3 9 Y E A R S YO U R C H O I C E I N
PA C K A G I N G T E C H N O LO G Y
Ambalajlama Teknolojilerinde 39 yılı aşkındır çözüm
ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz.

STRAPPING
TECHNOLOGY

AT YOUR SERVICE WITH MODERN TECHNOLOGY
AND A DYNAMIC STRUCTURE
Modern Teknolojisi ve Dinamik Yapısıyla Hizmetinizde
Established in 1983, “ONUR PLASTIC” has been producing Packaging straps
since its establishment. It continuously improves its production technologies
by following rapidly changing and developing technological innovations.
With the new investments made in 2017 and 2020, it added 2 new polyester
production lines to its production line, increasing its annual capacity to
18,000 tons. Allocating 60% of its production capacity to export, “ Onur
Ambalaj” continues to be a well-known brand in the international market
and sells its products to approximately 55 countries around the world.
In addition to its production technology and quality, Onur Ambalaj provides
worldwide service with its innovative perspective, and with this mission, it has
made and continues to make significant contributions to the country’s exports.

1983 yılında kurulan “ONUR PLASTİK” kurulduğu günden beri
Ambalaj Çemberi üretmektedir. Hızla değişen ve gelişen teknolojik
yenilikleri takip ederek üretim teknolojilerini sürekli geliştirmektedir.
2017 ve 2020 yıllarında yapılan yeni yatırımlar ile üretim parkuruna 2 yeni
Polyester üretim hattı ekleyerek kapasitesini yıllık 18.000 ton’a yükseltilmiştir.
Üretim kapasitesinin %60’ını ihracata ayırmakta olan “ Onur Ambalaj “
Uluslararası pazarda tanınan bir marka olma yolunda emin adımlarla devam
etmekte ve dünya genelinde yaklaşık 55 ülkeye ürünlerinin satışını yapmaktadır.
Üretim teknolojisi ve kalitesinin yanı sıra, inovatif bakış açısıyla dünya çapında
hizmet sunan Onur Ambalaj, bu misyonuyla ülke ihracatına da önemli katkılar
sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.

Y O U R I N T E R N AT I O N A L B U S I N E S S PA R T N E R
ULUSLAR ARASI İŞ PARTNERİNİZ

Onur Ambalaj (ISO 9001: 2015 - ISO
14001: 2015 - ISO 45001: 2018)
sertifikalı bir şirket olarak kalite üretim
sistemini sürekli iyileştirmeyi, uygun
doğru ve ekonomik çözümleri hızlı
biçimde üretmeyi amaçlar.

As a certified company (ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018) , Onur
Ambalaj aims to continuously improve
the quality production system and to
produce appropriate, accurate and
economical solutions quickly.

Yıllık 1.500.000.000 mt uzunluğunda
7 adet üretim bandı ile hızlı ve
maksimum
kapasitede
7/24
üretim yaparak sektörün talebine
en hızlı şekilde karşılık veriyoruz.

With a production area of 17.000 m2
and 7 production lines with a length of
1.500.000.000 meters, we respond to
the demand of the sector in the fastest
way by producing fast and at maximum
capacity 24/7.

Çemberlerimiz farklı genişliklerde,
kalınlıklarda ve çeşitli renklerde üreterek
sektörün
ihtiyacını karşılıyoruz.
Ürünlerimiz son derece geşilmiş,
yüksek teknoloji,
tam otomatik
makinelerle donatılmış fabrikamızda
üretilmektedir.

We produce our straps in different
widths, thicknesses and various colors
to meet the needs of the industry. Our
products are manufactured in highly
sophisticated, high-tech, fully automatic
machines in our company

ONUR AMBALAJ SUPPORTS RECYCLING
O N U R A M B A L A J G E R İ D Ö N Ü Ş Ü M Ü D E ST E K L İ YO R

We set new goals every year for a clean environment
and healthy future. Our primary goal is to produce as
less waste as possible. In order to reduce our usage of
natural resources and waste production to the minimum
possible, we tr y to develop new methods, and aim
to prevent environmental pollution with eco-friendly
projects, and to ensure the sustainability of the systems
established within the scope of environmental protection.
Temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için her yıl yeni hedefler
belirliyoruz. Öncelikli hedefimiz mümkün olduğunca az atık
üretmektir. Doğal kaynak kullanımımızı ve atık üretimimiz
mümkün olan en az seviyeye indirmek için, yeni metotlar
geliştirmeye çalışıyor, çevreye dost projeleri ile çevre kirliliğini
önlemeyi ve çevre koruma kapsamında kurulan sistemlerin
sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.

INTRODUCING THE PRODUCT
ÜRÜNÜ TANIYALIM

Polyester straps are the direct alternative to steel strapping.
Due to its high strength, this widely used product is
among the leading contemporary packaging methods.
Useable with electrical and rechargeable strapping tools,
polyester straps provides a practical economic packaging
experience in your business operations.
Polyester çemberler çelik çemberlerin doğrudan
alternatifidir. Günümüzde kullanımı oldukça yaygın
olan bu ürün, yüksek mukavetiyle çağdaş ambalaj
lama yöntemleri arasında başta gelmektedir.
Elektrikli ve şarjlı çemberleme araçlarıyla çalışabilen
polyester çemberler, günlük işlerinizde pratik ve ekonomik
ambalajlama olanağı sunmaktadır.

POLYESTER STRAP
POLYESTER ÇEMBER

It is a high-strength product designed to connect and fix heavy or
movable loads. Since it is plastic-based, it is extremely easy to apply.

Ağır veya hareketli yüklerin bağlanıp, sabitlenmesi amacıyla tasarlanmış,
yüksek mukavemete sahip bir üründür. Plastik esaslı olduğu için
uygulaması son derece kolaydır.

INTRODUCING THE PRODUCT
ÜRÜNÜ TANIYALIM

An economic packaging application with fast and easy
handling No rust corrosion. Minimum risk of injury during usage.
Applicable with full automatic, semi-automatic and manuel
strapping tools and machines. With its soft density it is
recommended for strapping cardboard boxes and light
pallets.
Hızlı ve kolay kullanım ile ekonomik bir ambalajlama
uygulamasıdır. Pas gibi kirler oluşturmaz. Kullanım
esnasında yaralanma riski en az seviyededir. Tam
otomatik, yarı otomatik ve manuel çemberleme aletleri
ve makineleriyle birlikte kullanılabilir. Yumuşak yapısıyla
karton kutu ve hafif paletlerin bağlanması gibi alanlarda
kullanılabilinir.

POLYPROPYLENE STRAP
POLİPROPİLEN ÇEMBERLER

Polipropilen Çember kullanım alanı çok geniş olan bir ambalaj malzemesidir.
Ürünlerin paketlenmesinde, EKONOMİK, KOLAY ve HIZLI uygulanabilir
olmasıyla öne çıkan bir sistem elemanıdır.

Polypropylene Strap is a very wide packaging material. It is a system
element that stands out with its ECONOMIC, EASY and FAST applicability
in the packaging of the products.

INTRODUCING THE PRODUCT
ÜRÜNÜ TANIYALIM

FIBEROLIF straps are preferred in the glass sector. Suitable
for the surface. Prevent damage to the products.
FIBEROLIF cam sektöründe tercih edilir.Yüksek mukavemet
gerektiren hassas yüzeylere uygundur.Ürününüzün zarar
görmesini engeller.

COMPOSITE STRAP
KOMPOZİT ÇEMBERLER

Polipropilen ile kaplanmış yüksek mukavemetli %100 endüstriyel polyester
iplerden üretilen ambalaj çemberlerimizdir. Bağlanan yüzeylere zarar
(çizilme, ezilme, paslanma) vermez. Eldiven gerektirmez ve kaza riski
içermez. Yüksek mukavvemet gerektiren hassas yüzeylere uygundur.

These are our packaging straps made of high strength 100% industrial
polyester fibres covered with polypropylene. Does not damage (scratch,
crush, rust) the bonded surfaces. It does not require gloves and does not
involve any risk of accident. It is suitable for sensitive surfaces that require
high strength.

INTRODUCING THE PRODUCT
ÜRÜNÜ TANIYALIM

Texpo polyester strap is preferred to be used in the textile
industry especially for bales which are strapped under high
pressure.
Texpo polyester çemberleme özellikle tekstil sektöründe
tercih edilir.Ürünleri yüksek basınç altında balyalamak için
kullanılır

TEXPO
TEXPO

Yüksek basınç altındaki ürünlerin balyalanmasında kullanılır. Texpo Çember
özellikle tekstil endüstrisinde tercih edilir.

It is used for bales which are strapped under high pressure. Texpo Strap
is especially preferred in the textile industry.

INTRODUCING THE PRODUCT
ÜRÜNÜ TANIYALIM

POWERBIMS offers high breaking strength and price
advantage. Being used in the Construction and Block
industries.
POWERBIMS yüksek mukavemeti ve fiyat avantajını birlikte
sunar. İnşaat ve Bims sektöründe kullanılır.

POWERBIMS
POWERBIMS

PowerBims yüksek mukavvemeti ve fiyat avantajını birlikte sunar. Özellikle
İnşaat ve Bims sektörlerinde kullanılır.

PowerBims offers high breaking strength and price advantage together.
Especially used in Construction and Block industries.

ST R A P P I N G TO O L
ÇEMBERLEME MAKİNESİ

STRAP
ACCESSORIES
ÇEMBER AKSESUARLARI

All accessories that you need for strapping,
carrying and protecting for polypropylene,
polyester and composite straps. Edge
protectors, buckle, metal seal, strapping
dispensers, manual strapping tools..

Polipropilen, Polyester ve Kompozit çemberlerin
bağlanılmasında, taşınmasında ve korunmasında
ihtiyaç duyacağınız tüm aksesuarlar. Plastik
köşebent, bukle toka, sac toka, çember arabaları,
manuel çemberleme aparatları...
STRAPPING DISPENSERS
ÇEMBER TAŞIMA ARABASI

BUCKLE
BUKLE TOKA

ST R A P P I N G TO O LS
ŞARJLI ÇEMBERLEME MAKİNESİ

S E M I - A U T O M AT I C S T R A P P I N G M A C H I N E
YARI OTOMATIK ÇEMBERLEME MAKINESİ

P L AST I C E D G E P R OT ECTO R S
PLASTİK KÖŞEBENT

ST R A P P I N G TO O L
ÇEMBERLEME MAKİNESİ

PLASTIC BUCKLE
PLASTİK TOKA

SEAL
SAC TOKA

DÜNYANIN 55 ÜLKESİNDEYİZ

WE ARE IN 55
COUNTRIES OF
THE WORLD

E X P E R I E N C E T H E O N U R D I F F E R E N T I N M O D E R N PA C K A G I N G S Y S T E M S . . .
Çağdaş ambalajlama teknolojilerinde Onur farkını yaşayın...

www.onurambalaj.com
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