• EL TİPİ STREÇ

• MAKİNE STREÇ
• JUMBO STREÇ

• DİLİMLENMİŞ STREÇ
• PRE STREÇ

• SİLAJ PAKETLEME
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Hakkımızda / About Us

El Tipi Streç / Hand Stretch

BERRE AMBALAJ, tecrübesiyle ve sektördeki

Sürekli değişen ekonomik şartlar ve hızla

Son teknoloji ile ürettiğimiz streç filmler taşı-

gibi dış etkenlerden korur. Dış yüzeyi parlak ve kaygan

güvenilirliği ile, müşterilerine Palet Streç üretiminde ve

gelişen rekabet ortamı, yönetimlerde çok farklı bir an-

ma ve depolama esnasında paletli ürünleri güvenli bir

olan ürün, toz ve kir tutmaz. Yüksek kaliteli malzeme-

Ambalaj malzemeleri satışında hizmet vermektedir. Ka-

layış ve felsefeyi zorunlu kılmıştır, dolayısıyla sürek-

şekilde bir arada tutar. Paletlerin birbirine yapışmasını

den üretilmiştir. Yapışkanlığından ötürü ürüne işi ver-

liteli uygun fiyat ve hizmet anlayışımızdan hiçbir zaman

li gelişim olgusunu getirmiştir. Şirketimiz bu bilinçte

önler. Saydam, hafif ve ekonomiktir, her türlü hava ko-

menize ya da bir diğer malzeme ile sabitlemenize gerek

ödün vermemek firmamızın kurumsal yapısının temel

olup; Toplam Kalite Yönetimini sağlamak ve rekabetçi

şullarına dayanıklıdır. Her türlü ürünün paketlenmesin-

kalmaz.

ögesidir. İşinde tecrübeli kadrosuyla aynı zamanda yeni

ortamda gücünü arttırmak için streç film imalatına

yatırımlarla her geçen yıl dahada güçlenen firmamızın

başlamıştır.

tek hedefi müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Yeni

Kaliteli, uygun fiyat ve hizmet anlayışımızdan

teknolojileri yakından takip eden BERRE AMBALAJ,

hiçbir zaman ödün vermemek firmamızın kurumsal

müşterilerimize uygun ve teknolojik ambalaj çözümler

yapısının temel ögesidir.

de kullanılabilir. Ürünleri sıcak, soguk, yağış, toz ve kir

•• Standart 50 cm ‘ dir
•• 17, 20 ve 23 mikron kalinliklarinda standart olarak üretilmektedir

•• Çesitli kalinliklarda ( 10 – 50 ) mikron

sunmaya devam edecek ve ürünlerimize duyulan güve-

•• Uzunluk 100-1500 metredir.
•• Farkli renkler de üretilebilir.
•• Germe % 300

ni hep taze tutacaktır.

Kalite Politakımız

•• Müşteri taleplerini zamanında ve istenilen şekilde sunmak
•• Müşterilerimize en hızlı ve ekonomik yönden hizmet verebilmek
•• Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak
•• Ürünlerin kalite hijyen kurallarına uygun olarak üretiminin yapılması.
•• Çevreye karşı duyarlılık.
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Stretch films produced with the latest technol-

pacts like heat, cold, rain, dust and dirt. They have

ogy we tracked during transport or storage products

glossy and slippery outer surfaces onto which dust and

safely in an intermediate amount. Stretch films prevent

dirt cannot cling. It is produced from the highest quality

sticking of pallets to each other. They are transparent,

material. Due to its self adhesivity, it wraps your prod-

light, economic and endurable to all wheather condi-

uct without any need of heating or stabilizing with oth-

tions. They can be used to pack all kinds of products.

er materials.

Stretch films keep the product safe from external im-

•• Standart is 50 cm.
•• Our Standard film thicknesses are 17,20
and 23 microns

•• Various thicknesses (10- 50) microns
www.berreambalaj.com

•• Length is 100-1500 meters.
•• Different colors can be also produced
•• Stretching %300
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Süper Power Makine Streç /
Super Power Machine Stretch
Son teknoloji ile ürettiğimiz streç Filmler taşıma ve
depolama esnasında paletli ürünleri güvenli bir şekilde bir
arada tutar.
Paletlerin birbirine yapışmasını önler. Saydam, hafif
ve ekonomiktir, her türlü hava koşullarına dayanıklıdır. Her
türlü ürünün paketlenmesinde kullanılabilir.
Ürünleri sıcak, soğuk, yağış, toz ve kir gibi dış etkenlerden korur. Dış yüzeyi parlak ve kaygan olan ürün, toz ve
kir tutmaz. Palet streç sarma, bavul streç sarma gibi makinelerde kullanılır.
Power ve süper power olarak üretilir. Yüksek kaliteli
malzemeden üretilmiştir.

Power Makine Streç /
Power Machine Stretch

•• Standart 50 cm ‘ dir
•• 17, 20 ve 23 mikron kalınlıklarında
standart olarak üretilmektedir

•• Çesitli kalınlıklarda ( 10 – 50 ) mikron
•• 1500 metre sarımlı bobinler 17 ve 23
mikron kalınlıklarda Süper Power serisinde standart olarak temin edilebilinir.

•• Farklı renkler de üretilebilir.
•• Keskin kenarları yırtılmadan sarar,
esnek ve kuvvetlidir.

•• Otomatik sarma makinelerinde

Son teknoloji ile ürettiğimiz streç filmler taşıma ve depolama esnasında paletli ürünleri güvenli bir

kir gibi dış etkenlerden korur. Dış yüzeyi parlak ve kaygan olan ürün, toz ve kir tutmaz.

şekilde bir arada tutar. Paletlerin birbirine yapışmasını

Yüksek

kaliteli

malzemeden

üretilmiştir.

önler. Saydam, hafif ve ekonomiktir, her türlü hava

Yapışkanlığından ötürü ürüne işi vermenize ya da bir

koşullarına dayanıklıdır. Her türlü ürünün paketlenme-

diğer malzeme ile sabitlemenize gerek kalmaz.

sinde kullanılabilir. Ürünleri sıcak, soğuk, yağış, toz ve

•• Standart 50 cm ‘ dir
•• 17, 20 ve 23 mikron kalınlıklarında standart olarak üretilmektedir

•• Çesitli kalınlıklarda ( 10 – 50 ) mikron

•• Uzunluk 3000-6000 metredir.
•• Farklı renkler de üretilebilir.
•• Germe % 300

%500’e kadar gerdirilebilir.

Yapışkanlığından ötürü ürüne işi vermenize ya da
bir diğer malzeme ile sabitlemenize gerek kalmaz.

Stretch films produced with the latest technology
we tracked during transport or storage products safely in
an intermediate amount. Stretch films prevent sticking of
pallets to each other. They are transparent, light, economic and endurable to all wheather conditions. They can be
used to pack all kinds of products. Stretch films keep the
product safe from external impacts like heat, cold, rain, dust
and dirt. They have glossy and slippery outer surfaces onto
which dust and dirt cannot cling. Hammers by excellent adhesion is easily wrapped and light material Palet stretch
wrapping luggage wrapping machine as used in stretch.

•• Standart is 50 cm
•• Our Standard film thicknesses are 17,20
and 23 microns

•• Various thicknesses (10- 50) microns
•• 1500mm reels in 17 and 23 microns can
be obtained in power film series.

•• Different colors can be also produced
•• It can wrap sharp edges without being
torn, it is flexible and strong.

•• It can be stretched up to %500 in automatic wrapping machines.

Power in generated and süper power. It is produced from the
highest quality material. Due to its self adhesivity, it wraps
your product without any need of heating or stabilizing with

Stretch films produced with the latest technol-

Stretch films keep the product safe from ex-

ogy we tracked during transport or storage products

ternal impacts like heat, cold, rain, dust and dirt. They

safely in an intermediate amount.

have glossy and slippery outer surfaces onto which

Stretch films prevent sticking of pallets to each
other. They are transparent, light, economic and endur-

It is produced from the highest quality material.

able to all wheather conditions. They can be used to

Due to its self adhesivity, it wraps your product without

pack all kinds of products.

any need of heating or stabilizing with other materials.

•• Standart is 50 cm.
•• Our Standard film thicknesses are 17,20

other materials.

and 23 microns

•• Various thicknesses (10- 50) microns
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dust and dirt cannot cling.
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•• Length is 3000-6000 meters.
•• Different colors can be also produced
•• Stretching %300
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Dilimlenmiş Streç / Sliced Stretch

Jumbo Streç / Jumbo Stretch

Son teknoloji ile ürettiğimiz streç filmler taşı-

Ürünleri sıcak, soğuk, yağış, toz ve kir gibi dış

Son teknoloji ile ürettiğimiz streç filmler taşı-

gibi dış etkenlerden korur. Dış yüzeyi parlak ve kaygan

ma ve depolama esnasında paletli ürünleri güvenli bir

etkenlerden korur. Dış yüzeyi parlak ve kaygan olan

ma ve depolama esnasında paletli ürünleri güvenli bir

olan ürün, toz ve kir tutmaz. Yüksek kaliteli malzeme-

şekilde bir arada tutar. Paletlerin birbirine yapışmasını

ürün, toz ve kir tutmaz. Yüksek kaliteli malzemeden

şekilde bir arada tutar. Paletlerin birbirine yapışmasını

den üretilmiştir. Yapışkanlığından ötürü ürüne ısı ver-

önler. Saydam, hafif ve ekonomiktir, her türlü hava

üretilmiştir. Yapışkanlığından ötürü ürüne işi verme-

önler. Saydam, hafif ve ekonomiktir, her türlü hava ko-

menize ya da bir diğer malzeme ile sabitlemenize gerek

koşullarına dayanıklıdır. Her türlü ürünün paketlenme-

nize ya da bir diğer malzeme ile sabitlemenize gerek

şullarına dayanıklıdır. Her türlü ürünün paketlenmesin-

kalmaz.

sinde kullanılabilir.

kalmaz.

de kullanılabilir. Ürünleri sıcak, soğuk, yağış, toz ve kir

•• 17, 20 ve 23 mikron kalınlıklarında standart olarak üretilmektedir

•• Çesitli kalınlıklarda ( 10 – 50 ) mikron
•• Çeşitli enlerde (10 cm, 17 cm, 25 cm, 45 cm, 55 cm, 100 cm )

•• Uzunluk 750-1500 metredir.
•• Farklı renkler de üretilebilir.
•• Germe % 300

•• Standart 50 cm ‘ dir
•• 17, 20 ve 23 mikron kalınlıklarında standart olarak üretilmektedir

•• Çesitli kalınlıklarda ( 8 – 50 ) mikron

•• Uzunluk 3000-6000 metredir.
•• Farklı renkler de üretilebilir.
•• Germe % 300

Stretch films produced with the latest technol-

pacts like heat, cold, rain, dust and dirt. They have

Stretch films produced with the latest technol-

pacts like heat, cold, rain, dust and dirt. They have

ogy we tracked during transport or storage products

glossy and slippery outer surfaces onto which dust and

ogy we tracked during transport or storage products

glossy and slippery outer surfaces onto which dust and

safely in an intermediate amount.Stretch films prevent

dirt cannot cling.It is produced from the highest quality

safely in an intermediate amount. Stretch films prevent

dirt cannot cling. It is produced from the highest quality

sticking of pallets to each other. They are transparent,

material.Due to its self adhesivity, it wraps your product

sticking of pallets to each other. They are transparent,

material. Due to its self adhesivity, it wraps your prod-

light, economic and endurable to all wheather condi-

without any need of heating or stabilizing with other

light, economic and endurable to all wheather condi-

uct without any need of heating or stabilizing with oth-

tions. They can be used to pack all kinds of products.

materials.

tions. They can be used to pack all kinds of products.

er materials.

Stretch films keep the product safe from external im-

Stretch films keep the product safe from external im-

•• Our Standard film thicknesses are 17,20 and 23 microns
•• Various thicknesses (10- 50) microns
•• Various widths (10 cm,17 cm,25 cm,45 cm, 55 cm, 100 cm).
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•• Length is 750-1500 meters.
•• Different colors can be also produced
•• Stretching %300
www.berreambalaj.com

•• Standart is 50 cm.
•• Our Standard film thicknesses are 17, 20
and 23 microns

•• Various thicknesses (8 - 50) microns
www.berreambalaj.com

•• Length is 3000-6000 meters.
•• Different colors can be also produced
•• Stretching %300
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