


Shrink Hood

Greenhouse Films



Kurumsal

Sepaş Plastik A.Ş. 1984’te kurulmuş olup, bugün 
Türkiye’nin lider PE plastik film üreticisi haline 
gelmiştir.

Ürün çeşitlerimiz tarımsal film, endüstriyel film 
ve baskılı ambalaj film ve torbalar olup, yıllık 
üretim kapasitemiz 165.000 ton’dur.

Sepaş Plastik A.Ş., plastik- ambalaj sektöründeki 
gelişmelere bağlı olarak değişen müşteri talep 
ve beklentilerine cevap verebilmek için, kendini 
sürekli geliştirmeyi, yenilemeyi ve bu doğrultuda 
yeni yatırımlar yapmayı, istihdam yaratmayı 
bir hedef olarak belirlemiştir.

Corporate

Sepaş Plastik A.Ş. was founded in 1984 and 
now become a leading PE Film manufacturer 
in Turkey.

Our products range from argicultural film to 
industrial films and printed packaging film and 
with annual capacity of 165.000 tons. 

Sepaş Plastik A.Ş. has set it’s company objective 
as continually developing and renewing itself 
by making new investments and creating new 
jobs in order to answer the changing demands 
and expectations of the customer with the 
developments in the packaging market.
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Kalite Politikamız

Ticar i  olarak bütün s ınır lar ın kalkt ığ ı 
günümüzde firmamızı sektöründe diğer 
rakiplerinden ayrıcalıklı kılacak kalitede 
mamüller üretmek, bunu sağlayacak sitemi 
kurmak, kalite ve yönetim proseslerimizi 
sürekli müşteri memnuniyeti doğrultusunda 
iyileştirmek ve geliştirmek; SEPAŞ PLASTİK 
A.Ş’nin sektöründe en iyisi olmasını sağlamak, 
tüm yönetici ve çalışanlar olarak birinci 
derecede görevimizdir.

Quality Policy

In the present days, as all commercial 
boundaries have been disappeared, it is our 
primary commitment as management and 
employees to manufacture high quality 
products by developing new systems, investing 
on state of art machines, improving and 
developing quality and management processes 
consistently while being environmentally 
conscious which differentiate us from others 
in plastic sector.
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Tarım Grubu
Agriculture Group

Endüstriyel Grubu
Industrial Group

Ambalaj Grubu
Packing Group
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Sepaş Lightworks Poly 
Sera Plastik Örtüleri

İnovasyon ve teknoloji, mahsullerinizin sağlıklı 
gelişimi için en iyisini yapar. İleri teknoloji ile 
üretilmiş Sera plastik örtüleri ilk kez TÜRKİYE’ de…

Sepaş Lightworks Poly 
Greenhouse Films

Innovation and technology make the best for 
your crop. Greenhouse technical plastics 
produced for the first time in Turkey…
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Süper Standart
Sera Örtüleri

Tarımsal film üretiminde uzun yıllara dayanan 
deneyimimiz ve son teknoloji Co-ex plastik film 
üretimi yapan makine yatırımları, 18 metre ene 
kadar yüksek kaliteli sera filmleri üretmemize 
olanak sağlamaktadır.

Sera örtüleri, yetiştirilen ürün ve yetiştirildiği 
bölgedeki değişken hava koşullarının gerektirdiği 
şekilde farklı özelliklerde geliştirilmiştir. (Hava 
sıcaklığı, UV radyasyon değeri, rüzgar, yağmur, 
kar) Ayrıca, farklı katkı kombinasyonları ile sera 
örtülerine kazandırılan ekstra özellikler 
sayesinde yetiştiricilerin daha verimli ve kaliteli 
mahsul almaları sağlanmaktadır.

Super Standard
 Greenhouse Films

With many years of experience in agricultural 
plastic film production and investments in latest 
technology Co-ex machinery enable us to 
manufacture high quality greenhouse films 
wide up to 18 metres.

Greenhouse films have been developed to meet 
the requirements of both specific crops as well 
as the particular climate for the region it is used 
in. Additionally, greenhouse films gain extra 
features with combination of additives which 
provide excellent agronomic result for growers 
in terms of better crop yield.
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Opsiyonel Katkılar / Optional Additives 

EVA
Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkını 
düşürerek, aynı zamanda filme sağlamlık, elastiklik 
ve sertlik gibi yüksek mekanik özellikler 
kazandırmaktadır.

EVA (Ethyl Vinyl Acetate)
Reduce the difference in temperature between 
day-time and night-time while providing high 
mechanical properties to the film such as strength. 
elasticity and toughness.

Anti-Fog
Damlacıkların film yüzeyinde ince, aşağı doğru 
sürekli akan bir yüzey oluşturmasını sağlar. 
Böylece seraya daha fazla ışık girmesini, buna 
bağlı olarakta mantar hastalıklarının yayılmasını 
engellerken mahsul miktarını ve kalitesini artırır.

Anti-Fog
Eliminate droplets and form them instead a 
continuous thin layer of water running down the 
sides. Thus, more light enter the greenhouse and 
reduce the spread of fungal diseases while 
increasing the crop yield and quality.

Anti-Sis
Sera içerisinde anti-drip katkısından kaynaklanan 
sis oluşumunu engeller.

Anti-Mist
Preventing the formation of mist (fog) in the 
greenhouse which is caused by anti-mist additive.

Normal EVA

Normal Anti-Fog

Normal Anti-Mist
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Sera Örtüsü UV Katkısı
UV katkısı filmi zirai kimyasalların ve UV 
radyasyonun zararlı etkilerine karşı korurken, 
film ömrünü de uzatır. Polimer reçine içerisinde 
eklenen UV miktarı arzu edilen film ömrüne, 
filmin kullanılacağı bölgeye (UV radyasyon 
değerine göre), film kalınlığına ve kullanılan zirai 
kimyasalların oranına bağlı olarak değişmektedir.

Greenhouse Film UV Stabilizer
UV stabilizers enhances the ability of the film 
against harmfuI effects of agrochemicals and 
UV radiation degredation while increasing the 
lifetime of the film. The amount of UV added 
into polymer resin changes depending on desired 
lifetime, region/area (UV radiation rate), film 
thickness as well as level of agrochemical use.



Termal Efekt (IR)
Gün içinde Infra-Red ışınlarını sera içerisinde 
bloklayarak, gece boyunca olabilecek ısı düşüşlerine 
karşı bariyer görevi görerek bitkileri donmaya karşı 
korur.

Thermal Effect (IR)
Block near Infra-Red radiation during the day and 
barrier them at night time in order to reduce heat  
losses during night time in the greenhouse which 
protects plants from frost throughout the night

Toz Engelleyici
Filmin en üst yüzeyinde toz birikimini engelleyerek 
maksimum ışık geçirgenliği sağlarken ayrıca 
kaygan yüzeyi sayesinde tozun kolaylıkla akıp 
gitmesini sağlar.

Anti-Dust
Prevents dust accumulation on the upper surface 
of the film which ensure maximum light transmission 
and also with smooth film surface it ease to wash 
out of dust.

Virüs Koruma
Zararlı böceklerin (thrip, beyaz sinek, yaprak bitleri 
gibi) taşıdığı virüslerin bulaşmasını engelleyerek, 
bunun bir sonucu olarakta tarımsal ilaçların 
kullanımını azaltır.

Anti-Virus
Effective against transmission of viruses by harmful 
insects such as; thrips, White flies and aphids and 
as a result, the level of agrochemical use decreases.

Işık Kırıcı
Direk gelen güneş ışınlarını sera içerisine yayarak, 
gölge oluşmasını ve güneş yanıklarını engeller. 
Difüzyon derecesi bölgeye, ürüne ve sezona göre 
değişmektedir.

Light Diffuser
Scatter the direct sunlight inside the greenhouse 
and prevent shadow effect and sun burns. The level 
of diffusion changes depends on the area crop and 
season.

Normal Thermal Effect

Normal Anti-Virus Effect

Normal Light Diffuser Effect

Normal Anti-Dust Effect
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Silaj Film
Tarımsal bir film olan Silaj film, tarım arazilerinde 
yem, silaj, saman ve mısırın korunması ve 
depolanması için kullanılmaktadır. Düşük 
maliyetli bu ambalajlama yöntemi, depolama 
esnasında yemlerin besin değerlerini aylarca 
koruyarak, kış döneminde yemlerin bozulma 
risklerini azaltıyor.

Silage Film
Silage film is an agricultural film used in farmland 
for protection and storage of forage, silage, 
hay and maize in areas where the growth 
periods are short.

This low cost way of packaging maintains the 
nutritional value of forage for several months 
and reduces the risk of forage getting spoiled 
during winter.

Solarizasyon Film
Nemli toprağın, sıcaklığın yüksek olduğu 
dönemlerde plastik film ile kaplanarak topraktaki 
za ra r l ı l a r ın  ta r ım i l ac ı  ku l l anmadan 
temizlenmesini sağlayan bir metottur. Bu 
şekilde, sıcak yaz günlerinde artan toprak 
sıcaklığı ile hastalıklara sebep olan organizmalar, 
nematodlar, ve yabancı ot tohumları yok edilir 
ve böylece toprağın yapısı gelişir.

Solarization Film
Soil solarization is a non-pesticidal method of 
controlling soil borne pests by covering plastic 
sheets on moist soil during periods of high 
ambient temperature. The film allow the sun’s 
radiant energy to be trapped in the soil, heating 
the upper levels. By doing so, during hot 
summer days can increase soil temperature 
to levels that kill many disease-causing 
organisms, nematodes and weed seed thus 
improves soil.
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Malç Film
Malç filmler toprak üzeri örtüsü olarak yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Meyve ve sebzelerin 
ekili olduğu ekim alanı boyunca yabani otların 
büyümesini önler, sebze ve meyvelerin toprakla 
direk temasını engelleyerek temiz kalması 
sağlar. Buna bağlı olarak hastalıkların yayılmasını 
önlemekte ve aynı zamanda toprak ısısını 
kontrol ederek, bitki köklerinin daha hızlı 
büyümesini sağlamaktadır.

Mulch Film
Mulch films are the cover over the soil which 
commonly used for weed suppression in fruit 
and vegetables along with the plantations in 
the field, protects plants from direct contact 
with the ground so the crop remains clean 
which means less diseases while controlling 
soil temperature and allow rapid root growth.

Transparan
» Toprak ısısını artırır
» Erken büyüme (Precocity)
» Buharlaşmayı ve toprak suyunun kaybolmasını engeller

Siyah
» Zararlı otların büyümesini engeller
» Daha iyi ürün elde edilir
» Buharlaşmayı ve toprak suyunun kaybolmasını engeller

Siyah
Beyaz

» Zararlı otların büyümesini engeller
» Daha iyi ürün elde edilir
» Bitki üzerindeki ışığı yansıtır
» Buharlaşmayı ve toprak suyunun kaybolmasını engeller

Siyah
Gümüş

» Böcekleri uzaklaştırır
» Zararlı otların büyümesini engeller
» Daha iyi ürün elde edilir
» Bitki üzerindeki ışığı yansıtır
» Buharlaşmayı ve toprak suyunun kaybolmasını engeller

Sarı
Kahverengi

» Buharlaşmayı ve toprak suyunun kaybolmasını engeller
» Zararlı otların büyümesini engeller
» Soğuk bölgeler için uygundur
» Kahverengi tarafı toprak tarafında, sarı tarafı üsttedir. 
» Toprak ısısını artırır ve beyaz sinek virüslerinin 
   zararlarını azaltır.

Sarı

» Buharlaşmayı ve toprak suyunun kaybolmasını engeller
» Sarı renk beyaz sinekleri çektiği için, beyaz sinek 
virüslerinin bitkiye zarar vermesini engeller
» Film kök seviyelerine kadar toprağı ısıtır.

Yeşil

» Buharlaşmayı ve toprak suyunun kaybolmasını engeller
» Yeşil renk belirli dalga boylarındaki ışınları seçtiğinden, 
   filmin altında zararlı otların büyümesini engeller
» Isıyı geçirerek, toprak sıcaklığının kök seviyelerine kadar 
artmasını sağlar.
» Erken hasat çileklerde, kavun ve karpuzlarda ve 
  benzerlerinde kullanılabilir, böylece piyasada daha 
  yüksek fiyat avantajı sağlar.

Transparent
» Increases soil temperature
» Earlier growth (Precocity)
» Reduce evaporation, soil waterloss

Black
» Prevent the growth of weeds
» Better yields
» Reduce evaporation, soil water loss

Black
White

» Prevent the growth  of weeds
» Better yields
» Reflects the light
» Reduce evaporation, soil water loss

Black
Silver

» Insect repellent
» Prevent the growth  of weeds
» Better yields
» Reflects the light
» Reduce evaporation, soil water loss

Yelow
Brown

» Preservation of soil humidity (Save Water)
» Prevents sprouting of weeds
» Suitable for cold regions
» The brown side is turned towards the soil and yellow 
    side is turned up. This raises the soil temperature 
    (at the root level) and reduces damage done by the 
   whitefly virus

Yellow

» Reduce evaporation, soil water loss
» The yellow colour attracts the whitefly, which reduces 
   damage to the c rops by the whitefly virus
» The film warms the soil at the root level

Green

» Reduce evaporation, soil water loss
» The green colour transmits light selectively, thus 
   preventing the sprouting of weeds under the film
» The film transmits heat and raises the soil temperature 
   (at the root level)
» Use of film will enable an early crop for strawberries, 
   melons and watermelons and similar produce, 
   allowing a higher market price
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Silage Stretch Film
Sepas Plastik A.S. has many years of experience 
in agricultural film production and now added 
a new product in its wide range.

Innovative SEPAS Koru Silage Stretch Film is 
made from the highest quality raw materials 
and produced with multilayer blown film 
production technology.

This provides you very strong, elastic, good 
stretch properties, good cling between layers, 
high puncture resistance and most importantly 
impermeability to air and moisture.

It’s durable for protection against UV degradation 
and features high UV stabilization.

SEPAS Koru Silage Stretch Film comes in three 
colors; Opaque White, Light Green and Black 
and Standard widths are 500 mm and 750 mm.

Environmentally friendly SEPAS Koru Silage 
Stretch Film is 100% recyclable. 

Silaj Stretch Film
Tarımsal film üretiminde uzun yıllar tecrübeye 
sahip Sepaş Plastik A.Ş. geniş ürün yelpazesine 
yeni bir ürün daha ekledi.

Yeni inovatif SEPAŞ Koru Silaj Stretch Film en 
yüksek kalite hammaddelerden, çok katlı blown 
film teknolojisi ile üretilmektedir. Bu da 
müşterilerimize çok sağlam, elastik, iyi stretch 
özelliklerine sahip, katlar arasında iyi yapışkanlık 
sağlayan, yüksek delinme dayanımı ve en 
önemlisi hava ve nem sızdırmazlığı yüksek 
ürünler sağlamaktadır.

Ürünlerimiz UV bozulmasına karşı uzun 
ömürlüdür, yüksek UV stabilizasyon özelliği 
sayesinde yıllarca kullanılabilir.

SEPAŞ Koru Silaj Stretch Film üç farklı renkte 
üretilebilmekte olup; Opak Beyaz, Açık Yeşil ve 
Siyah, Standard enler 500 mm ve 750 mm’dir.

Çevre dostu olan SEPAŞ Koru Silaj Stretch Film 
100% geri dönüştürülebilir. 
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%100 orijinal HDPE’den UV katkısı ile güneşe karşı dayanıklı 
olarak üretilen ve ihtiyaca göre güneş ışınlarını %35’den 
%95’e kadar keserek, istenilen oranda gölgeleme sağlayan 
Sepaş Koru File Net Gölgeleme Fileleri; iklim şartlarına 
göre değişen uzun yıllar süren dayanıklılık süreleri ile tarım 
ürünlerinin en ekonomik sigortasıdır.

Tarımda ekili alanları, meyve bahçelerini, üzüm bağlarını, 
seraları ve bitki yetiştirilen tüm ortamları, dolu yağışları 
ve şiddetli sağanak yağışların yol açtığı zararlardan korur. 
Kışın, bitkilerin ve ekinlerin donmasını önler; yazın, ürünleri 
güneşin zararlı etkilerine karşı korur. Delikli dokuması 
sayesinde hava sirkülasyonu sağlar, rüzgârı ve tozu 
engeller. Kuş, arı ve ürünlere zarar verebilecek diğer 
haşerelere karşı korur. Optimal düzeyde hava geçişini 
sağlar. Domates, zeytin, incir, kayısı, fıstık, üzüm vb. 
ürünlerin toplanmasında ve kurutulmasında kullanılır.

Limanlarda, otoparklarda, spor alanlarında ve turistik amaçlı 
plajlarda koruma filesi olarak da kullanılmaktadır. Kafelerde, 
çay bahçelerinde, açık alan düğün salonlarında, teraslarda, 
balkonlarda, park ve bahçelerde de kullanılmaktadır. 
İnşaatların dış cephelerinde iskele filesi olarak kullanılır. 
Bahçelerde, tel çitlere çit örtüsü olarak kullanılır. Peyzajcılık, 
çiçekçilik ve hayvancılık gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Sepaş Koru Bale Net Balya Fileleri, mükemmel balyalama 
için en iyi çözümdür.

Sepaş Koru Bale Net Balya Fileleri, tüm hava koşullarına 
karşı kuru ot, saman, silaj, mısır, çim vb. diğer mahsuller 
için düzgün kaplama sağlar ve rulolar halinde 
balyalanmasını sağlar. Mahsulün rahat istiflenmesini ve 
hava alarak uzun süre muhafaza edilmesini sağlar. UV 
katkısı ile üstün koruma özelliği sayesinde ürün kalitesini 
arttırır. 

Sepaş Koru Shade Net, which are produced from 100% original 
HDPE to be sun resistant with UV additive and which can block 
the sun rays from 35% to 95% in line with the requirements and 
which can ensure shading in the desired amount are the most 
affordable insurance of agricultural products with their duration 
periods which last for many years depending on climate 
conditions.

Sepaş Koru Shade Net protect the cultivated fields, orchards, 
vineyards, greenhouses and all the environments where plants 
are grown in agriculture from damages caused through hail 
and heavy rains. Our product prevents plants and crops from 
freezing in winter while protecting them against the harmful 
effects of the sun in summer.  Our product ensures air circulation, 
prevents wind and dust by virtue of  its perforated weaving. 
Sepaş Koru Shade Net provides protection against birds, bees 
and other insects that may damage the plants and crops. Our 
product provides optimal air passage. Sepaş Koru Shade Net 
are utilized in collection and drying of products such as tomatoes, 
olives, figs, apricots, peanuts, grapes and etc. 

Sepaş Koru Shade Nets are also employed as a protection net 
in ports, car parks, sports areas and touristic beaches. Our product
is also used in cafes, tea gardens, outdoor wedding halls, terraces,
balconies, parks and gardens. It can be used as scaffolding net
in the exterior facades of the buildings while it can be utilized
in gardens in lieu of wire fences. It can also be used in fields
such as landscaping, floriculture and animal breeding.

Sepaş Koru Bale Net is the best solution for perfect baling.

Sepaş Koru Bale Net provides smooth coating for dry 
hay, straw, silage, corn, grass and other crops and ensures 
preparing bales in rolls in all weather conditions. Our 
product provides a comfortable stacking of the crop and 
long-term storage by providing air to it. Sepaş Koru Bale 
Net improves product quality thanks to its superior 
protection by UV additive.

SEPAŞ KORU BALE NET 
BALYA FİLELERİ

SEPAŞ KORU FİLE NET 
GÖLGELEME FİLELERİ

SEPAŞ KORU
SHADE NET

SEPAŞ KORU 
BALE NET

SHADE
NET
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Meyve ve Sebze Torbaları 
Maksimum Raf Ömrü  
FreshSE meyve ve sebze torbaları büyüme 
hormonu olarak ifade edilen etilen gazını 
absorbe ederek solunumun hızlanmasını ve 
etilen gazın neden olduğu doku yumuşamasını 
engeller. Bunun yanında uygun oksijen, 
karbondioksit ve su buharı geçirgenlik özellikleri 
sayesinde de maksimum raf ömrü elde 
edilmesine olanak sağlar.

Fruit and Vegetable Bags 
Maximum Shelf Life  
FreshSE fruit and vegetable bags absorb Ethlene 
gas (also known as growth hormone) and speed 
up respiration thus prevent skin softening of 
foodstuff. FreshSE bags maximize shelf life of 
fruitsand vegetables with gas permeability 
properties. (02,C02 and Water steam-humidity).

 
Meyve ve Sebze Torbaları
Taze meyve ve sebzelerdeki bozulmaların en 
temel sebebi, hasattan sonra ürünün metabolik 
faaliyetlerine devam ederek fizyolojik olarak 
yaşlanması ve bu faaliyetleri engelleyecek ya 
da yavaşlatacak muhafaza imkanlarının teşkil 
edilmemesidir.

Sonuç olarak Freshse Ambalajları ile muhafaza 
edilen ürünlerin solunumu arasında istenilen 
seviyede bir denge sağlanabilmekte ve uzun 
süreli raf ömrü elde edilebilmektedir.

 
Fruit and Vegetable Bags 
The basic reason for fresh fruit and vegetable 
to decay is the fact that the product continues 
its metabolic activities and physiologically 
grows old after harvest, and not ensuring the 
preservation that can inhibit or slow down these 
activities.

In conclusion, a desired level of balance during 
the respiration of preserved products and a 
long-term shelf life can be achieved owing to 
FreshSE Packages.



Taşıma veya depolama esnasında 
paletli ürünlerin korunması için 
ideal bir çözümdür.

» Mükemmel yapışkanlık
» Yüksek şeffaflık
» Yüksek yırtılma dayanımı
» Geri dönüştürülebilir

Manual Stretch Film, Elle veya 
dispenser ile paletlenen ürünlere 
uygulanır.

» Standard 500 mm en
» 15 - 50 mikron kalınlık
» Stretched up to 150 %
» % 150’ye kadar gerdirilebilir.
» 6’lı kolilerde
» Şeffaf, mavi, beyaz ve siyah renk
» JUMBO rulo halinde tedarik edilebilir.
» Sipariş üzerine farklı özelliklerde üretilebilir.

Makine Stretch Film

» Standard 500 mm en
» 17 - 20 - 23 micron Standard kalınlık
» % 200’e kadar gerdirilebilir
» Tek olarak kolili veya dökme olarak paletlenebilir
» Şeffaf, mavi, beyaz ve siyah renk
» JUMBO rulo halinde tedarik edilebilir.
» Sipariş üzerine farklı özelliklerde üretilebilir.

Süper Power Stretch Film

» Standard 500 mm en
» 17 - 20 - 23 micron Standard kalınlık
» % 300’e kadar gerdirilebilir
» Yüksek esneklik ve dayanıklılıkta, keskin 
   köşelerde bile yırtılmayan.
» Tek olarak kolili veya dökme olarak 
   paletlenebilir.
» Şeffaf, mavi, beyaz ve siyah renk
» JUMBO rulo halinde tedarik edilebilir.
» Sipariş üzerine farklı özelliklerde üretilebilir

Ideal solution to protect your 
palletized goods during 
warehousing and transportation.

» Excellent cling
» High clarity
» High tear- resistant
» Recyclable

Manual Stretch Film, applied by 
hand or dispenser for palletized 
goods.

» Produced in Standard 500 mm width
» Thickness 15 - 50 micron
» Stretched up to 150 %
» Packaged in boxes of six
» Available in clear, blue, white or black
» Can be supplied in JUMBO Rolls
» Bespoke stretch film specifications can be 
   made to order 

Machine Stretch Film

» Produced in Standard 500 mm width
» Standard thickness 17 - 20 - 23 micron
» Stretched up to 200 %
» Packaged in boxes of one or bulk packed
» Available in clear, blue. White or black
» Can be supplied in JUMBO Rolls
» Bespoke stretch film can be made to order

Super Power Stretch Film

» Produced in Standard 500 mm width
» Standard thickness 17 - 20 - 23 micron
» Stretched up to 300 %
» Packaged in boxes of one or bulk packed
» Have high flexibility and strength even for 
   sharp edges without being torn
» Available in clear, blue, white or black
» Can be supplied in JUMBO Rolls
» Bespoke stretch film can be made to order
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» Standard 500 mm en
» 9 - 12 - 17 - 20 - 23 micron Standard kalınlık
» Yüksek esneklik ve dayanıklılıkta, keskin köşelerde bile yırtılmayan.
» Tek olarak kolili veya dökme olarak paletlenebilir.
» Şeffaf, mavi, beyaz ve siyah renk JUMBO rulo halinde tedarik edilebilir. 
» Sipariş üzerine farklı özelliklerde üretilebilir 
» %300’den fazla gerdirilebilir

Yüksek Performans 50 Katlı Stretch Film
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High Performance 50 Layer Stretch Film

» Produced in Standard 500 mm width
» Standard thickness 9 - 12 - 17 - 20 - 23 micron
» Packaged in boxes of one or bulk packed
» Have high flexibility and strength even for sharp edges without being torn
» Available in clear blue, white or black
» Can be supplied in JUMBO Rolls
» Bespoke stretch film can be made to order 
» Stretched over 300 %
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Shrink Film
Shrink Film

Balonlu Rulo ve 
Torbalar 

Air Bubble 
Roll and Bags

Palet Örtüsü 
Shrink Hood 
Stretch Hood

P.E Rulo
(Branda)
P.E. Films

Baskılı Ürünler 
Flexible Printed 
Packaging Films 

and Bags

Atlet Poşetler 
T-Shirt Bags

Çöp Torbaları 
Garbage Bags

Bakkaliye Ağır 
Hizmet Torbaları 
Food Grade Bags- 
Heavy Duty Sacks

Yumuşak Saplı Poşetler

Flexiloop Handle Bags

Takviyeli El Geçme Poşetler 

Patch Handle Bags
Mini Poşetler Mini Bags
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Fabrika - Genel Müdürlük / Factory - Head Quarter
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Osb. Sabancı Cd. No:5 01350 Adana/ TURKEY 

T: +90 322 394 46 36 (pbx)  -  F: +90 322 394 46 45

Adana Merkez / Adana Branch Office
Seyhan Cd. No:19 01010 Adana/ TURKEY

T: +90 322 359 36 63 (pbx)  -  F: +90 322 352 64 70

Antalya Bölge Müdürlüğü / Antalya - District Offices
Güneş Mh. Yeni Toptancı Sebze Hali Tüccar Ardiyeleri No: 306 - 338 Antalya/TURKEY 

T: +90 242 338 09 05  -  F: +90 242 338 31 35

info@sepasplastik.com.tr - www.sepasplastik.com.tr

  sepasplastik     sepasplastikas     sepasplastik   


