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1993’ten beri
tecrübe ve bilgi birikimi ile

ambalajdaki çözüm ortağınız

biz kimiz?

A

mbalaj sektörünün önde gelen

Firmamızın, kutu grafik, tasarım

kuruluşlarından biri olan

ve laser kalıp üretimi konularında

şirketimiz, 1993 yılında iki ortak

faaliyet gösteren iki ayrı iştiraki de

tarafından kurularak ticari hayatına

bulunmaktadır.

başlamıştır.

E

uropac’ın ana politikası sürekli Müşteri
Memnuniyeti sağlamaktır.

Müşteri odaklı bu politikanın gereği olarak,
sistemlerimiz ve prosedürlerimiz,
müşteri beklentilerinin tam olarak

Müşteri ihtiyaçlarını tümüyle

anlaşılmasını; hızlı etkin bir şekilde tatmin

Şirketimiz kalite, yaratıcılık ve yeniliklere

karşılayabilmeyi ilke edinen firmamız,

edilmesini sağlamaya yönelik olarak dizayn

açıklık ilkeleriyle, pozitif büyümektedir.

Türkiye’nin önde gelen oluklu mukavva

edilmiştir.

İstanbul’da 17.000m2’lik modern

üreticileriyle yapmış olduğu

makine parkı ile üretim faaliyetlerini

stratejik ortaklık anlaşmaları ile,

Amacımız, yaratıcılığı, gelişimi ve değişimi

sürdürmektedir.

müşterilerinin koli ihtiyaçlarını da

vazgeçilmez bir kural olarak kabul edip

karşılayabilmektedir.

sürekli iyileşerek, çalışanlarımızın standart ve

Europac, 2003 yılında Bureau Veritas’tan

uygulamalarımıza tam uyum sağlamasına;

almış olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim

Yine aynı amaçla firmamız, gelen talepler

müşteri ve tedarikçilerimizin daha yüksek

Sertifikasıyla da üretim ve hizmet

doğrultusunda Lojistik Destekli Hizmet

standartlara ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

kalitesini belgelemiştir.

vermektedir.

Kalite prensipleri ile bütün departmanlar
doğrudan ilgili olup, buna uygun uygulamaların
hayata geçirilmesinden, tüm yönetim
birimlerimiz sorumludur.
Kalite için belirlenen gerekliliklerin
karşılanmasına yönelik ulusal ve uluslararası
norm ve yasalara uyumlu, çevreye saygılı,
yüksek kaliteli ve güvenli ürünler elde etmeyi
sağlayacak planlı ve sistematik çabalarda
bulunmayı taahhüt etmekteyiz.

karton
kutular

fantazi ve
butik kutular
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Ada standlar
Panolar
Ayaklı standlar
Havuz standlar
Tezgah üzeri standlar

butik kutular
Grogren Kurdelalı Çanta Kutu

Kişiye Özel Kartlı Kutu

Demonte Mıknatıslı Kutu

Özel Mekanizmalı Otomatik Kutu

Çekmeceli Kutu

Önden Mıknatıslı Kutu

Müzik Mekanizmalı
Kilitli Kutu

Altıgen Kutu

otomotiv

E

uropac Ambalaj; Konusunda

E

uzmanlaşmış kadrosu, üretim tesisi

ve lojistik desteği ile 20 yıldır ülkenin
en büyük otomotiv ve yedek parça
üreticilerinin her türlü ambalaj ihtiyaçları
için çözüm ortağıdır.

paletli kasa
modüller

uropac; Karton/Lamine
Kutular, standart ve
özel kesimli ürünler, kağıttan
veya oluklu P.P.’den mamül her türlü
Seperatör Sistemleri, Stand’lar, Taşıma
Kasaları ile özel paletli, uluslararası
nakliyelere uygun kağıttan mamül
Kapaklı Modüller, üretmektedir.
Müşterilerimize, üreticileri ile
kurduğumuz Stratejik ortaklıklar
yolu ile – Koli, Seperatör, Koli Bandı,
baskılı/baskısız Naylon, Balonlu
Naylon, Sticker, Hava Kabarcıklı
Naylon, pvc, pet ve vci Torbalar
dahil her türlü ambalaj
malzemesi ile alternatifli
çözümler sunmaktayız.

mukavva seperatör
sistemleri

Petek Panel
(Honeycomb)

P

Uygulama Örnekleri

etek Panel «Honeycomb» taşıma kapasitesine uygun,
%100 geri dönüşümlü kağıtların dikey yönlü birleştirilmesi

ile petek görünümünde oluşturulur.

◆ Karton palet üretiminde,
◆ Tekstil, Gıda, Mobilya, Otomotiv, Elektronik ve Beyaz eşya
sektörlerinde tüm dolgu ayraç ve sandıklama ihtiyaçlarında
alternatif ve ucuz çözüm yaratır.

◆ Dikey taşıma kapasitesi çok yüksektir.
◆ Taşıması kolay ve hafiftir.
◆ Sunta, osb, mdf gibi ağaç ürünlerine göre fiyat avantajı sağlar.
◆ İstenilen ebatta, kalınlıkta, özel şekilli, delikli, kırımlı yada
kasa şeklinde üretilebilir.

oluklu p. p
seperatör ve kasalar

◆ Hammadde ve ürünlerde ‘kurşun, civa, kadmiyum

		

veya Krom+6’ gibi metal veya ametal içermez.
Çevreci bir üründür, doğayı korur.
◆ Depoyu ve zemini kirletmez, kokusuzdur.
◆ İş güvenliği sağlar.

◆ Ara Takviyeler ◆ Gözlü Seperatörler ◆ Dolgu Malzemesi

Honeycomb Uygulama Örnekleri

TASARIM VE BASKI ÖNCESİ

ÜRETİM SÜRECİ

Europac; konusunda uzman endüstriyel tasarım ekibi ile özel
ambalaj taleplerini maket halinde sunmaktadır.

Europac, modern makine parkı ile 50x70 cm’den 110x160 cm
ebatlarına kadar, DİSPERSİYON lak, UV lak ve SELEFON
işlemleri dahil, baskıdan yapıştırmaya kadar tüm aşamalarda
hizmet vermektedir.

Grafik çalışmaları, deneyimli grafik ekibi ile Mac yada PC
ortamında çalışılarak hazırlanmaktadır. Baskı kalıplarını ise
bünyesindeki CTP makinesi ile üretmektedir.

Yine kendi bünyesindeki özel yapıştırma ekibi ile El
İşçiliği ve Özel Uygulamalar gerektiren ürün taleplerini de
karşılayabilmektedir.

LOJİSTİK DESTEK
Europac, 20 yılı aşkın tecrübesi ile müşterilerine ambalaj tedariğinin yanısıra, İstanbul ve Bursa’daki tesislerinde,
Stok takip kontrollü Depolama ve talebe uygun Sevkiyat sistemleri ile müşteri yapısına uygun lojistik destek hizmeti de sunar.

Karton Paletler
Karton Paletler

Özel Sandık ve Paletli Kasalar
Özel Sandık ve Paletli Kasalar

◆ Çevreci bir üründür, doğayı korur. ◆ % 100 Geri dönüşüm özelliğine sahip hammaddeden istenilen her ebatta üretimi
mümkündür. ◆ Ahşap palete göre % 50 hafiftir. Nakliyelerde avantaj sağlar. ◆ Mamüllerinizin ağırlığına uygun şekilde
optimizasyonu mümkündür, fiyat avantajı sağlar. ◆ Uluslararası sevkiyatlara uygundur. ISPM 15 Standardına tabi değildir.
◆ Üretim süresi kısadır. ◆ Hammadde ve Ürünlerde ‘kurşun, civa, kadmiyum veya Krom+6’ gibi metal veya ametal
bulunmamaktadır. ◆ Statik Taşıma Kapasitesi 2000 kg.’a kadar çıkarılabilir. ◆ Taşıması kolay ve zahmetsizdir.
◆ Depoyu ve zemini kirletmez, kokusuzdur. ◆ İş güvenliği sağlar.

◆%100 geri dönüşümlüdür,
çevreyi korur.
◆ Neme dayanıklı ve hafiftir.
◆ İstenilen ebatta, yuvarlak
kesimli ya da çerçeve
oluşturacak şekilde birbirine
geçmeli (puzzle tipi)
üretilebilir.
◆ Dayanımı yüksektir.

E

uropac Ambalaj akredite kuruluş Bureau
Veritas tarafından verilen ISO9001:2015 Kalite

Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

Ayrıca şirketimiz KASAD ve ECMA üyesidir.
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