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Hakkımızda
Firmamız 1991 yılında üretime başlamış olup, başladığında benimsemiş olduğu gibi dürüst,
kaliteli ve güvenilir bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. İlk olarak Market Poşet (Lüks
Poşet) üretimi ile faaliyete başlayan ÇEKMEZ PLASTİK, müşteri talepleri ve o gün ki koşullar
itibarı ile Naylon Torba, Shrink Naylon, Ağır Hizmet Torbası, Rulo Naylon, Plast Kağıt, Hışır
Poşet, DürümAltı Torba, Palet Örtüsü, Baskılı Naylon-Çanta-Poşet, Perforeli Rulo Naylon,
Stretch Film, Buzdolabı Poşeti, Şarküteri Torba, Sera Örtüsü, Sebze Meyve Torbaları ve
Antifoglu Torba üretimine başlamıştır. Her geçen gün müşteri potansiyelini artırarak,
müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için çalışmalarına devam etmektedir. Ürün
portföyü müşteri talebine göre çeşitlenmektedir. Müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet vermek
için 2010 yılından itibaren fabrikamız 4500 m2 kapalı toplam 5000 m2 olan yeni tesisine
taşınmıştır. ÇEKMEZ PLASTİK 30 yılı aşkın tecrübesi ile sektördeki gelişmeleri takip ederek ve
müşterilerinin beklentileri doğrultusunda üretim yaparak kendini geliştirerek ve yeni yatırımlar
yaparak sektörde öncü olmayı hedeflemektedir.

About Us
Our company started production in 1991 and continues to provide services honestly and reliably with high quality as adopted
since its establishment. Firstly, ÇEKMEZ PLASTİK started its activities with the production of LDPE BAG and then, started to
produce, Shrink Film, Heavy Duty Bag, LDPE-HDPE Film Roll, Plast Paper Sheet, T-Shirt Bag, Shrink Hood, Printed T-Shirt Bag,
Perforated Film Roll, Stretch Film, Refrigerator Bag, Delicatessen Bag, Greenhouse Film, Vegetable and Fruit Bags and Anti-fog
Bag upon demands of customers and according to then-current conditions. It continues to carry out activities to provide high
quality products and services to its customers by increasing the customer potential each passing day. The product portfolio varies
according to the customer demands. Since 2010, our factory has been moved to a new facility with total area of 5000 m2 including
indoor area of 4500 m2 to provide better and higher quality service to its customers. ÇEKMEZ PLASTİK aims to be a pioneer in
the sector by following the developments in the sector and by developing itself by producing in line with expectations of its
customers and by making new investments with more than 30 years of experience.
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Tarım Grubu
Agriculture Group

Ambalaj Grubu
Packing Group
Sanayi Grubu
Industrial Group
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Ürünlerimiz / Our Products
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SANAYİ GRUBU
Industrial Group

Shrink Film
Polietilen hammaddeden üretilen
ve kullanım alanına göre değişik
ebat ve kalınlıklarda üretilen
endüstriyel bir üründür.
Su ve sıvı paketleme, gıda
ambalajları, beyaz eşya,
elektronik ve seramik
ambalajlama gibi bir çok
endüstriyel alanda
kullanılmaktadır.

Shrink Palet Örtüsü
Shirink palet örtüsü rulo ve torba
şeklinde paletleri sarmak için
üretilmekte olup, aynı zamanda
paletli ürünleri kirlenmeye karşı
korurken, UV stabilizasyonu ile
de güneş ışınlarına karşı
korunmaktadır.
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Shrink Film
Shrink film is an industrial product
made of Polyethylene raw material and
produced in different sizes and
thickness according to usage areas. It is
used by wide range of industrial areas
such as water and liquid packaging,
food packaging, white goods, electronic
and ceramic materials packaging.

Shrink Hood
Shrink hood film is produced in rools
and bags for wrapping pallets while
protecting products against dirt and sun
radiation with UV stabilization.
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SANAYİ GRUBU
Industrial Group

Perforeli Film Rulo
Farklı kullanım amaçlarına
uygun olarak çeşitli ebat ve
kalınlıklarda üretilmektedir.

Perforated Film Roll
Produced in various sizes and
thicknesses based on different usage
areas.

AYPE –YYPE Film Rulo (Branda)
Ürünlerin nemden ve tozdan korunması amacı ile otomotiv, beyaz
eşya ve mobilya gibi birçok alanda ambalajlama amaçlı kullanılan
bir malzemedir. Perforeli olarakta üretilebilmektedir.
Çeşitli ebat ve kalınlıklarda üretilebilmektedir.
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SANAYİ GRUBU
Industrial Group

Streç Film
Ürünleri sıcak, soğuk, yağış, toz ve
kir gibi dış etkenlerden korur. Dış
yüzeyi parlak ve kaygan olan ürün,
toz ve kir tutmaz.
Paletlerin birbirine yapışmasını
önler. Saydam, hafif ve ekonomiktir,
her türlü hava koşullarına
dayanıklıdır. Her türlü ürünün
paketlenmesinde kullanılabilir.

El Tipi Streç Film
Standart 50 cm en
15 – 17 – 20 – 23 Mikron Kalınlık
% 300' ye kadar gerdirilebilir.
6 lı kolilerde.
Jumbo Halinde Tedarik Edilebilir.

Stretch Film
It protects products from external
factors such as hot, cold, rain, dust and
dirt. The product with glossy and slippery
exterior surface is anti-dust and dirtresistant.
It prevents the palettes from sticking
together. It is transparent, light and
economical, as well as resistant to all
weather conditions. It can be used in
packaging all kinds of products.

Manual Stretch Film
Produced in Standard 50 cm width
Thickness 15 – 17 – 20 -23 micron
Stretched up to 300 %
Packaged in boxes of six
Can be supplied in Jumbo Rolls

Sipariş üzerine farklı özelliklerde üretilebilir. Bespoke stretch film specifications can be made to order

Süper Power Streç Film ( Makine Tipi )
Standart 50 cm en
17 – 23 Mikron Standart Kalınlık
% 400' e kadar gerdirilebilir
Tek olarak kolili paketler.
Yüksek esneklik ve dayanıklılık
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Super Power Stretch Film ( Machine Type )
Produced in Standard 50 cm width
Thickness 15 – 17 – 23 micron
Stretched up to 400 %
Packaged in boxes of one
Have high flexibility and strength
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AMBALAJ GRUBU
Packing Group

ATLET POŞET / T-SHIRT BAG

NAYLON TORBA-AĞIR HİZMET TORBASI / LDPE BAG / HEAVY DUTY BAG

ÇÖP TORBASI / GARBAGE BAG
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AMBALAJ GRUBU
Packing Group

BASKILI ATLET POŞET/PRINTED T-SHIRT BAG

TAKVİYELİ EL GEÇME POŞET / REINFORCED PATCH HANDLE BAG

YUMUŞAK SAPLI POŞET / FLEXILOOP HANDLE BAG
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AMBALAJ GRUBU
Packing Group

BUZDOLABI POŞETİ / FRIDGE BAG

PLAST KAĞIT TABAKA / PLAST PAPER SHEET

ŞARKÜTERİ TORBA / DELICATESSEN BAG
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TARIM GRUBU
Sera Örtüsü

Agriculture Group

Tarımsal film üretiminde uzun yıllara dayanan deneyimimiz
ve son teknoloji 3-katlı-Co-Ex plastik film üretimi yapan
makine yatırımları, 6 metre ene kadar yüksek kaliteli sera
filmleri üretmemize olanak sağlamaktadır.
Sera örtüleri, yetiştirilen ürün ve yetiştirildiği bölgedeki değişken hava
koşullarının gerektirdiği şekilde farklı özelliklerde geliştirilmiştir.
Ayrıca, farklı katkı kombinasyonları ile sera örtülerine kazandırılan
ekstra özellikler sayesinde yetiştiricilerin daha verimli ve kaliteli mahsul
almaları sağlanmaktadır.
Greenhouse Film
With many years of experience in agricultural plastic film production and investments in latest technology 3layered co-extrusion machinery enable us to manufacture high quality greenhouse films wide up to 6 metres.
Greenhouse films have been developed to meet the requirements of both specific crops as well as the particular
climate for the region it is used in.
Additionally, greenhouse films gain extra features with combination of additives which provide excellent agronomic
result for growers in terms of better crop yield.

Sebze ve Meyve Torbaları / Kasa Naylonu PE Hışır
Salatalık, havuç, patates, patlican, nar ve muz gibi sebze ve
meyvelerin dış etkenlerden etkilenmeden saklanıp, taşınması için
kullanılır. İsteğe bağlı delikli veya deliksiz olarak üretilmektedir.

Vegetable and Fruit Bags
Fruit and vegetable bag are used for fruits and vegetables such as
cocumber, carrot, tomatoes, aubergine, pomegranates and bananas,
to be stored and transported without being influenced bu external
factors. It can be produced with and without holes on demand.

Antifoglu Torba
Torba içerisinde terlemeyi
engellemek amacıyla anti-fog katkılı
kullanılarak üretilmektedir. Bu
sayede sebze ve meyvelerin
kararmasını engeller ve daha uzun
süre taze kalmasını sağlar. İsteğe
bağlı olarak delikli veya deliksiz
olarak üretilmektedir.
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Antifoglu Torba
It protects products from external
factors such as hot, cold, rain, dust
and dirt. The product with glossy and
slippery exterior surface is anti-dust
and dirt-resistant.
It prevents the palettes from sticking
together. It is transparent, light and
economical, as well as resistant to all
weather conditions. It can be used in
packaging all kinds of products.

Hizmet Kalitesi
Çekmez Plastik , müşterileri ile bilimsel çizgide yürüttüğü işbirliği ve yenilikçi yaklaşımı
sayesinde farklı müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına göre özel geliştirilmiş yüksek kalitede
ürünleri benzersiz bir hizmet anlayışı ile sunar. Çekmez Plastik, müşterileri, tedarikçileri,
profesyonel insan kaynakları ve yenilikçi yönetiminin yarattığı sinerji ve dinamizmle
gelecekte de mükemmel ürünler ve hizmetler sunmayı hedefler.
Bu nedenle, Çekmez Plastik, sadece kurumsal yönetim anlayışının değil aynı zamanda
karşılıklı güven ve sosyal sorumluluk programının bir parçası olan temel insani
değerlerin de ışığında müşterileri ve tedarikçileri ile her zaman uzun vadeli işbirliği ve
açık iletişim kurmayı hedefler.

Service Quality
Çekmez Plastik offers high quality products specially developed according to the different needs of different customers with
a unique service understanding thanks to the cooperation and innovative approach that it carries out scientifically with its
customers. Çekmez Plastik aims to offer excellent products and services in the future with the synergy and dynamism
created by its customers, suppliers, professional human resources and innovative management.Therefore, Çekmez Plastik
aims to establish long-term cooperation and open communication with its customers and suppliers at all times, in the light of
basic human values which are part of corporate governance, mutual trust and social responsibility program.

Kalite Sertifikaları
Çekmez Plastik, tüm ürün ve hizmet süreçlerinde Toplam Kalite Yaklaşımı prensibini başarıyla benimsemiş ve ISO 9001
Kalite Yönetimi Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi , OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

Quality Certificate
Çekmez Plastik has successfully adopted the Total Quality Approach principle in all its product and service
processes and is entitled to receive ISO 9001 Quality Management System, ISO 14001 Environmental
Management System, ISO 22000 Food Safety Management System, OHSAS 18001 Occupational Health and
Safety Management certificates.

OHSAS 18001
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