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Hakkýmýzda
Firmamýz 1990 Yýlýnda Eminönü süleymaniyede kurulmuþ bir aile þirketidir, küçük bir aile iþletmesi olarak
ambalaj malzemeleri alým satýmý ile girmiþ olduðumuz ambalaj sektörüne yön veren firmalar arasýnda olmamýz
bize güvenen siz saygýdeðer dost ve müþterilerimiz sayesinde gerçekleþmiþtir.
Firmamýz ilk kurulduðu zamanlkardaki gibi ayný þekilde koli, kutu, safya, ondüle ve oluklu mukavva satýþý
yaparken kendi ürünlerimizi kendimiz üretelim sloganýyla üretim yapmak için çalýþmalara baþlanmýþtýr, bu
sebeple 1993 yýlýnýn eylül ayýnda Eylül Oluklu Mukavva Ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Þti. Kurulmuþtur, üretim
yeri olarak bir çok farklý noktada araþtýrmalar yapýlmýþ fakat netice olarak üretim yeri stratejik bir nokta olmasý
ve sanayi bölgesi olmasý münasebetiyle ikitelli olarak karar verilmiþ ve ayný yýl ikitelli de fabrika binasý satýn
alýnmýþtýr, ayný yýl oluklu mukavva hattý satýn alýnmýþ ve üretime baþlanmýþtýr, þirketin genel merkezi halen
olduðu gibi süleymaniyede turulup, ayný zamanda burada ürün satýþý yapýlýrken üretime ikitellide devam
edilmiþtir, ilerleyen yýllarda tekstil piyasasýnýn hareketlenmesi Laleli ve Beyazýtta þubeler açmamýza vesile
olmuþtur, satýþ yerleri bu sayede 3'e çýkarýlmýþtýr, bunlarýn haricinde fabrikada her yýl modernizasyonlar yapýlmýþ
ve 2003 yýlýnda model olarak biraz eskimiþ olan manuel ayarlý slotter makinasý satýlmýþ onun yerine full otomatik
3 renk slotter ve baský üniteleri dahil edilmiþtir, bunun yaný sýra tambur baský ünitesi, vargel ve otomatik
yapýþtýrma dikme makinalarý da satýn alýnýp üretim hattýna entegre edilmiþ, globalleþen ve sürekli rekabet
ortamý oluþan piyasada rekabet ve üretim gücümüz artýrýlmýþtýr, 2009 yýlýnda yeniden revizyona giren fabrikamýz
gerek makinalar olsun ve gerekse sosyal yaþam ve idari büro yerleri olsun yeniden dekore edilmiþ ve yeniden
dizayn edilmiþtir.

Eylül Oluklu Mukavva Ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Þti. olarak siz saygýdeðer müþterilerimize 2850m2 kapalý
alanda hizmet vermekten ve ülkemiz ekonomisine katkýda bulunmaktan kývanç duyarýz.
Vizyonumuz
bulunmuþ olduðu sektörde lider firma olma yolunda hýzlý ve kendinden emin adýmlar atarak, sahip olduðu
deneyimleri daha güçlü projelere taþýmak.
Misyonumuz
Bulunduðumuz sektörde faaliyet gösteren bir firma olarak sürekli artan hizmet kalitesi ve sýnýrsýz müþteri
memnuniyetini saðlamak, bu sayede müþterilerinin güvenini alarak birlikte planlar yapmak, sorunsuz, hizlý
çözümcü projeler uygulayýp kaliteli hizmetler sunmak.
Deðerlerimiz
saygýn ve dürüst olarak algýlanmak, müþteriyi birinci sýraya koyarak en iyi hizmeti vermek, karþýlýklý güvene
dayalý iþ olanaklarý saðlamak, müþterilerine verdiði sözleri zamanýnda yerine getirmek ve sorumluluklarýnýn
neler olduðunun bilincinde olmak.
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Ürün Çeþitlerimiz
Seperatörlü Koli
Seperatörlü kolinin standart koliden tek farký, içine konulacak malzemeyi krýýlmalara
ve çarpmalara karþý koruyan ara bölmelerin olmasýndan kaynaklanýr.bu kolinin de
standart koli gibi kapak boylarý aynýdýr, dýþ kapaklarý kolinin ortasýnda birleþir, iç
kapaklarý arasýnda kalan mesafe koli boy en ortasýna baðlý olarak deðiþir, pek çok
ürünün ambalajý olurlar, genelde cam veya kýrýlmaya daha müsait ürünlerin
paketlenmesi veya taþýnmasýnda kullanýlýrlar.

Teleskopik Tava Koli
Teleskopik tava kutu, kalýplý veya standart olmak üzere iki türde üretilmektedir, bu
tava tip koliler genel olarak düz þekilde sevk edilmektedirler, kutularýn kurulumlarý
kullanýcý firmanýn paketleme birimi tarafýndan kurulmakta, kenarlarý isteðe baðlý
olarak yapýþtýrýlýr yada dikilir, kimi firmalar bunlarýn haricinde koli bandýný tercih
etmektedirler.

Tutmalýklý Kesimli Koli
Tutmalýklý kesimli koli bir çok farklý þekilde üretilir, örenekte görüldüðü gibi, deðiþim
amaçlar doðrultusunda kullanýlabilir, genelde kullanýldýðý sektörleri belirlemek her
ne kadar mümkün olsada, belli baþlý baz firmalar bu ürünü tercih etmektedirler,
örneðin yaþ pasta imalatçýlarý, lahmacuncular ve pizzacýlar, pideciler, bunun
haricinde cam ürünleri, alýþveriþ merkezlerinde hediyelik eþya kutusu, promosyon
kutusu veya kitap setleri için kullanýlmakta deðiþik en ve boylarda üretimi mümkün
olmaktadýr.
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Ürün Çeþitlerimiz
Geçmeli Tabanlý Kutu
Geçmeli tabanlý kutu, kalýplý kutu çeþitlerindendir bu sebeple kutu, bant gerektirmeden
belirli bir sýra ile kapatýlýnca kilitlenen alt ve üst kapaklarý nedeniyle genellikle
tüketici ambalajý olarak deðerlendirilir. eklemesi genellikle kutuyu üreten firma
tarafýndan yapýþtýrma usulü ile yapýlmaktadýr, bu tür bir kutu çok amaçlý bir kutu
olduðundan dolayý deðiþik en ve boylarda üretilebilir. Kutu baskýlý olarak da
üretilmektedir.

Dar Kesimli Kutu
Dar kesimli kutu ayný zamanda tek parça teleskopik kutu diye de adlandýrýlmaktadýr,
genellikle otomatik dolum makinalarýnda kapatýlan bu kutu çok amaçlý olduðundan
el ile de kapatýlmaya müsaittir, dayanýklý tüketim mallarýndan et ürünlerine kadar
pek çok sektörde kullanýlmakta ayný zamanda son zamanlarda pizzacýlarýn raðbet
ettiði bir üründür, üst üste istiflemeye müsait olduðundan istife dayanýklýdýr ve ayný
zamanda baskýlý olarak üretilebilmektedir.

Çökme Tabanlý Kutu
Çökme tabanlý kutu kalýpla üretieln bir kutudur, ekleme ve taban yapýþtýrmasý
yapýlýp düz olarak sevkedilen kutulardýr, genellikle tek dalga mukavvalarla üretilirler,
tüketici ambalajý olarak kullanýlýrlar, kullaným öncesi kutunun çapraz köþelerinin
ortaya doðru itilmesiyle tabanlarý otomatik olarak kurulur, kapatma için ek malzeme
gerektirmezler, ofset baskýlý kutularýn vazgeçilmez tipi olup, cam ve bunun gibi
hassas ürünlerin ambalajýnda kullanýlýr.
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Ürün Çeþitlerimiz
Çift Taraflý Bindirmeli Koli
Çift taraflý bindirmeli kolinin standart koliden farký tüm kapak boylarýnýn belirlenen
ölçülerden uzak tutularak dýþ kapaklarýn üst üste bindirilmesidir, en kapaklarý
arasýndaki boþluðu, üretim ve kullaným açýsýndan ekonomik hale getirmenin bir
baþka yolu olan bu çözüm genellikle aðýr ürünlerin ambalajý için kullanýlýr, aksi
halde tabaný yere paralel gelmeyeceði için istifte problem yaratýr bu tip kolilerin
kapaklarý genellikle tel dikiþle kapatýlýr.

Standart Koli
Standart kolinin bütün kapaklarý ayný boydadýr, dýþ kapaklarý kutunun ortasýnda
birleþir, iç kapaklarý arasýnda kalan mesafe kutu boy en ortasýna baðlý olarak
deðiþir, pek çok ürünün ambalajý için kullanýlýr, ürünün tabanlarda daha iyi korunmasý
istenirse kutu kapaklarý arasýnda kalan boþluða ölçüye uygun bir parça yerleþtirilir,
bu yöntem özellikle birden fazla dalgadan üretilen ve bir çok ürünün paketlendiði
kutularda kutu tabanýnda oluþan kademe farkýný ortadan kaldýrmak için kullanýlýr,
ürün genellikle tekstil sektörüne hitap eden bir üründür, ama diðer sektörler için
de sýklýkla kullanýlmaktadýr, baskýlý ve baskýsýz olmak üzere üretilir.

Tam Kapaklý Koli
Tam kapaklý koli, koli dýþ kapaklarýnýn tam olarak üst üste bindirildiði gibi kullanýlan
bir koli tipidir, bu tip koliler çökmeye karþý daha dayanýklýdýrlar, genellikle en ölçüsü
dar olan ve yan yüzü üstüne istiflenen koliler, baþlarda oluþan mukavva katý
nedeniyle istife dirençlidirler.
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Ürün Çeþitlerimiz

Ondüle

Tek Dalga

Çeþitli dalga cinslerinde ondüle edilmiþ fluting
kaðýdýna verilen isimdir, bir yüzüne kâðýt
yapýþtýrýlmýþ ondüle tabakasýna verilen isimdir.
Bu malzeme sarma, sýkýþtýrma veya
yastýklama amacýyla kullanýlmakta olup, kutu
yapýmýnda kullanýlmaz, Oluklu Mukavva, en
az üç tabaka kaðýdýn, geometrik bir form
verilerek birleþtirilmesi ile elde edilen levhaya
verilen isimdir. bu ürün ayný zamanda zemin
koruma ve koruma olarak örtü mahiyetinde
de kullanýlmaktadýr.

Tek dalga mukavva genellikle yas sebze
meyve dahil, pek çok ürünün ambalajýnda
kullanýlýr, E dalga, B dalga ve C dalga diye
nitelendirilmektedir.
E Dalga Oldukça ince bir dalgadýr, güzel
baský yapýlabilmesi nedeniyle, tüketici
ambalajý üretiminde yaygýn olarak kullanýlýr.
B dalga: Her çeþit ürünün, özellikle kendisi
de taþýyýcý olan ürünlerin ambalajýnda, kalýplý
kutularýn üretiminde kullanýlýr.
C dalga: Yas sebze meyve dahil, pek çok
ürünün ambalajýnda kullanýlýr.

Dopel

Triplex

Dopel, diðer adýyla çift dalga koli, Güçlü yapýsý
nedeniyle büyük yükleri taþýyabilir, üst üste
istiflenmeye çok uygundur. Patlamaya ve
delinmeye karsý dayanýklýdýr.
Aðýr ürünlerin ambalajlanmasýnda ve dökme
ürünlerin ambalajýnda, teleskopik kutular
olarak tanýmlanan narenciye ve çiçek
kutularýnda kullanýlýr.
Toplam 5 adet kaðýttan oluþmaktadýr.

Triplex, yani 1 adet Ýç + 1 adet Dýþ + 2 adet
ara ve üç adet ondüle olmak üzere, toplam
yedi kat kaðýdýn birbirine yapýþtýrýlmasý ile üç
dalga oluklu mukavva yani Triplex elde edilir.
Genellikle aðýr sanayi ambalajýnda
kullanýlmaktadýr, Makine parçalarý, rulmanlar,
civatalar, ve bunun gibi aðýr ürünlerin
sevkiyatýnda gayet elveriþli mukavemeti
yüksek bir üründür.
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Oluklu Mukavvanýn Üretim Prosesi
Oluklu mukavva bakýr yada dönüþtürülmüþ selüloz liflerinden oluþan kâðýtlardan yapýlýr.Oluklu
mukavva (kaplama) astar adý verilen iki düz levha ile bu levhalarýn ortasýnda yiv adý verilen oluklu
kýsmýn birbirine yapýþtýrýlmasýndan meydana gelir.
Bu üç tabakanýn bir araya gelmesiyle oluþan ürün her bir tabakanýn tek tek sahip olduðu güçten
daha fazlasýna sahiptir. Pes pese oluklardan oluþan yapýsý, oluklu mukavvaya sertlik ve dayanýklýlýk
verir. Oluklar arasýndaki hava dolaþýmý yalýtým görevi yaparak sýcaklýk deðiþimlerine karsý koruyucu
rol oynar.
Farklý nitelikteki ürünlerde kullanýlmak üzere oluk ebadý ve profili açýsýndan farklýlýk gösteren oluklu
mukavva türleri vardýr.
Oluklu mukavva, ambalaj olarak kullanýlmak üzere sonsuz sayýda sekil ve ebatta kesilerek katlanabilir.
Oluklu mukavva, çeþitli ürünleri paketleyerek, korumak ve sunmak için tasarlanmýþ yüksek performanslý
bir ambalaj malzemesidir.
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