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DOĞA 
DOSTU
ASELPLAST



Aselplast sektöründe söz sahibi olmayı 
hedeflemiş bir firmadır. Ürün odaklı ambalaj 
üretimi, müşterilerin taleplerine göre özel 
çözümler, uygun fiyat, yüksek kalite ve yenilikçi 
üretim politikasıyla hedeflerine emin adımlarla 
ilerlemektedir.

Ayrıca topluma ve doğaya saygılı, etik 
değerlere sıkı sıkıya bağlı, eğitim ve insan 
kaynakları gelişimine önem veren, uzun vadeli 
hedefleri olan, ülkesine ve milletine maddi 
ve manevi katkıda bulunmayı kendine ilke 
edinmiş bir kurumdur.

Aselplast is a company that aims to have a say 
in the industry. Product-oriented packaging 
production, special solutions according to the 
demands of customers, reasonable prices, 
high quality and innovative production policy 
is advancing to its goals with confidence. 

Furthermore, it is an institution that respects the 
society and nature, adheres to ethical values, 
attaches importance to the development of 
education and human resources, has long-
term goals, and contributes materially and 
morally to its country and nation.
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DİLİMLENMİŞ
STRETCH FİLM

Halı Üretimi ve Sanayi sektöründe kullanılan Özel 
Kesim Dilimlenmiş Stretch Filmler, 5 ile 10 cm genişlik 
ve 300 ile 1500 metre uzunluğa sahip olarak 
makinada ve elde kullanmaya uygun üretilen özel 
stretch film tipidir.

Müşteri talebine göre özel genişlik ve uzunluklarda 
üretim yapılabilmektedir.

5
CM

10
CM



Special Cut Sliced   Stretch Film to be used in Carpet 
Production and Industrial sector, width 5-10 cm. It is 
a stretch film type which is produced between 300 
and 1500 meters in length. 

We produce special widths and lengths according to 
customer demand.
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SLICED
STRETCH FILM
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Makine Tipi Stretch Filmler, otomatik sarma 
makineleri ile uygulandığında %300’e kadar 
gerdirilebilme özelliği sayesinde oldukça ekonomik 
bir üründür.

MAKİNE TİPİ 
STRETCH FİLM
Makine Tipi Stretch Filmler, uygulama olarak ekonomik bir yük sarma 
ve paketleme yöntemidir.

Polietilen hammaddelerden üretilen Makine Tipi Stretch Filmler, paletli 
veya paletsiz ürünlerin ıslanma, tozlanma ve dağılmasına karşı tam 
koruma sağlar.

Polietilen hammaddelerden üretilen Makine Tipi Stretch Filmler, 
paletlerin birbirine yapışmasını önler. Ayrıca saydam, hafif ve ekonomik 
bir ürün olup her türlü hava koşullarına dayanıklıdır. Her türlü ürünün 
paketlenmesinde kullanılabilmektedir. Esnekliği sayesinde; sivri ve 
keskin köşelerden etkilenmez, ip veya çembere gereksinim duymaz, 
şişeli mamullerin ambalajında emniyetli ve ekonomiktir.

ÖZELLİKLER

Otomatik makinelerle yapılan ambalajlama işleminde 
kullanılır.

Eni 50 cm dir.

Rulo sarım uzunluğu min. 750 mt, max 1500 mt dir.

Kalınlığı 17-23-25 microndur.



Machine Type Stretch Film
It can be stretched up to 
%300 in automatic winding machines.

Special Cut Sliced   Stretch Film to be used in Carpet Production and 
Industrial sector, width 5-10 cm. It is a stretch film type which is 
produced between 300 and 1500 meters in length. 

We produce special widths and lengths according to customer 
demand.

MACHINE TYPE
STRETCH FILM 

Prevents the pallets from sticking together. It is transparent, light and 
economical and resistant to all weather conditions. It can be used for 
packaging all kinds of products.
Thanks to its flexibility; it is not affected by sharp corners, it does not 
require rope or hoop, it is safe and economical in the packaging of 
bottled products.

SPECIFICATIONS

Automatically used for packaging with machines.

Width is 50 cm.

Roll winding length min. 750 meters, max 1500 meters.

Thickness 17-23-25   micron.



8

EL TİPİ 
STRETCH FİLM
El Tipi Stretch Filmler, ürünleri sıcak, soğuk, yağış, toz ve kir 
gibi dış etkenlerden korur. Dış yüzeyi parlak ve kaygan olan 
ürün, toz ve kir tutmaz. 

Polietilen hammaddelerden üretilen El Tipi Stretch Filmler, 
paletlerin birbirine yapışmasını önler.

Ayrıca saydam, hafif ve ekonomik bir ürün olup, her türlü 
ürünün paketlenmesinde kullanılabilmektedir.

Esnekliği sayesinde; sivri ve keskin köşelerden etkilenmez, 
ip veya çembere gereksinim duymaz, şişeli mamullerin 
ambalajında emniyetli ve ekonomiktir.

ÖZELLİKLER

El ile manuel yapılan ambalajlama işleminde kullanılır.

Eni 50 cm dir.

50x15x300

50x17x300

50x20x300

50x23x300



Protects the products from external factors such as hot, 
cold, precipitation, dust and dirt.

The product is shiny and slippery on the outer surface, does 
not hold dust and dirt.

Prevents the pallets from sticking together.

It is transparent, light and economical. It can be used for 
packaging all kinds of products. Thanks to its flexibility; it is 
not affected by sharp corners, it does not require rope or 
hoop, it is safe and economical in the packaging of bottled 
products.

HAND TYPE
STRETCH FILM 

SPECIFICATIONS

Used for manual packaging.

Width is 50 cm.

50x15x300 

50x17x300 

50x20x300 

50x23x300
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ÖN GERDİRİLMİŞ  
STRETCH FİLM

Ön gerdirilmiş stretch filmler, optimum sünme seviyelerinde 
sündürülerek üretildikleri için uygulama sırasında ürünü 
standart stretch filmlere oranla çok daha sıkı 
sarabilmektedir.

Güçlendirilmiş kenarları, yük taşıma kapasitesi ve yırtılmalara 
karşı dayanıklılığı sayesinde sıradan stretch filmlere göre 
daha güçlüdür.

Ön gerdirilmiş stretch filmler, darbelere ve düşmelere karşı 
dirençli olup gerdirilmeye gerek duyulmadığı için daha az 
enerji harcanır.



As pre-stretched stretch films are produced by plasticize at 
optimum flexion levels, they can wrap the product much 
tighter than the standard film during application. 

Due to its reinforced edges, load carrying capacity and 
tear resistance are much higher than in ordinary films. 
 
The pre-stretched stretch film is resistant to impacts and 
falls. Less energy is consumed as there is no need to stretch.

PRE-STRETCHED
STRETCH FILM 
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OPP 
FİLM

OPP Filmler, tek koronalı ve çift taraflı ısı yapışması sayesinde 
mükemmel özellikllere sahip parlak filmlerdir. 

Geliştirilmiş tokluk özelliği sayesinde daha iyi performans ve 
düşük ısı geçirgenliği bulunmaktadır. Yüksek hızlı paketleme 
makinalarında kullanım için uygundur.

Matbaa, Tekstil ve Gıda üretim sektöründe kullanılır. Düşük 
yoğunluk ve yüksek verimlilik sağlar.

Üretilen Kalınlıklar
(Mikron) : 12, 15,20,25, 28, 30, 35, 40, 50



It is a single-treated, double-side glossy film with excellent 
heat sealability.

Improved toughness, better performance and low thermal 
conductivity. Suitable for high-speed packaging machines. 
It is used in printing, textile, food production sector.

Low density and high efficiency.

OPP
FILM 

Produced Thicknesses
(Micron) : 12, 15,20,25, 28, 30, 35, 40, 50
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KOLİ 
BANDI
Koli Bantları, dayanıklı yapışma gücü sayesinde her çeşit 
koli ve ambalaj malzemesinin kapatılarak ambalajlaması 
için tasarlanmıştır.

Su bazlı akrilik tutkalı sayesinde sararma yapmaz.

Düşük ortam sıcaklıklarında kullanıma uygundur. Sentetik 
veya doğal kauçuk tutkallı ambalaj bantlarına kıyasla dış 
ortam dayanımı daha yüksektir.

Koli bantları müşteri ve endüstri talebi doğrultusunda 
Holtmelt ve Akrilik Koli bantları olarak ikiye ayrılmaktadır.

ÖZELLİKLER

Her türlü koli, paket ve ambalajda kullanılabilir.

Güvenlik bandı olarak kullanılabilir.

Otomatik koli kapatma makinelerinde ve el ile kullanıma 
uygundur.



Duct Tape is designed to cover all kinds of packages and 
packaging materials with durable adhesion strength. 

Water-based acrylic glue does not yellow. 

Suitable for use in low ambient temperatures. Compared 
to synthetic and natural rubber glued packing tapes, it has 
higher outdoor strength. 

Packing tapes are divided into two as Holtmelt and Acrylic 
Packing tapes according to customer and industrial 
demand.

PACKAGE 
TAPE

SPECIFICATIONS

Can be used in all types of packages, packages and 
packages.

Can be used as security tape.

It is suitable for automatic carton sealing machines and 
manual use.
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RENKLİ  
KOLİ BANDI

Birbirinden güzel ve canlı renklere sahip olan bu ürünler 
depolama alanlarınızda görsel olarak düzen sağlamanıza 
yardımcı olur. 

Tekstil ve Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
depolama alanlarında görsel olarak düzen sağlamak 
için kullanılan bu ürün ayrıca ofis dekorasyonlarında da 
kullanılabilmektedir.



These products have beautiful and vivid colors and  help 
you to organize your storage areas visually .

If you work in the Food, Textile or Industrial sectors, You 
can effectively benefit from the visual advantages of these 
products in your storage areas.

COLORED
TAPE BAND
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SHRINK

Shrink/Küçülen Filmler, polimer plastikten imal edilen 
malzemelerdir. 

Bu plastik filme ısı uygulandığında malzeme büzüşür ve 
kaplanmak istenen ürünü sıkıca sararak ürünün şeklini alır.

ÖZELLİKLER

Şeffaf ve parlaktır.

Rulo şeklindedir.

Ürünü, şekline uygun olarak sarar.

Sargıladığı ürüne parlaklık şeffaflık verir.

Raf ömrünü uzatıp, ürünü korur.

Ürünlerin toplu halde nakliyesinde ve satışında kolaylık sağlar.

Ambalajlamada maliyeleri düşürür.

Shrink Ambalajların, tepsi – paket, yığma ve palet yük 
birimleri için yapılan endüstriyel uygulamalarda çok geniş bir 
kullanım alanı mevcuttur.



Shrink film is a material made of polymer plastic.

When heat is applied to this plastic film, the material shrinks 
and wraps tightly to the desired product to be coated.

SHRINK

SPECIFICATIONS

Transparent and bright.

Roll shaped.

Wraps the product according to its shape.

It gives brightness and transparency to the product it is 
wrapped.

Extends shelf life and protects the product.

Performs bulk transportation and sales of products.

It creates cheap cost in packaging.

Shrink packaging has a wide range of applications in 
industrial applications for tray - package, stacking and 
pallet load units.
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MONOFILAMENT 
MİSİNA İPLİĞİ

POLİAMİD 6-6,6 ve polyester ham maddelerinden 
elde edilerek çeşitli kullanım ihtiyaçlarına göre üretilen 
monofılament iplikler, gerek ısıya dayanıklılığı gerekse 
mükemmel sabit kalınlıkları ile kullanım ihtiyaçlarına göre 
geniş bir sektörde kullanılmaktadır.

Bu söktörlerden bazıları:
Halı Üreticileri - Tekstil Üreticileri - Dikiş İpliği Üreticileri vb.



Monofilament yarns produced from POLYAMIDE 6-6,6 and 
polyester raw materials are produced in accordance with 
various usage requirements and they are used in a wide 
area according to various usage requirements with their 
heat resistance and excellent fixed thickness.

Some of these areas are:
carpet industry - agricultural textile manufacturers - sewing 
thread manufacturers…

MONOFILAMENT
YARN
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GIDA
STRETCH FİLM
Gıda stretch Filmleri, genel olarak Evler, Şarküteriler,  
Pastaneler ve Restoranlar başta olmak üzere gıda 
malzemelerin paketlendiği her yerde kullanılmaktadır.
Yüksek oksijen ve nemi tutarak gıda malzemelerin daha 
sağlıklı ve raf ömrünü uzatarak güvenle  tüketilmesini sağlar. 

Pratik ve kolay kullanıma sahip olup, hem buzdolabında hem 
de açık alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca buğulanmaya 
karşı geliştirilmiş özel formülü sayesinde ambalajlanmış 
sıcak veya soğuk gıdalarda bile maksimum koruma sağlar.

ÖZELLİKLER

Sebze/meyve dahil tüm gıda ürünlerinin paketlenmesi için 
uygundur.

Gıdaların tazeliğini ve lezzetini korur, koku yayılmasını önler.

Her türlü manuel ve otomatik gıda paketleme 
makinalarında kullanılabilir.



Food Stretch Film is used in every place where foodstuffs 
are packaged, especially in Houses, Deli, Patisseries, 
Restaurants.

Keeps the life of food materials healthy by keeping high 
oxygen and humidity, significantly prolongs and ensures 
the safe consumption of the materials.

It is practical and easy to use and provides maximum 
protection even in hot or cold foods packaged thanks 
to its special formula developed against fogging in both 
refrigerated and open areas.

FOOD 
STRETCH FILM

SPECIFICATIONS

Suitable for packaging of all food products including 
vegetables / fruits.

Preserves the freshness and taste of foods and prevents 
odor spreading.

Can be used in all kinds of manual and automatic food 
packaging machines.
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A S E L P L A S T  S T R E T C H  F İ L M  A M B A L A J  S A N .  V E  T İC .  A . Ş .

Başpınar 1. Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. 
No: 9/4 Şehitkamil / Gaziantep / Türkiye

0 342 503 1024    |    0 553 832 6300    |    0 531 104 2045

info@aselplast.com.tr    |     www.aselplast.com.tr


