Misyon;
Saygın ve konusunda uzman bir
kuruluş olan Polibak; mükemmele
odaklanmış kurumsal ilkeleri ışığında;
müşterilerine ve iş ortaklarına en
mükemmel BOPP ve CPP film
ürünlerini ve hizmetleri sunmayı,
yurt içi ve dış pazarlarda müşteri
tercihlerinde en önde olmayı
hedeflemektedir.

Hakkımızda;
Türkiye’nin önde gelen Plastik
Film üreticilerinden biri olan Polibak;
İzmir Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan; 70.000 m2 alan
üzerinde kurulu tesislerinde1994
yılından beri BOPP ve CPP film
üretimi gerçekleştirmektedir.

www.polibak.com.tr

Polibak; aynı bölgede yer alan 2 ayrı
işletmesinde toplam olarak yılda 80.000
ton BOPP, 15.000 ton metalize BOPP ve
3.000 ton CPP film üretim kapasitesine
sahiptir.
Sektörüne yön veren bilgi birikimi
ve konusunda uzman, deneyimli insan
kaynakları, Polibak’ı Türkiye Ambalaj
Sektörü’nün en başarılı firmalarından
biri konumuna taşımıştır.

www.polibak.com.tr

Ürünler:
Polibak’ın ürün yelpazesi yalın (ısıl
yapışmasız), ısıl yapışmalı, koekstrüde,
metalize, pearlize, beyaz, etiket filmleri ve
CPP fimler olarak gruplandırılmaktadır.
Müşteri beklentisini en üst düzeyde
karşılayacak şekilde ve kaliteden taviz
vermeden tasarlanıp geliştirilerek,
üstün makine performansı ile üretilen
Polibak’ın filmleri gıdanın raf ömrünü
uzatması ve albenisiyle kullanıldığı ürüne
değer katmakta, başta gıda ambalajı
olmak üzere, etiketleme, bant tipi tekstil
ürünlerinin ambalajlanması ve diğer pek
çok uygulamada kullanılmaktadır.

www.polibak.com.tr

Teknoloji;
Yenilikçi ve sürekli ilerleme anlayışını
ilke olarak benimsemiş Polibak; gelişen
teknolojiyi izleyerek; modern makine
ve ekipmanları sürekli olarak bünyesine
katmaktadır.
Makine parkı BOPP, CPP modern
ekstrüzyon hatları ve dilmeleri ile
metalize ünitelerinden oluşmakta,
eklenen her yeni BOPP hattıyla mevcut
üretim kapasitesi ikiye katlanarak
artmaktadır.

www.polibak.com.tr

Gücünü uzman kadrosu ve yıllar süren
deneyimlerinden alan Polibak, en son
kurduğu BOPP hattıyla 5 katlı film pazarında
da önde gelen film tedarikçisi haline
gelmiştir.

Metalize Filmler;
Polibak; ultra geçirmezlik özelliğine
ve yüksek metal adezyonuna
sahip, düşük sıcaklıkta ve yüksek
mukavemette yapışan özel metalize
filmler üretmektedir.

www.polibak.com.tr

Yüksek gaz, nem ve ışık bariyer
özelliği ile mükemmel metal adezyonu
sayesinde uzun raf ömrü avantajı
sağlayan Polibak’ın metalize filmleri;
geliştirilmiş fiziksel özellikleri sayesinde;
bitmiş ürünlerin raflardaki albenisini de
arttırmaktadır.

Araştırma & Geliştirme ve Kalite;
Deneyimli Ar-Ge kadrosu ile
Polibak; müşterilerine her zaman yüksek
kalitede ve çözüm odaklı bir servis
sunarak; tam müşteri memnuniyeti
sağlar.
Müşterilerin özel isteklerini her
zaman dikkate alarak çalışan Ar-Ge
kadrosu, yeni ürünleri geliştirirken,
hızla değişen teknolojiye ayak
uydurmak amacıyla mevcut ürünlerin
performansının arttırılması konusunda
da çalışmalar yapar.

www.polibak.com.tr

Ar-Ge Bölümünün ana aktiviteleri;
analizleri yapmak,
n Tedarikçi, baskıcı ve son
kullanıcılarla yakın ilişki içinde
çalışarak ürünlerin
performansını arttırıcı çalışmalar
yapmak,
n Yeni ürünlerin geliştirilmesi için
çalışmalar yapmak olarak 		
özetlenebilir.
n Film

Polibak AIB, BRC/IOP ve
ISO 9001 hijyen ve kalite
belgelerine sahiptir.

Satış ve Pazarlama;
Polibak üretiminin % 40’ını 4 kıtada
20’den fazla ülkeye ihraç etmektedir.
Lider BOPP üreticilerinden biri
olarak; teknolojik yatırımları, uzman
yönetim kadrosu ve lojistik ağı ile
Polibak, kusursuz kalitede üretim ve tam
zamanında teslimat gibi değerleri esas
alarak üretim yapmakta, bu değerleri
benimsemiş olması da aranılan ve tercih
edilen firma olmasını sağlamaktadır.

Polibak kurumsal ilkelerine her
zaman sadık kalarak sürekli ilerleme
kaydetmektedir ve müşterilerinin
beklentileri doğrultusunda en iyi kalite
ve servisi sağlamaya her zaman devam
edecektir.

Çift Taraflı Gerdirilmiş Polipropilen Filmler (BOPP)
PL1 : YALIN FİLM			
Isıl yapışmasız, tek yüzeyi koronalı yalın film.

PRX : PEARLİZE KOEX FİLM			
Her iki yüzeyi ısıl yapışmalı, tek yüzeyi koronalı pearlize film.			

PLF : YALIN FİLM			
Isıl yapışmasız, tek yüzeyi koronalı yalın film.		

PRL : PEARLİZE YALIN FİLM			
Isıl yapışmasız, her iki yüzeyi koronalı pearlize film.			

PL2 : YALIN FİLM			
Isıl yapışmasız, her iki yüzeyi koronalı yalın film.

PRA : OPAK FİLM			
Tek yüzeyi ısıl yapışmalı, diğer yüzeyi koronalı dondurma ambalajlamasına uygun
parlak opak film.

PLX : RELEASE FİLM 		
Isıl yapışmasız, tek yüzeyi koronalı release film.		
ATF : BANT TİPİ FİLM
Isıl yapışmasız, tek yüzeyi koronalı bant tipi film.
			
FLW : PARLAK KOEX FİLM
Her iki yüzeyi ısıl yapışmalı, tek yüzeyi koronalı
tekstil ürünlerinin paketlemesine uygun parlak koex film.
		
FG-2 : ANTIFOG FİLM
Her iki yüzeyi koronalı ve ısıl yapışmalı antifog film.
LNC : ŞEFFAF KOEX FİLM			
Her iki yüzeyi ısıl yapışmalı, tek yüzeyi koronalı şeffaf		
koex film.			
LNC1 : DÜŞÜK COF ÖZELLİKLİ KOEX FİLM		
Her iki yüzeyi ısıl yapışmalı, tek yüzeyi koronalı hızlı		
makineler için uygun, kaygan koex film.		
LNS : YÜKSEK COF ÖZELLİKLİ KOEX FİLM		
Her iki yüzeyi ısıl yapışmalı, tek yüzeyi koronalı yüksek
sürtünme özelliğine sahip koex film.			
LNE : DÜŞÜK ISIL YAPIŞMALI KOEX FİLM		
Tek yüzeyi koronalı ve ısıl yapışmalı, diğer yüzeyi 		
düşük sıcaklıkta yapışma özellikli, hızlı makinalara		
uygun, şeffaf koex film.
MEC : METALİZE KOEX FİLM			
Tek yüzeyi ısıl yapışmalı, diğer yüzeyi koronalı koex 		
metalize film.
			
MEP1 : METALİZE YALIN FİLM			
Tek yüzeyi koronalı, ısıl yapışmasız yalın metalize film.
		
MEL: METALİZE YALIN FİLM
Her iki yüzeyi koronalı, ısıl yapışmasız yalın metalize film.
		
MNE : DÜŞÜK ISIL YAPIŞMALI METALİZE FİLM		
Tek yüzeyi koronalı, diğer yüzeyi düşük ısıl yapışma		
özellikli, hızlı makinalara uygun metalize film.		
MBH : YÜKSEK BARİYER METALİZE FİLM		
Tek yüzeyi ısıl yapışmalı, diğer yüzeyi koronalı yüksek
barier özelliğine sahip metalize film.			
MEC1 : YÜKSEK BARİYER METALİZE FİLM		
Tek yüzeyi ısıl yapışmalı, diğer yüzeyi koronalı yüksek
barier özelliği ve kayganlıkta metalize film.		
MBS : YÜKSEK BARİYER METALİZE FİLM		
Her iki yüzeyi koronalı, tek yüzeyi ısıl yapışmalı yüksek
barier özelliğine sahip metalize film.			
MBE : EXTRUZYON LAMINASYON METALİZE FİLM
Tek yüzeyi koronalı, diğer yüzeyi düşük ısıl yapışma		
özellikli, extruzyon laminasyona uygun, mükemmel		
barier ve metal adezyonuna sahip metalize film.

PRM : PEARLİZE METALİZE FİLM			
Tek yüzeyi koronalı ve metalize, diğer yüzeyi ısıl yapışmalı pearlize film.		
PRD-T : YÜKSEK YOĞUNLUK/OPAKLIK PEARLİZE FİLM
Tek yüzeyi koronalı, her iki yüzeyi ısıl yapışmalı, yüksek parlaklık ve yoğunlukta beyaz
opak film.
			
PRE : DÜŞÜK ISIL YAPIŞMALI PEARLİZE FİLM		
Tek yüzeyi koronalı ve ısıl yapışmalı, diğer yüzeyi düşük sıcaklıkta yapışma özellikli
pearlize film.
PL1 E : YALIN ETİKET FİLMİ
Tek yüzeyi koronalı, ısıl yapışmasız şeffaf şişe etiket filmi.
LBL2 : OPAK ETİKET FİLMİ
Isıl yapışmasız, her iki yüzeyi koronalı beyaz opak şişe etiket filmi.
PRLM : PEARLİZE METALİZE ETİKET FİLMİ
Isıl yapışmasız, her iki yüzeyi koronalı, pearlize metalize film.
PML : PEARLİZE IML FİLM
Her iki yüzeyi koronalı, bir yüzeyi mat, pearlize kalıp içi etiketleme filmi.
PHL : OPAK FACESTOCK FİLM
Isıl yapışmasız, her iki yüzeyi koronalı, kendinden yapışkanlı etiketler için pearlize film.
PWS : BEYAZ FACESTOCK FİLM
Isıl yapışmasız, her iki yüzeyi koronalı, kendinden yapışkanlı etiketler için beyaz film.
PWH : BEYAZ KOEX FİLM
Her iki yüzeyi ısıl yapışmalı, tek yüzeyi koronalı beyaz pigmentli film.
PWL2 : BEYAZ YALIN FİLM
Isıl yapışmasız, her iki yüzeyi koronalı, soğuk tutkal uygulamaları için
beyaz pigmentli film.
PWH1 : DÜŞÜK COF ÖZELLİKLİ BEYAZ FİLM
Her iki yüzeyi ısıl yapışmalı, tek yüzeyi koronalı hızlı makineler için uygun,
kaygan beyaz film.
PWE : DÜŞÜK ISIL YAPIŞMALI BEYAZ FİLM
Tek yüzeyi koronalı ve ısıl yapışmalı, diğer yüzeyi düşük sıcaklıkta
yapışma özellikli beyaz film.
PWH-A : DÜŞÜK ISIL YAPIŞMALI BEYAZ FİLM Tek yüzeyi koronalı ve ısıl yapışmalı,
diğer yüzeyi düşük sıcaklıkta yapışma özellikli beyaz film.
DULL1 : MAT LAMİNASYON FİLMİ
Tek yüzeyi ısıl yapışmalı, diğer yüzeyi koronalı mat film.
DULL2 : MAT LAMİNASYON FİLMİ
Isıl yapışmasız, her iki yüzeyi koronalı mat kağıt laminasyon filmi.
DULL1-R : RELEASE MAT FILM
Isıl yapışmasız, tek yüzeyi koronalı release mat film.
DULL1-A : DÜŞÜK ISIL YAPIŞMALI MAT FİLM
Tek yüzeyi koronalı ve ısıl yapışmalı, diğer yüzeyi düşük sıcaklıkta yapışma özellikli
mat film.

Gerdirilmemiş Polipropilen Filmler (CPP)
CPP 110 : CPP FİLM			
Her iki yüzeyi ısıl yapışmalı, tek yüzeyi koronalı		
CPP film.			
			
CPP 125 : DÜŞÜK ISIL YAPIŞMALI CPP FİLM		
Tek yüzeyi koronalı ve ısıl yapışmalı, diğer yüzeyi 		
düşük sıcaklıkta yapışma özellikli CPP film.		

CPP 310 : KOPMA MUKAVEMETİ YÜKSEK CPP FİLM
Her iki yüzeyi ısıl yapışmalı, tek yüzeyi koronalı yüksek
kopma mukavemetine sahip CPP film.
CPP 620 : BEYAZ CPP FİLM		
Her iki yüzeyi ısıl yapışmalı, tek yüzeyi koronalı		
beyaz pigmentli CPP film.		

