Folyopak Packaging, established in 2016, in Gaziantep 2nd and 5th Industrial Zones as one of the
companies of the Haskan Group and operates in packaging and PE granüle recycling at two separate
factories. Production of POF Shrink Film, Polyethylene Film and Bag continues with Coex and Mono
extruder machines. Folyopak Packaging Company with experienced human resources and superior
technology infrastructure is the first and only POF Shrink Film manufacturer in Turkey in addition meets
with its R&D activities with 10.000 m2 of indoor space including 14.000 m2 built on two separate
factories. It has 140 employees and 1000 Tons/month PE Film and 1500 Tons/month recycle production
capacity.

2016 yılında kurulan FOLYOPAK AMBALAJ San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 2. ve 5. Organize Sanayi
Bölgelerinde HASKAN Şirketler Grubu Yatırım A.Ş.’ye bağlı olarak iki ayrı fabrikada ambalaj ve PE geri
dönüşümden granül sektörlerinde faaliyet göstermektedir. POF Shrink Film, Polietilen Film ve Torba
üretimine Coex ve Mono makineler ile devam etmektedir. Folyopak Ambalaj tesisi tecrübeli insan
kaynakları ve üstün teknoloji altyapısı ile Türkiye’de ilk ve tek POF Shrink Film üreticisi olup ayrıca
ambalaj sektörünün ihtiyaçlarını yaptığı AR-GE çalışmaları ile 10.000 m2’si kapalı alan olmak üzere
14.000 m2’lik alan üzerine kurulu iki ayrı fabrikada 140 çalışan ve 1000 Ton/ay PE Film ve 1500 Ton/ay
geri dönüşümden granül üretim kapasitesine sahiptir.

WE IMAGINE AND
WORK TO ACTUALIZE
THOSE IMAGINATIONS.
HAYALLER KURUYOR,
BU HAYALLERİ HAYATA
GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ.
VISION
To be a packing company which protects its sustainable growth with the values in created in global
market, is prefered with its competitive power, is trusted like a strategic partner and, is sensitive to
environment and human.

MISSION
To provide innovative and reliable products and solutions to its domestic and foreign customers in with
high added value and to be a packing company by reducing foreign dependency and increasing brand
recognition in the global targets within packing field of Turkey.

VİZYON
Küresel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen,
stratejik bir ortak gibi güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı ambalaj firması olmak.

MİSYON
Ambalaj sektöründe; yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürün
ve çözümler sunmak ve Türkiye’nin ambalaj alanında dışa bağımlılığını azaltıp, küresel hedeflerine marka
bilinirliğini artırarak ulaşan bir ambalaj şirketi olmak.

PRODUCTION RATE / ÜRETİM ORANI
POF SHRINK FILM

%20

POLYETHYLENE FILM

%80

QUALITY POLICY

KALİTE POLİTİKASI

Our quality policy is to keep the customer satisfaction
at the highest order in the products and services we
provide, to manage the customer feedbacks effectively,
to make delivery timely with effective usage of the
resources by removing processes that do not create
value, and to constitute a quality management system
aiming continuous improvement.

Kalite politikamız, sağladığımız ürün ve hizmetlerde;
müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri
geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer
yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların
etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve
sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim
sistemi oluşturmaktır.

PRODUCTION
5-layer double buble technology is used in POF Shrink
film production. 3-layered Coex technology is used in
polyethylene production.

CERTIFICATES
Our polyethylene films cover reliability in contact with
food and comply with requirements of Turkish Food
Codex regulations. We have been certificated as
“ISO 9001 - Quality Management System Certificate”

VALUES
Folyopak targets to reach happiness by acting in
harmony with its customers and suppliers.

ÜRETİM
POF Shrink film üretiminde 5 katmanlı double buble
teknolojisi kullanılmaktadır. Polietilen üretiminde de 3
katmanlı Coex teknolojisi kullanılmaktadır.

SERTİFİKALAR
Polietilen filmlerimiz gıda ile temasında güvenilirliği
kapsayan ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliklerinin
gerekliliklerine uyum sağlamaktadır. “ISO 9001 - Kalite
Yönetim Sistemi” sertifikamız mevcuttur.

DEĞERLER
Folyopak, mutluluğa; müşteri ve tedarikçileri ile
bütünlük içinde davranarak ulaşmayı hedefler.

ENVIRONMENTAL POLICY

ÇEVRE POLİTİKASI

• To comply with all local and national laws and
regulations related to the environment,

• Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak,

• To take measures to reduce our wastes occurred
during our activities and make continuous
improvements,

• Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı
önlemler almak ve sürekli iyileştirmeler yapmak,

• To provide disposal or recovery of the wastes
occurred in such a way foreseen by laws,
• To determine Environment dimensions,
• To consider them while determining purposes and
targets, to train our Employees on the subject of
Environmental Management System,
• To use environment-friendly products and to
consider those criteria while determining suppliers, to
reduce usage of natural resources and to go towards
consumption of recyclable materials,
• To try to reduce emergency condition risks.

ENVIRONMENTAL LIABILITY
Folyopak commits to provide comprehensive
environment protection by considering existing legal
legislations.

CONTINUOUS IMPROVEMENT
With our investments, we proceed with continuous
development and improvements in a way to protect
the ecological balance, with a sense of responsibility
that considers not only our future but also the future
of the generation.

EMPLOYEES
Our environment policy Folyopak employee
management equips its employees with necessary all
kinds of competences to carry-out conditions of the
environment policy within Sustainability Framework.
Environmentally friendly working conditions make
significant contribution to satisfaction of the employees

• Oluşan atıkların yasaların öngördüğü şekilde bertarafını
veya geri kazanımını sağlamak,
• Çevre boyutlarını saptamak, amaç ve hedefleri
belirlerken bunları göz önünde bulundurmak,
• Çalışanlarımızı Çevre Yönetim Sistemi konusunda
eğitmek, çevreye uyumlu ürünler kullanmak ve
tedarikçileri belirlerken bu kriteri göz önünde
bulundurmak,
• Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün
olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir
materyallerin tüketimine yönelmek,
• Acil durum risklerini azaltmaya çalışmak.

ÇEVRE SORUMLULUĞU
Folyopak mevcut yasal düzenlemeleri dikkate alarak,
kapsamlı çevre koruma sağlayacağını taahhüt eder.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Yaptığımız yatırımlarda sadece kendi geleceğimizi
değil neslin geleceğini de göz önünde bulunduran
sorumluluk bilinci ile ekolojik dengeyi koruyacak
şekilde sürekli gelişme ve iyileştirmeler ile yol alıyoruz.

ÇALIŞANLAR
Sürdürülebilirlik çerçevesinde çevre politikamız
Folyopak çalışan yönetimi, çevre politikasının
koşullarını yerine getirebilmek için çalışanlarını gerekli
her türlü yetkinlikle donatır. Çevre dostu çalışma
şartları, çalışanların memnuniyetine önemli ölçüde
katkı sağlar.

POF SHRINK FILM

POF SHRINK FILM

POF Shrink films are high technologhy packaging material
used for packaging of promotinal and shelf products.

Polyolefin shrink filmdeki yüksek saydamlık ve parlaklık
ambalajlanan ürüne cazip bir görünüm kattığı gibi satışını da
hızlandırır.

It can be supplied as single wound sheeting and center folded
film.
Size
: 200 mm – 750 mm
Thickness : 12,5 mic , 15 mic ,17 mic , 19 mic , 25 mic.
Features :
• Economical
• High transparency and clarity
• High tear resistance
• Recyclable
• Suitable for food contact

Tek kat ve katlanmış olarak tedarik edilebilir.
Ebat
: 200 mm – 750 mm
Kalınlıklar : 12,5 mic , 15 mic ,17 mic , 19 mic , 25 mic.
Özellikler :
• Ekonomik
• Yüksek şeffaflık ve parlaklık
• Güçlü yırtılma ve darbe direnci
• Geri dönüşümlü
• Gıdaya uygun

PE SACKS

PE TORBA

Production of the polyethylene bag is made according to
intended size. It protects the product from dust, moisture and
rain in natural weather conditions and against scratches.
• It provides the products to hold together.
• It provides the products not to scatter.

İstenilen ölçüye göre polietilen torba imalatı yapılır. Ürünü
tozdan, nemden ve yağmurdan doğal hava şartlarından ve
çizilmelere karşı korur.
• Ürünleri bir arada tutmayı sağlar.
• Ürünlerin dağılmamasını sağlar.
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PE LAMINATION FILM

PE LAMİNASYONLUK FİLM

Lamination films are the films produced in intended
specifications in the direction of customer needs and requests.

Laminasyon filmleri müşteri ihtiyaç ve talepleri
doğrultusunda istenilen özelliklerde üretilen filmlerdir.

• Adhession power in intended level,
• Low thermal adhession temperature,
• Hot-tack in intended level,
• Stiffness-softness in intended level,
• Toughness in intended level,
• Impact resistance in intended level,
• Easily tearable (both in MD and TD directions),
• Antifog featured (feature preventing vapor occurrence on
film surface),
• Slipperiness in intended level (intended friction coefficient).

• İstenilen seviyede yapışma kuvveti,
• Düşük ısı yapışma sıcaklığı,
• İstenilen seviyede hot-tack,
• İstenilen seviyede sertlik-yumuşaklık,
• İstenilen seviyede tokluk,
• İstenilen seviyede darbe mukavemeti,
• Kolay yırtılabilir (hem MD hem de TD yönde ),
• Antifog özellikli (film yüzeyinde buğu oluşumunu engelleyen
özellik),
• İstenilen seviyede kayganlık (istenilen sürtünme katsayısı).

PE SHRINK FILM

PE SHRINK FILM

Shrink Films have the property of thermal shrinkage, making
it possible to pack and deliver products in the most economic
and the safest way. They are particularly used to pack industrial
products such as beverages, glass material, ceramics and metals.

Shrink Filmler, ısıl büzülme ile ürünlerimizin en ekonomik ve
emniyetli bir şekilde ambalajlanmasını ve sevkiyatını sağlar.
Özellikle meşrubat, cam, seramik ve metal gibi endüstriyel
ürünlerin kullanımında yaygındır.

www.folyopak.com.tr
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T-SHIRT BAGS ON ROLL

RULO ATLET POŞET

It is also kown as VFB (vegetable fruit bag). It can be used in
markets’ greengrocer section and greengrocer. It is economic
due to its easy use and being thin. Standard sizes small,
medium and large size.

SMT (sebze meyve torbası) olarak da bilinir. Marketlerin
manav reyonunda, manavlarda kullanılabilir. Kolay kullanımı
ve ince olması sebebiyle ekonomiktir. Standart ebatlar küçük,
orta ve büyük boydur.

NON ADHESIVE WARNING TAPE

İKAZ ŞERİDİ

PALLET COVER AND PALLET HOODS

PALET ÖRTÜSÜ

Pallet Wrap is a packaging material produced from
polyethylene raw material that protects the products stacked
on pallets from external factors, ensures that products are
not damaged during transportation and makes sure regular
stocking of the products.

Palet Örtüsü, PE hammaddeden üretilen, palet üstüne
istiflenen ürünlerin dış etkenlerden korunması, taşınma
esnasında zarar görmemesi ve düzenli stoklanmasını sağlayan
bir ambalaj malzemesidir.
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INDUSTRIAL BAGS

ENDÜSTRİYEL TORBALAR

It is an economic solution used prevalently for the purpose of
packaging and wrapping-up nonpalletized products; easing
their storage, transport and transportation, and protecting the
products against outdoor air conditions. The industrial PE bags
are preferred in many fields since special production is made
according to order in intended feature and size. It can be used
together with other packages such as cardboard box, barrel
and box.

Paletsiz ürünleri paketleyip ambalajlamak, depolanmasını,
taşınmasını, nakliyesini kolaylaştırmak ve ürünleri dış hava
koşullarına karşı korumak amacı ile yaygın olarak kullanılan
ekonomik bir çözümdür. Endüstriyel PE torbalar istenilen
özellik ve ebatta siparişe göre özel üretim yapılması nedeni ile
birçok alanda tercih edilmektedir. Karton koli, varil, kutu gibi
diğer ambalajlarla beraber de kullanılabilir.

GROCERY BAG

BAKKALİYE TORBASI

It has been produced for food packages in dry and dust
state. It visually presents the product found inside in the
best manner by means of its high transparency. It provides
convenience to the users during packing since it has high
flexibility and strength by means of its special formulation.
Our product, which is packed in 1 kg packages, provides to
the users cost advantage with its maximal piece as unit kg
content.

Kuru ve toz haldeki gıda ambalajları için üretilmiştir. Yüksek
şeffaflığı sayesinde içerisinde bulunan ürünü görsel olarak en
iyi şekilde sunmaktadır. Özel formülasyonu sayesinde yüksek
esneklik ve sağlamlığa sahip olduğundan paketleme anında
kullanıcılara kolaylık sunmaktadır. 1 kg’lik paketler halinde
ambalajlanan ürünümüz birim kg içeriği olarak en fazla adet
içeriği ile kullanıcılara maliyet avantajı sağlamaktadır.

(Loose and Perforated Roll)

(Dökme ve Perforeli Rulo)

TYPE

MEASUREMENT

CİNS

ÖLÇÜ

Half kilogram

15x30 cm

Yarım Kilogramlık

15x30 cm

One kilogram

20x30 cm

Bir Kilogramlık

20x30 cm

Two kilograms

23x36 cm

İki Kilogramlık

23x36 cm

Three kilograms

25x40 cm

Üç Kilogramlık

25x40 cm

Four kilograms

28x45 cm

Dört Kilogramlık

28x45 cm

Five kilograms

30x52 cm

Beş Kilogramlık

30x52 cm

www.folyopak.com.tr
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PE MONO AND COEX FILM

PE MONO VE COEX FİLM

It is existing in several sizes and can be used as top and bottom
wrap in industrial areas or as a semi-manufactured product for
printing and converting processes.

Çeşitli ebatlarda üretimi mevcut olup endustriyel alanlarda üst ve
alt örtü olarak kullanılabilindiği gibi yarı mamul olarak üreticilere
baskı ve kesim prosesleri için temin edilebilir.

TUBULAR FILM ON ROLL
HORTUM RULO FİLM

SWS FILM ON ROLL
TEK KAT FİLM

CENTRE FOLDED FILM
TEK TARAFI AÇIK FİLM

SHOULDER-SEALING CLOTHING GARMENT

OMUZ ASKILI ELBİSE TORBASI

It is used in packaging the textile products and in the stage of
storing clothes and for the purpose of not gathering dust.

Tekstil ürünlerinin ambalajlanmasında ve elbiselerin depolanması
aşamasında ve toz tutmaması amaçlı kullanılmaktadır.

MANUAL STRETCH FILM

EL TİPİ STREÇ FİLM

It is manually used on the palletized products by hand. It is
packed as 6 rolls per carton boxes. 50 cm 17 microns and 50 cm
23 microns are our standard sizes. It can be produced in different
properties upon order.

El ile manuel olarak paletlenen ürünlerde kullanılır. 6’lı olarak
kolilere koyulur. 50 cm 17 micron ve 50 cm 23 micron standart
ebatlarımızdır. Sipariş üzerine farklı özelliklerde üretilebilir.
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PRE-STRETCHED HAND TYPE STRETCH

ÖN GERDİRMELİ EL TİPİ STREÇ FİLM

These are the films, which are resistant to high performance and
resistant to tearing in low thickness and are used by spending
less energy, of which sides are strengthened and which are
environmentally friendly and recyclable.

Düşük kalınlıkta yüksek performanslı ve yırtılmaya dirençli, daha
az enerji harcayarak kullanılan kenarları güçlendirilmiş çevre
dostu ve geri dönüştürülebilir filmlerdir.

MACHINE TYPE STRETCH FILM

MAKİNE TİPİ STREÇ FİLM

It is used in the products palletized by machine. There is 1 roll of
product in box. 50 cm 17 microns and 50 cm 23 microns are our
standard sizes. It can be produced in different properties upon
order.

Makine ile paletlenen ürünlerde kullanılır. Kutuda 1adet
ürün olur. 50 cm 17 micron ve 50 cm 23 micron standart
ebatlarımızdır. Sipariş üzerine farklı özelliklerde üretilebilir.

PRE-STRETCHED MACHINE
TYPE STRETCH FILM

ÖN GERDİRMELİ MAKİNE
TİPİ STREÇ FİLM

These are the films, which are resistant to high performance and
resistant to tearing in low thickness and are used by spending
less energy, of which sides are strengthened and which are
environmentally friendly and recyclable.

Düşük kalınlıkta yüksek performanslı ve yırtılmaya dirençli, daha
az enerji harcayarak kullanılan kenarları güçlendirilmiş çevre
dostu ve geri dönüştürülebilir filmlerdir.

www.folyopak.com.tr
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CARRIER BAGS /TAŞIMA POŞETLERİ
PATCH & POH BAGS

TAKVİYELİ VE ELEGEÇME POŞET

Polyethylene based carrier bags has been mostly common used
in the sector because of flexibility advantage. It is possible to
perform color printing on the material as per request.

Polietilen esaslı alışveriş poşetleri flexible özelliği nedeniyle
ambalaj sektörünün en çok kullanılan malzemesidir. Poşetler
üzerine dilediğiniz renklerde baskı uygulanabilmektedir.

It can be produced 100% regenerated as eco-friendly, semi
recycled and original.

Doğa dostu olarak %100 rejenere üretildiği gibi, çeşitli oranlarda
rejenere katkılı ve orjinal olarakta üretilmektedir.

SOFT LOOP HANDLE BAGS - DUFFLE BAGS
YUMUŞAK KULPLU POŞET
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GARBAGE BAGS

ÇÖP TORBASI

The garbage bags used for disposal of waste have been produced
in several sizes and colors for recyclable and non-recyclable
household waste.

Atıkların bertaraf edilmesi için kullanılan çöp poşetleri geri
dönüşümlü ve geri dönüşümsüz evsel atıklar için çeşitli ebat ve
renklerde üretilmektedir. %100 geri dönüştürülmüş malzemeden
yapılabileceği gibi isteğe bağlı olarak orijinal üretimi de yapılır.

LOOSE GARBAGE BAGS

GARBAGE BAGS ON ROLL

INTERLEAVE OR PERFORATED
DRAWTAPE BAGS

S - CUT GARBAGE BAGS ON ROLL

DÖKME ÇÖP TORBASI

RULO ÇÖP TORBASI

S - KESİM ÇÖP TORBASI

BÜZGÜLÜ ÇÖP TORBASI

TIE HANDLE GARBAGE BAGS
ATLET TİPİ ÇÖP TORBASI

www.folyopak.com.tr
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FOLYOPAK POST CONSUMER
WASTE PRODUCTS

2

1

COLLECTING

6

END PRODUCTS

SEPARATION
AYRIŞTIRMA

3

WASHING
YIKAMA

TOPLAMA

SON ÜRÜNLER

5

4

RECYCLING

GERİ DÖNÜŞÜM

REPRODUCTION
TEKRAR ÜRETİM

nature, are collected from garbage separation centers for the /
1- inpurpose
of recycling.

Polyethylene-based plastic packages, which do not self-dissolve

Doğada kendiliğinden çözülmeyen Polietilen bazlı plastik ambalajlar
geri kazandırılmak üzere çöp ayrıştırma merkezlerinden toplanır.

wastes in our separation
2- Polyethylene
according to their colors and types.

/

Ayrıştırma tesisimizde Polietilen atıklar renklerine ve cinslerine göre
ön elemeden geçirilir.

/

Gruplarına göre ayrılan atıklar yıkama tesisimizde geri dönüşümde
kullanmak üzere yıkanır.

/

Çevreden toplanan kullanılmış, gruplarına göre ayrıştırılmış atıklar,
tekrar kullanılıp ekonomiye kazandırılmak üzere geri dönüşüm
tesisimizde rejenere hammadde üretimi yapılmaktadır. Böylelikle
yerine kullanıldığı malzeme için tüketilmesi gereken hammaddenin
doğal kaynağının korunması sağlanır.

/

Geri dönüştürülmüş hammadde son ürün hammaddesi olarak
imalatımızda kullanılır.

/

Günlük hayatımızın bir parçası olan çöp torbaları, poşetler, branda
gibi ambalaj malzemelerinin tekrar kullanımı sayesinde daha az
enerji, daha fazla tasarruf ve daha temiz bir çevre sağlanır.

plant are separated

3- groups are washed in our washing facility for recycling.

The above mentioned wastes separated in accordance with their

4-

Regenerated raw materials are produced in order to be reused
the used wastes collected from the environment and separated
according to their groups for contributing to economy in our
recycling facility. Thus, the natural source of the raw material that
should be consumed for the material which it is used instead of
is preserved.

5- raw material.

Recycled raw material is used in our factory as the last product

6-

Thanks to the re-use of packaging materials such as garbage bags,
bags, tarpaulins which are a part of our daily life, more savings and
a cleaner environment are achieved by using less energy.

1
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Drawstring Bags

Garbage Bags
On Roll

Loose Garbage

Patch 8 POH Bags

Pallet Hoods

Recycled Films

Non Adhesive
Warning Tape

Soft Loop Handle Bags

