Dosya

Metal Ambalajlar
Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi

Metal ambalajlar, çelik ve alüminyum olmak
üzere birbirinden farklý iki ana malzeme
grubu baþlýðý altýnda incelenebilir.

Çelik Ambalajlar
Çelik en eski ambalaj malzemelerinden
birisidir. Türkçemizde sýkça kullanýlan teneke
yani kalay kaplý çelik; soðuk haddelenmiþ,
kalýnlýðý 0,5 mmden az, sade karbonlu
yumuþak çelik saçlarýn iki yüzünün kalayla
kaplanmasýyla elde edilen bir malzemedir.
B u a m b a l a j l a r, e n e s k i a m b a l a j
malzemelerinden biri olarak bilinmektedir.
Her ne kadar eskiden çay ve tütün gibi
kuru ürünlerin ambalajlanmasýnda
kullanýlarak lüks ambalaj sýnýfýna girseler
de; günümüzde çelik esaslý ambalajlar,
baþta gýda ürünleri olmak üzere birçok
ürün için sýk tercih edilen genel kullanýma
yönelik ambalajlar sýnýfýnda yer almaktadýr.
Elle lehimlenmiþ silindirik çelik kutularýn
içerisine gýdanýn ýsýl olarak iþlenmesi,
1880li yýllarda baþlamýþ ve 20. yüzyýlla
birlikte büyük bir endüstri haline gelmiþtir.
Bugünse bu ambalajlarý deðerli kýlan, sertlik,
dayanýklýlýk, kolay þekil alma ve baský
yapýlabilme gibi özellikleridir. Bu özellikleri
sayesinde çelik ambalajlar halen albenisi
yüksek malzemelerdendir.
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Kutu yapýmýnda çeliðin tavý ve sertliði önemlidir.
Çelik sertliði haddeleme ve tavlama yöntemine
göre deðiþmektedir. Metal soðuk haldeyken
haddelendiðinde sertleþir ve daha sert bir
çelik imal edilir. Ýnceltilmiþ olan bu çelik bir
kez haddelenir, tavlanýr ve sonra tekrar soðuk
haddeleme uygulanýr. Böylece en fazla sertliðin
gerekli olduðu metal kutu alt ve üst parçalarý
ve de gövdeleri için ideal hale getirilmiþ olur.
Tablo 1. Tenekelerin Temper dereceleri ve kullaným alanlarý

Temper Derecesi
Yeni Ýþaret

Temper Derecesi
Eski Ýþaret

Rockwell
Sertlik

Kullanýldýðý
yerler

T 50

T1

46-52

Derin çekme kutular

T 52

T2

50-56

Derin çekme kutular

T 57

T3

54-63

Standart kutu gövde ve kapaðý

T 61

T4

58-64

Büyük kutularýn gövde ve kapaðý

T 65

T5

62-68

Ýçecek kutularý

DR-8

70-77

Aerosol kutularý

Alüminyum Ambalajlar
150 mikrondan ince rulo, alüminyum folyo
olarak adlandýrýlýr. Alüminyum külçeler
haddelenerek folyoya indirgenir. Haddeleme,
folyo üzerinde doðal iki son iþlem oluþturur:
Parlak ve mat. Haddeleme merdaneleri ile
temas halinde olan folyo yüzeyi, cilalanarak
parlak bir görünüm kazanýr.

Tablo 2. Ambalajlamada kullanýlan standart alüminyum folyo için uygulanan son iþlem.

Yüzey alaný türü

Her iki tarafý parlak
Her iki taraf da ekstra parlak
Bir tarafý mat
Ýki taraf mat
Kabartma
Tavlama
Kimyasal olarak temizlenmiþ
Sert (rijit)
Ara yumuþatma

Tanýmý

Her iki taraf da uniform ve parlak ayna gibi son iþlem.
Her iki taraf da uniform ve ekstra parlak ayna gibi son iþlem.
Bir yüzeye uygulanan ya ýþýðýn tam yayýlmasýný hem de
yansýmasýný saðlayan son iþlem.
Yukarýdaki iþlemin her iki yüzeye uygulanmasý.
Engrave rulo ya da plaka ile desen oluþturmak.
Isýl iþlem uygulayarak tümüyle yumuþatma
Üzerindeki yaðlarý gidermek için kimyevi maddelerle yýkanmýþ.
Haddelenerek tümüyle sertleþtirilmiþ folyo
Tavlama ve sertleþtirmek arasýndaki iþlem

Alüminyum malzemesi de çok kolay þekil
alabilir. Levha þeklindeki hammadde, çekme
iþlemleri sonucunda içecek kutusuna
dönüþtürülebilir. Bira ve içecek kutusu
pazarýnda alüminyum ambalaj kullanýmý
gün geçtikçe artmaktadýr. Hafif olmalarý
nedeniyle sývýlarýn ambalajlanmasýnda
alüminyumdan üretilmiþ fýçýlar da sýkça
tercih edilmektedir. Aerosol kutulardaki
kiþisel bakým ürünleri ve kozmetikler gibi
gýda dýþý ürünler de devamlý olarak
tüketilmektedir.

tüketicinin bu ürünleri daha rahat kullanmasý
saðlanmýþtýr. Kutu yüzeylerinin dekore
edilmesinde kullanýlan teknikler çok geliþmiþ,
bu sayede metal kutu ve kaplarýn tüketici
üzerindeki olumlu etkisi arttýrýlmaya
çalýþýlmýþtýr.
Ancak bilindiði üzere gazlý içecekler içinde
bulunduklarý malzemeyi aþýndýrýcý niteliktedirler.
Bu yüzden metal kutularýn gazlý içeriðin
içerdiði gaz miktarýna göre tasarlanmasý ve
iç yüzeyinin uygun bir malzeme ile kaplanmasý
gerekmektedir.
Eskiden üç parçalý kutu üretimi mevcutken,
günümüzde artýk iki parçalý kutu þekillendirme
prosesleri kullanýlmaktadýr. Bugün dünyanýn
her yerinde iki parçalý teneke ve alüminyum
kutular, gazlý içecek ambalajlanmasýnda
kullanýlmaktadýr. Meyve sularý da benzer bir
þekilde, hem sýcak dolum hem de aseptik
dolum yöntemleri ile metal kutulara
doldurulabilmektedir.
Yukarýda da bahsettiðimiz gibi, hafif alkollü
bir içecek olan bira da bireysel kullanýma
yönelik teneke ve alüminyum kutularda da
piyasaya sürülürken, metal variller ve küçük
teneke fýçýlar da toplu tüketim yerlerine sevk
edilen bira ambalajlarýna örnek olarak
gösterilebilir.

Metal Ambalajlarýn Özellikleri ve
Þekillendirilme Prosesleri
Gýdalarýn ambalajlanmasýnda kullanýlan metal
kutular kolay açýlýr kapaklarla donatýlarak

Özetle, günümüzde metal kutu ve kaplar
birçok önemli özellikleri sayesinde gýda ve
gýda dýþý ürünlerin ambalajlanmasýnda sýkça
kullanýlmaktadýr. Bu özelliklerden bazýlarý
þöyle sýralanabilir:

 Gazlarý, nemi ve ýþýðý geçirmeme özelliði
çok iyidir
 Çok iyi mekanik özellikler gösterir
 Ýçerdiði ürünün raf ömrü uzun olur
 Tasarýmý ve þekillendirmesi kolaydýr
 Yüksek sýcaklýklara dayanýklýdýr
 Ýçerdiði ürünü ise çabuk soðutur
 Hafiftir
 Hýzlý ve verimli dolum yapýlabilir
 Dekorasyon ve laklamaya uygundur
 Geri dönüþümü kolaydýr
Likit ürün ambalajlarýnda kullanýlan metal
kutu ve kap tipleri ise þunlardýr:
 Üç iþlemde yapýlan metal kutular
- Üç parçalý çelik metal kutular (kaynak
edilmiþ bir gövde, bir alt bir de üst parça)
- Ýki parçalý metal kutular (bir darbe
ekstrüzyonlu alüminyum gövde ve bir üst
parça)
- Tek parçalý metal kutular (püskürtme
aðýzlýk fincanýný içerecek biçimde boyunlu
bir darbe ekstrüzyonlu alüminyum gövde)
 Çelik veya alüminyum iki parçalý çekilmiþ
ve düzleþtirilmiþ içecek kutularý
 Çekmeyle veya çekme ve tekrar çekmeyle
yapýlmýþ iki parçalý çelik veya alüminyum
kutular
 Dökme kolaylýðýna sahip, taþýma kulpu
olan ve olmayan çelikten imal edilmiþ üç
parçalý metal kutular
 Genellikle boya için kullanýlan kulplu veya
kulpsuz üç parçalý, yuvarlak, kulakçýklý kapaða
sahip metal kutular
 Endüstriyel fýçýlar
 Tek parçalý alüminyum aerosol kutular
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Üç Parçalý Metal Ambalajlar

Ýki Parçalý Metal Kutular

Darbeli Ekstrüzyon

Üç parçalý metal kutu gövdeleri mekanik
olarak dikiþ edilebilir, yapýþtýrýcý ile
baðlanabilir, kaynak veya lehim yapýlabilir.
Alüminyum lehim edilemez ve kaynak
yapýlmasý da ekonomik deðildir. Üç parçalý
kutular bu yüzden tamamen çelik esaslý
metallerden yapýlýrlar. Mekanik dikiþ
uygulamasý ve perçinleme ise sadece
sýzdýrmazlýðýn önemli olamadýðý kuru ürün
ambalajlarý için kullanýlýr.

Bu kutularý yapmanýn üç yöntemi vardýr:
1. Çekme
2. Çekme ve tekrar çekme (DRD - draw and
redraw)
3. Çekme ve cidar düzleme (DWI - draw and
wall iron)

Darbeli ekstrüzyon alüminyum gibi yumuþak
metalleri dikiþsiz tüplere dönüþtürür. Bu
yöntemde iþlenecek metal þekillendirilmiþ bir
yüzey ya da örs üzerine yerleþtirilir. Özel bir
zýmba büyük bir kuvvetle bu yüzeye çarpar.
Darbenin oluþturduðu kuvvetle metal parçasý
çarpan zýmbanýn dýþýna taþarak silindirik bir
yapý oluþturur. Tüpün boyu ise metalin
kalýnlýðýna baðlýdýr.

Yapýþtýrýcýlý baðlama ve macunlama iþleminde
sýcak bir metal kutu taslaðý üzerine
ekstrüde edilen naylon bazlý bir yapýþtýrýcý
kullanýlmaktadýr. Taslak bir gövde
þekillendirici üzerindeki bir silindir haline
dönüþtürülür. Termoplastik yapýþtýrýcý
ýsýtýlýr ve dikiþ yerinden taþýrýlýr ve yapýþmayý
saðlamak için hýzla soðutulur.
Bir metal kutuyu lehimlemek için kavrama
halkalarý metal kutu taslaðý içerisine
bükülür ve gövde meydana getirilir.
Silindirik þekli taþýmak için kavrama
kancalarý düzleþtirilir.
Dikiþ lehim suyu ile iþlenir ve bir sývý lehim
banyosundan dönen silindir üzerinden
geçirilir. Lehimler genellikle % 97,5 kurþun
ve % 2.5 kalaydan oluþmaktadýr.
Isýyla iþlenebilir hijyenik metal kutular dýþ
basýnçtan dolayý içeri çökme dayanýklýlýðýný
arttýrmak için metal kutu yan cidarlarý
içerisinde kabartmalý çizgiler mevcuttur.

Yüksekliði çapýndan küçük olan kutular
doðrudan dairesel bir metalden çekilebilir.
Metal bir kalýptan geçirilerek preslenir veya
çekilir. Çekme iþleminden önce yüzeye desen
basýlabilir.
Çapýna eþit bir yüksekliðe sahip metal kutular
için ikinci bir çekme iþlemine gerek duyulur
(çekme ve tekrar çekme). Ýlk çekme iþlemi
yapýlýr fincana benzer bir kap oluþturulur.
Ýkinci çekme iþleminde kutu derinleþtirildikçe
yarýçap düþer. Metal kutunun çapýndan çok
daha yüksek olmasý istenirse, üçüncü bir
çekme iþlemi gerekir.
Günümüzde gazlý içecek kutularýnýn çoðu
çekme ve cidar düzleme yani DWI iþlemiyle
yapýlmaktadýrlar. DWI yöntemi ile üretim için
hem çelik hem de alüminyum malzeme
uygundur. Bu yöntemde levha önce geniþ
bir çukur içerisine çekilir. Baþka bir iþlemde
çukur tekrar son iþlemden geçmiþ kutunun
çapýna kadar uzatýlýr ve her biri çap yönünden
bir önceki biraz küçük bir dizi düzleþtirme
halkasýndan itilerek geçirilir. Halkalar metali
düzleþtirerek veya yayarak baþlangýçtaki
levhadan daha ince bir levhaya dönüþtürür.

Üç parçalý ve
iki parçalý
metal kutu
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Tüpler normalde beyaz bir emaye ile
kaplanmakta ve daha sonra kür iþleminden
geçirilmektedir. Bu tüplerin yüzeyine kuru
ofset iþlemi uygulanýr. Aerosol kutularý bu
þekilde üretilir.

Endüstriyel Metal Ambalajlar
5  240 litre hacme sahip metal konteynerler,
genellikle kimyasallarýn taþýnmasýnda kullanýlýr.
Bu ambalajlarýn ise tehlikeli ürünlerin
ambalajlanmasý için ilgili yönetmeliklerdeki
þartlarý yerine getirmesi gerekmektedir.

Açýk tapalý variller çýkarýlabilir kapaklara
sahiptirler ve sývý ürünler için gerekli, oldukça
kullanýþlýdýrlar. Sýký baþlý variller kalýcý alt ve
üst parçalara sahiptirler ve genellikle vida
yivli veya akýtma memeli kapaklardan oluþan
bir veya iki delikle bu varillerin içerisine
eriþilebilmektedir.

Aerosol Kutularý
Aerosol kutularý, gerektiði þekilde kontrollü
ürün geçiþine izin veren bir valfe sahip
basýnçlý konteynerlerdir. Çok yoðun bir
sývýdan, çok hafif bir gaza kadar birçok
ürünü dýþarý býrakabilecek sistemler
oluþturulabilinmektedir. Parfüm, deodorant
ve traþ köpüðü gibi kiþisel bakým ürünleri
bu pazarýn en büyük kýsmýný
oluþturmaktadýr. Temizlik ürünleri, boya,
otomotiv ürünleri ve böcek ilaçlarý gibi
ürünlerin ambalajlanmasýnda da
kullanýlmaktadýrlar.

Bu ambalajýn içinde bir sývý ve bir de buhar
fazýna sahip ürün bulunur. Sývý fazdaki ürün
dýþarý çýkar; buhar fazýndaki ürün ise dýþarý
çýkacak ürüne aþaðýdan yukarý doðru basýnç
uygular. Tetikleyiciye basýldýðýnda sývýnýn bir
valften dýþarý çýkmasýný saðlar. Sývý ürün
genellikle mevcut kullanýlabilen hacmin %
75 - % 92,5ini iþgal eder. Ýyi tasarlanmýþ
kutular, içerdiði ürünün % 95 veya fazlasýný
dýþarý verir.
Aerosol kutu tasarýmýnýn en önemli kýsmý,
ideal itici gazýn seçilmesidir. Ýdeal itici gaz,
sistemin çalýþma basýncýnda kolayca sýkýþtýrýlýp
sývýlaþtýrýlabilen gazdýr. Kloroflorokarbonlar
(CFC), hidrokarbonlar, vinil klorür ve dimetil
eter bu þekilde sývýlaþtýrýlabilir.
Parfüm gibi ürünler düþük yoðunluða sahip
ürünler düþük basýnç altýnda dýþarý çýkar.
Boya gibi ürünler içinse yüksek basýnç gerekir.
Çoðu aerosol kutularý 220-690 kPa (2,176,80 atm) arasýnda iç basýnca sahiptirler.
Ürüne baðlý olarak çok çeþitli sistemler vardýr.
En basit iki fazlý sistemde itici gaz, ürün
içerisinde çözünmektedir. Bazý parfümler
için bu sistemler kullanýlýr. Ancak çoðu ürün

ve itici gazlar birlikte çözünmezler. Bu
durumda ya ürün ve itici gaz emülsiyonlarý
yaratýlýr ya da her ikisinin kutu içerisinde
ayrý durduðu üç fazlý sistemler oluþturulur.
Buhar fazý üç fazlý sistemde üçüncü fazý
oluþturur.

Metal Kapaklar
Vidalý metal kapaklar
Diþli ya da vidalý metal kapaklar ambalajýn
aðýz kýsmýndaki diþliler etrafýnda dönerek,
ambalaja geçirilir ve tam bir kapama saðlanýr.
Genelde kapaðýn 360 derece ya da biraz
fazla döndürülmesi yeterli olur. Bu kapaklar,
saç levha ya da alüminyumdan imal edilir.
Vidalý kapaklar CT (40 mm ya da üzeri sürekli
diþ) ve CTB (38 mmye kadar sürekli diþ)
olarak iki gruba ayrýlabilir. Kapak imalatý
sýrasýnda þekillendirme prosesinin ardýndan
tümüyle oluþturulmuþ kapaðýn içine plastisol
conta akýtýlýr veya elle yerleþtirilir.
Týrnaklý metal kapaklar
Twist ya da týrnaklý metal kapaklar vidalý
kapaklardan daha çok stres altýndadýr ve bu
yüzden daha kalýn malzemeden üretilir. Bu
kapaklar ambalajýn aðzýndaki diþleri
yakalayacak þekilde tasarlanýr. Kapaktaki
týrnaklar, aðýzdaki diþlerle kilitlenir ve yumuþak
bir conta ile tam kapatma saðlanýr. Bu tip
kapakta tam kapatma vidalý kapaktakinden
daha az döndürülerek saðlanmakta ve bu
yüzden daha seri kapatma
gerçekleþtirilmektedir.
Roll-on metal kapaklar
Roll-on metal kapaklar, önceden baskýsý
yapýlmýþ metal levhadan imal edilir. Kapak
bir kovana dönüþtürülüp içi astarlandýktan
sonra kapatýlacaðý ambalajýn aðzýna takýlýr ve
kapak kapatma makinesi ile haddelenerek
ambalaj kapatýlýr.

aðzýnda bulunan diþli kýsma geçer. Daha
sonra tüketici kolaylýkla çevirerek bu kapaðý
açar. Bu tür kapaklarýn üst ortasýna bazen
kabartma bir bölüm yerleþtirilir. Ambalajýn
içindeki vakum kapaðýn ortasýndaki bu bölümü
içine çeker. Açýldýðýnda ise bu kýsým
duyulabilecek bir ses çýkararak yukarý doðru
kalkar.
Metal taç kapaklar

Bira ve gazlý içecek
þiþelerinde
kullanýlan
kapaklardýr. Daha
önceden baskýsý
yapýlmýþ metal
levhalardan kesilerek þekillendirilirler. Kapaðýn
içerisindeki conta da ya önceden hazýrlanýr
ya da kapaðýn içine plastisol akýtýlarak
oluþturulur. Bugün artýk döndürülerek açýlan
yani twist off taç kapaklar da sýkça
kullanýlmaktadýr. Hem açacak kullanýlarak
hem de döndürülerek açýlan bu tip kapaklarda
tacýn etek kýsmý kývrýlýp þiþenin aðzýna uyumlu
hale getirilerek tam kapatma saðlanýr.
Sürtünme ile takýlan ve manivela ile açýlan
metal kapaklar
Bu tür kapaklar vidalý ya da týrnaklý kapaklar
gibi üretilir. En bilinenleri boya kutusu veya
kakao kutusu kapaklarýdýr.
Tüm bu kapaklarýn kapatýlmasý iþlemi genellikle
contalar sayesinde olur. Eskiden ince mantar
plakalar conta olarak kullanýlýrken günümüzde
artýk genellikle EVA bazlý plastisol contalar
tercih edilmektir. Bu contalar temas edecekleri
ürün ile kimyasal açýdan uyumlu olmak
zorundadýr. Ambalajýn içerdiði ürüne göre
bazý contalarda gaz bariyeri özelliði de tercih
edilmektedir.

Bastýr kapat/döndür aç metal kapaklar
Pres on/twist off yani
bastýr kapat/döndür aç
metal kapaklarýn içinde
plastisol conta bulunur.
Bu conta ýsýtýlýp vakumla
kapatma sýrasýnda geniþleyerek ambalajýn
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ASD ve MASD Üyesi Çelik ve Alüminyum Ambalaj Sanayicileri
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FÝRMA

ÜRÜN

AHEN METAL SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
ALCAP AMBALAJ SAN. VE A.Þ.
ALTINTAÞ AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
ARCELOR MÝTTAL AMBALAJ ÇELÝÐÝ SAN. VE TÝC. A.Þ.
ALTINTAÞ AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
ALTINTEK AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
BANTAÞ BANDIRMA AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
BAÞAK METAL OFSET TENEKE KUTU A.Þ.
ÇAMLICA METAL AMBALAJ VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
ÇÝTKÖYLÜ TENEKE AMBALAJ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
EMÝNÝÞ AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
EMÝRPAK AMBALAJ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
ERDEM ÇELÝK AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
EREÐLÝ DEMÝR ÇELÝK FABRÝKASI TÝC. A.Þ.
GAMPAÞ AMBALAJ SAN. TÝC. A.Þ.
GREIF MÝMAYSAN AMBALAJ SAN. A.Þ.
HÝLAL AMBALAJ SAN. TÝC A.Þ.
ÝSTANBUL METAL OFSET A.Þ.
ÝZVAR AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
KEREM METAL AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
KOLAY AÇILIR KAPAK SAN. TÝC. A.Þ.
KONBAÞ AMBALAJ SAN. TÝC. A.Þ.
KONBAÞ AMBALAJ SAN. TÝC. A.Þ.
KONTENSAN KONYA TENEKE KUTU AMB. VE MAK. SAN. VE TÝC. A.Þ.
MASAÞ METAL AMBALAJ SAN. TÝC. A.Þ.
MAUSER AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
MAZLUM AMBALAJ SANAYÝ VE DIÞ TÝC. A.Þ.
METALPACK AMBALAJ MÜMESSÝLLÝK VE MÜÞAVÝRLÝK TÝC. LTD. ÞTÝ.
METPAK METAL OFSET AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
MUMCU TENEKE LTD. ÞTÝ.
ÖNTAÞ ÖNER TENEKE AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
ÖNTAÞ ÖNER TENEKE AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
PERFEKTÜP AMBALAJ SANAYÝ VE TÝC. A.Þ.
SARIBEKÝR AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
SARTEN AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
SILGAN WHITE CAP AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
SÝNANLI AMBALAJ SAN. VE DIÞ TÝC. LTD. ÞTÝ.
SOYDAM AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
ÞÝMÞEK AMBALAJ SAN. VE TÝC. A.Þ.
TEKO ALÜMÝNYUM SANAYÝ A.Þ.
TEKSAN TENEKE KUTU AMBALAJ SAN. VE TÝC.A.Þ.
TÝN-CAN AMBALAJ SANAYÝ VE TÝC. LTD.ÞTÝ.
TEMÝZ-ÝÞ TENEKE AMBALAJ SAN. VE TÝC. LTD.ÞTÝ.
TOPÇUOÐLU TENEKE AMBALAJ VE TEKSTÝL SAN. LTD. ÞTÝ.
TOSAC SAC SANAYÝ VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
TÜPYAP ALÜMÝNYUM TÜP SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
UÐUR TENEKE AMBALAJ VE PLASTÝK SAN. A.Þ.
UMAR MAKÝNE SAN. VE TÝC. A.Þ.
VATAN MAKÝNA SAN. VE TÝC. A.Þ.
YEL TENEKE KUTU SAN. VE TÝC. A.Þ.

TENEKE KUTU
MEÞRUBAT KAPAKLARI, TAÇ KAPAK, PLASTÝK KAPAK, TENEKE LEVHA
PLASTÝK KAPAK, ALUMÝNYUM ROPP KAPAK, TAÇ KAPAK, TWIST TAÇ KAPAK, TWIST OFF KAVANOZ KAPAK
AMBALAJ ÇELÝÐÝ, RULODAN LEVHA ÜRETÝMÝ, KESME, DÝLME, AMBALAJLAMA
TAÇ KAPAK, PLASTÝK KAPAK, TWIST OFF KAPAK
TENEKE KUTU
KÖÞELÝ VE YUVARLAK TENEKE KUTU AMBALAJ, TENEKE FIÇI
METAL OFSET BASKI, TENEKE KUTU
TENEKE KUTU
TENEKE KUTU
TENEKE KUTU, PLASTÝK KUTU
ALÜMINYUM FOLYO (BASKILI, LAKLI, TERMOLAKLI, GOFRAJLI) VE ALÜMINYUM FOLYO LAMÝNASYONLARI
TENEKE AMBALAJ
LEVHALAR, SICAK SOÐUK GALVANÝZLÝ, KALAY/KROM KAPLI RULO VE SACLAR, YAN ÜRÜNLER
TENEKE KUTU
SAC VARÝL
TENEKE KUTU
METAL OFSET BASKI
SAC VARÝL,SAC BÝDON, PLASTÝK BÝDON, YENÝLENMÝÞ SAC VARÝL, IBC, FÝBER BÝDON
TENEKE KUTU
TENEKE KUTU
METAL AMBALAJ, TWIST OFF KAPAK
METAL AMBALAJ, TWIST OFF KAPAK
METAL OFSET BASKI, TENEKE KUTU
TENEKE KUTU, METAL KUTU, TEPSÝ, KOVA
SAC BÝDON, SAC VARÝL
ALÜMÝNYUM FOLYODAN YEMEK KABI ÞÝÞE KAPSÜLÜ, BASKILI PVC FÝLM
METAL AMBALAJ DANIÞMALIK, MÜMESSÝLLÝK
TENEKE LEVHA ÜZERÝNE LAK VE OFSET BASKI, LAKLI/BASKILI VEYA BASKISIZ TENEKE RULO, LEVHA SATIÞI
TENEKE AMBALAJ VE OFSET BASKI
TENEKE KUTU
TENEKE KUTU
ALÜMINYUM VE LAMÝNE TÜP
KOLAY AÇILIR KAPAK, BASKILI LEVHA, TENEKE KUTU, METAL OFSET BASKI
KOLAY AÇILIR KAPAK, KAVANOZ KAPAKLARI, AEROSOL KUTULARI, TENEKE KUTU, PLASTÝK AMBALAJ
TWIST OFF METAL KAPAK
ALÜMINYUM FOLYO AMBALAJ
TENEKE KUTU, OFSET BASKI
TENEKE KUTU, METAL OFSET BASKI
ALÜMÝNYUM KAPAK VE FOLYO
KUTU AMBALAJ, METAL OFSET BASKI
TENEKE KUTU, AEROSOL KUTULARI
TENEKE KUTU
TENEKE LEVHA VE AMBALAJ
TENEKE LEVHA
ALUMÝNYUM TÜP
TENEKE KUTU
KUTU AMBALAJ ÜRETÝM HATLARI VE MAKÝNELER
TENEKE KUTU ÜRETÝM HATLARI VE MAKÝNELERÝ
TENEKE KUTU, AEROSOL KUTULARI
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