk.
Özenli ve dikkatli çalışmanın mutlaka başarı ile sonuçlanacağının bilincindeyiz.

Bu nedenle size yeteneklerimiz ve çalışma disiplinimiz ile katkı sağlayabileceğimiz noktasında 
şüphesiz ve kendimizden emin şekilde sizlerin yanında yer almaktan mutluluk duyuyoruz.

Our company started to operate in 2002 and took it's place in the 
packaging sector with a wide range of products. 

This year we are happy to present you our new production facility, flexible bags. 
We are specialized in manufacturing Stand Up pouches, Side Gusset Bags, 

Block Bottom Bags, Vacuum bags, Pillow Pouches, etc.
 

We decided not just to combine experience and quality but also add art to the packaging. 
Our products are available in different sizes, styles, colors and even materials.

 
We can offer you a wide variety of options for packaging all kind of products including 

Foods, Pet Food, Beverages, Medical and Pharmaceutical, Health and Beauty, Chemicals etc.



Alttan körüklü olup ısı ile yapışan ve ayakta durabilen torbalardır. Ağız kısmı zip kilitli olup açılır kapanır özelliğe 
sahiptir. Dış katında polyester film (PET), orta katında alüminyum folyo (ALÜ) ve iç katında ise lamine edilmiş 
polietilen (PE) filmden PET+ALÜ+PE olarak ya da dış katında polyester film ile alt katında polietilen filmden PET+PE 
olarak veya üst katında polyamid alt katında polietilen filmle PA+PE olarak üretilir. İçerisindeki ürünü toz, nem, 
hava ve ışıktan koruyarak uzun ömürlü ve taze kalmasını sağlamaktadır. Gıda, tarım, kimyasal ürünler
ve birçok alanda kullanılabilir. Standart ölçüleri bulunup bunun haricinde istenilen ölçü, gramaj ve adette ürün 
yapılabilir. Ürün ve firma tanıtımı için isteğe bağlı olarak üzerine baskı yada etiket de yapılarak yapıştırılabilir.
Baskı ve etiket ürünlerimiz mevcuttur. Standart ölçüler: 8.5x14 / 11x18.5 / 13x22.5 / 16x27 / 18x29 / 21x31

Make your shelf "presence" known with our beautiful line of stand-up pouches. Our stand-up pouches come
standard with a tear-notch for easy opening while ones with built-in zip locks allow customers to re-close the 
bag after each use.  With its wider panel, it covers more shelf space making it hard for anybody to miss your 
product. Our versatile stand-up zip pouch with oval window is a brilliant way to give customers a sneak peak of 
what’s inside. Imagine, instead of a photograph, you can show the actual color, shape and size of the coffee, 
tea or whatever item you wish to place inside. That’s advertising and packaging in one! Keep in mind that we 
also carry ones with one side foil and one side entirely clear for maximum exposure!. For some of the customers 
who is packing coffee, tea, spices, herbs and others, smell barrier pouches are required. So our foil metalized 
high barrier pouches can be used. Standard dimensions 8.5x14 / 11x18.5 / 13x22.5 / 16x27 / 18x29 / 21x31

Doypack Torba - Stand up Pouches 

ŞEFFAF DOYPACK

YARI ŞEFFAF
DOYPACK

ALÜMİNYUM
DOYPACK

SİYAH DOYPACK

GOLD DOYPACK BEYAZ DOYPACK

KRAFT PENCERELİ
 DOYPACK



Quadro torbalar 5 tarafı ısı ile yapıştırılmış, her iki yanda körüğü bulunan ağzı açık kilitsiz torbadır. Dış katında 
polyester film(pet), orta katında alüminyum folyo(alü) ve iç katında ise lamine edilmiş polietilen (PE) filmden 
pet+alü+pe olarak yada dış katında polyester film ile alt katında polietilen filmden pet+pe olarak veya üst
katında polyamid alt katında polietilen filmle pa+pe olarak üretilir.İçerisindeki ürünü toz,nem,hava ve ışıktan 
koruyarak uzun ömürlü ve taze kalmasını sağlamaktadır. Gıda, tarım, kozmetik, kimyasal ürünler ve birçok alanda 
kullanılabilir. İstenilen ölçü,gramaj ve adette sipariş verebilirsiniz. Ürün ve firma tanıtımı için isteğe bağlı olarak 
üzerine baskı ya da etiket de yapılarak yapıştırılabilir. Baskı ve etiket ürünlerimiz mevcuttur.

A quad-seal style, also known as corner seal bag, has seals off to the four corners of the bag. İt comes with one 
side open mouth. So customer can fill the product from the open side of the bag and seal them after filling. The 
bag has gusset on left and right side and there is a seal on bottom of the bag.With the absence of a back seal, 
you can enjoy uninterrupted front and back panels for greater flexibility on valve, label and hot stamp place-
ments. The gusset creates additional depth and capacity for product. Four sides provide strong product bran-
ding opportunities. 
Different material combinations are possible: PET, ALU, PE, CPP, OPP, matt OPP, OPA, KRAFT Paper, met PET, etc.

Quadro Torba-Quad - Seal Gusseted Bags

ALÜMİNYUM
QUADRO TORBA

METALİZE
QUADRO TORBA

SİYAH
QUADRO TORBA



İki yandan körüğü bulunan bu torbalar sırttan yapıştırılmış ağzı açık ve kilitsiz torbalardır. Dış katında polyester 
film (PET), orta katında alüminyum folyo (ALÜ) ve iç katında ise lamine edilmiş polietilen (PE) filmden PET+ALÜ+PE 
olarak ya da dış katında polyester film ile alt katında polietilen filmden PET+PE olarak veya üst katında polyamid 
alt katında polietilen filmle PA+PE olarak üretilir. İçerisindeki ürünü toz, nem, hava ve ışıktan koruyarak uzun 
ömürlü ve taze kalmasını sağlamaktadır. Gıda, tarım, kozmetik, kimyasal ürünler ve birçok alanda kullanılabilir. 
İstenilen ölçü, gramaj ve adette sipariş verebilirsiniz. Ürün ve firma tanıtımı için isteğe bağlı olarak üzerine baskı 
ya da etiket de yapılarak yapıştırılabilir. Baskı ve etiket ürünlerimiz mevcuttur.

Side gusset bags are one of the old style of packaging. These bags are mainly used by different industry professi-
onals like pharma, food, fertilizer, bakery, dog food, coffee, tea etc. Our foil gusseted bag offers the highest 
barrier level to help seal in aroma while protecting your product from direct exposure to UV, moisture, and 
oxygen. Side-seal bags, with a hidden seal on the edge of the back corner, offer extra room for labeling, hot 
stamping, and valve placement giving you more space for brand signatures. Center-seal bags offer a firm hand 
grip area for easy opening of the package. 
Different material combinations are possible: PET, ALU, PE, CPP, OPP, matt OPP, OPA, KRAFT Paper, met PET,etc.

Körüklü Torba - Gusseted Bags

ALÜMİNYUM
KÖRÜKLÜ TORBA

BEYAZ KÖRÜKLÜ
TORBA

GOLD KÖRÜKLÜ
TORBA

KRAFT KÖRÜKLÜ
TORBA

KUŞE KÖRÜKLÜ
TORBA

SİYAH KÖRÜKLÜ
TORBA

ŞEFFAF KÖRÜKLÜ
TORBA



Yastık tipi torbalar 3 kenarı ısı ile yapıştırılmış, yanlarda ve altta körüğü bulunmayan ağzı açık ve kilitsiz torbalardır. 
Dış katında polyester film (PET), orta katında alüminyum folyo (ALÜ) ve iç katında ise lamine edilmiş polietilen (PE) 
filmden PET+ALÜ+PE olarak ya da dış katında polyester film ile alt katında polietilen filmden PET+PE olarak veya 
üst katında polyamid alt katında polietilen filmle PA+PE olarak üretilir.
İçerisindeki ürünü toz, nem, hava ve ışıktan koruyarak uzun ömürlü ve taze kalmasını sağlamaktadır.
Gıda, tarım, kozmetik, kimyasal ürünler ve birçok alanda kullanılabilir. İstenilen ölçü, gramaj ve adette yapılabilir. 
Ürün ve firma tanıtımı için isteğe bağlı olarak üzerine baskı ya da etiket de yapılarak yapıştırılabilir. Baskı ve etiket 
ürünlerimiz mevcuttur.

If simple and inexpensive is what you’re looking for then look no further. Flat pouches also known as pillow 
packs are widely used for office and restaurant service. Ground coffee or powdered mixes can be packed in 
pre-set portions to take the guesswork out of measuring each time you prepare a pot of coffee or any drink. 
Three side seals come with zipper or without it. Product packaged in foil material is protected from dust, UV 
light, oxygen and moisture.
Different material combinations are possible: PET, ALU, PE, CPP, OPP, matt OPP, OPA, KRAFT Paper, met PET,etc.

Yastık Torba - Flat Pouches

ALÜMİNYUM
YASTIK TORBA

BEYAZ
YASTIK TORBA

GOLD
YASTIK TORBA

KRAFT
YASTIK TORBA

METALİZE
YASTIK TORBA



En ağır endüstriyel gereksinimlerle baş edebilmek için tasarlanmış alüminyum bariyerli torbalarımız, su buharı, 
gaz UV ışınları ve kokuya karşı mükemmel bir bariyer oluşturur. Alüminyum bariyer filmi, metal parçalar üzerinde 
korozyonu engeller, ürünü nem, oksijen, dış ortamdan gelebilecek gazlar ve statik şarj nedeni ile oluşabilecek 
hasarlardan uzun dönem korur. Alüminyumlu endüstriyel ambalaj ürünlerinden, sizlerin vereceği her ölçü için 
tabanlı veya düz torba olarak üretimi yapılabilmektedir. İstenilen kalınlık ve gramajda üretim olanağımız vardır.

Our aluminum barrier bags are specially designed to cope with the heaviest industrial needs. The aluminum film 
creates an excellent barrier against water vapor, gas UV rays and odor. İt protects your machinery against 
corrosion on metal parts, moisture, oxygen, gases etc. Aluminum industrial packaging can be produced as a 
bottom or flat bag for any size you will order. We can produce the desired thickness and quantity.

Endüstriyel Torba - Industrial Packaging 

ENDÜSTRİYEL TORBA



Fevzi Çakmak Mah. 1. Fevzi Çakmak Cad. No: 5A-1 34295

Sefaköy / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 90 212 598 4440   Fax: 90 212 541 4484

info@hunambalaj.com.tr

Erk İş Merkezi Halkalı İnönü Mah. Halkalı Cad. 1320 Çıkmazı No: 14/A

Küçükçekmece / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 90 212 698 9815   

Sipariş Hattı: 0090 532 452 0184

torbadunyasi@gmail.com


