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              FİLMLER



Polietilen (PE)
Shrink Filmler
Polyethylene Shrink
Films & Rolls

Yüksek performans shrink filmlerimizi, 
ihtiyaçlarınız doğrultusunda parlak, baskılı, 
renkli, delikli, UV dayanımlı, 15 mikron kalınlığa 
kadar ince filmler üretebiliyoruz.

Our high-performance shrink films can be 
produced  bright, printed, perforated,Uv 
resistant and up to 15 microns thick according 
to your needs.

 FİLMLER
Shrink Films
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POLYETHYLENE
SHRINK
FILMS & ROLLS



Poliolefin
Shrink Filmler
Polyolefin Shrink Films

-Yüksek elastikli yapı,
-Yüksek shrinkleme performansı,
-Yüksek delinme ve yırtılma mukavemeti,
-Gıda ile temasa uygun,
-İhtiyaca göre baskılı üretilebilir,
-Tüm makinelerle uyumlu,
-Yüksek parlaklık ve şeffaflık,
-Çevreci ve %100 geri dönüştürülebilir,
-Daha ince film ile daha yüksek mukavemet

-Highly elastic structure,
-High shrinking performance,
-High puncture and tear strength,
-Compatible with all machines,
-Suitable for contact with food,
-Can be produced printed according to needs,
-High brightness and transparency,
-Eco-friendly and 100% recyclable,
-Higher strength with thinner film

 FİLMLER
Shrink Films
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              NAYLON
BUBBLE WRAP



– Balonlu Naylon Rulo (2katlı, 3katlı)
– Büyük Baloncuklu Balonlu Naylon Rulo
(2katlı, 3katlı)
– Laminasyonlu ürünler
(PE Köpük, kağıt, metalize film)
– Baskılı Balonlu Naylon
-Mikro Baloncuklu Naylon
– Torba ve Tabakalar

- Bubble Wrap Roll (2-pack, 3-pack)
- Big Bubbled Nylon Roll (2-pack, 3-pack)
- Laminated products (PE Foam, paper, 
metalized film)
- Printed Bubble Wrap
- Micro Bubble Wrap
- Bags and Plates

Balonlu Naylon
Bubble Wrap

 NAYLON
Bubble Wrap

www.poliner.com.tr

Balon Çapı
Bubble Diameter

Balon Şekli
Bubble Shape

10 mm

5 mm

5 mm

10 mm

30 mm

30 mm



              FİLMLER
LAMINATING

FILMS



Laminasyon Filmler
Laminating Films

Laminasyon filmleri ileri teknoloji 
gerektiren makinelerle üretilebilen çok özel 
ve hassas ürünlerdir. Bu ürünler ağırlıklı 
olarak kağıt sektöründe kullanılmakta 
ayrıca farklı kullanım alanlarıda mevcuttur.

Lamination films are very special and 
sensitive products that can be produced by 
advanced technological machines. These 
products are generally used in the paper 
industry and they are available in different 
usage areas.

                 TORBALAR

 FİLMLER
Laminating Films
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Film Çeşidi
Film Type

AYPE Laminasyon Filmi
LDPE Lamination Film

YYPE Laminasyon Filmi
HDPE Lamination Film

Minimum
Minimum

28 Mikron
28 Microns

7 Mikron
7 Microns

Maximum
Maximum

150 Mikron
150Microns

40 Mikron
40Microns



                 TORBALAR
EVA ROLLS
AND BAGS



Eva Torba
Kauçuk sektöründe kauçuk hamurunun 
hazırlanması esnasında yoğun olarak 
kullanılmaktadır.

Eva Rulo
Tekstil, ayakkabı, otomotiv gibi birçok 
sektörde kullanım alanına sahiptir.

Eva Bags
Eva bags  are used extensively in the 
rubber industry during the preparation of 
rubber dough.

Eva Roll
They are used in many sectors such as 
textiles, shoes, automotive.

Eva Rulo ve
Torbalar
Eva Rolls and Bags

 TORBALAR
Eva Rolls and Bags
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EMBOSSED
FILMS



                  TORBALAR

Genellikle kauçuk sektöründe ayırma filmi olarak 
kullanılır. Çeşitli desenlerde üretilebilmektedir.

-Used as parting films in the rubber industry.
-Can be produced in different shapes.

Gofrajlı
Filmler
Embossed Films

 FİLMLER
Embossed Films
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En
Width

Kalınlık
Thickness

Minimum 10 cm
Minimum 10 cm

Maksimum 170 cm
Maximum 170 cm

Minimum 50 Mikron
Minimum 50 Micron

Maksimum 150 Mikron
Minimum 150 Micron



                  TORBALAR
MAP AND

ANTIFOG BAGS



Map torba
Yetiştiriciden tüketiciye kadar taze sebze ve 
meyvelerde işleme, depolama, dağıtım koşullarının 
uygun olmaması ve doğru ambalajın seçilmemesi 
gibi nedenlerle %50’ye varan kayıplar meydana 
gelmektedir. Uygun depolama şartlarında MAP Torba 
kullanımı bu kayıpları azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Antifog Torba
Ambalajlanan taze sebze ve meyveler solunum 
yapmaya devam eder. Solunum ile ortaya çıkan su 
buharı ambalaj iç yüzeyinde yoğuşarak su 
damlacıkları oluşturur ve oluşan su damlacıkları,
ürün üzerine düşerek çürümelere neden olur.
Antifog torba kullanımı ile buğu oluşumu 
engellenerek ambalajda net bir gönümüm elde 
edilir.Ambalaj içerisinde oluşan nemin ürün üzerine 
düşmesi geciktirilerek ürünün çürümesi engellenir. 

Map Bag
Until fresh fruits and vegetables reach the consumer 
from the farmer, up to 50% of product losses occur 
due to reasons such as unsuitable processing, 
storage, distribution conditions and not choosing the 
right packaging. The use of MAP Bags under 
appropriate storage conditions helps to reduce these 
losses.

Antifog Bag
Packaged fresh vegetables and fruits continue to 
breathe. The water vapor which is created by 
respiration condenses on the inner surface of the 
package and forms water droplets. Water droplets 
fall on the product and cause rotting. By using of 
antifog bags, the formation of fog is prevented and a 
clear view is obtained in the package.

Map ve Antifog
Torbalar
Map and Antifog Bags

             RULO TORBALAR

 TORBALAR
Map ve Antifog Bags
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             RULO TORBALAR
INDUSTRIAL ROLLS,
BAGS AND SHEETS



                ESD ÜRÜNLER
Sızdırmaz Torbalar
Takviyeli Çanta
El Geçme Çanta
Ağır hizmet torbaları
Çöp torbaları
Aype, Yype rulolar 
Aype, Yype tabakalar

Sealing bags
Reinforced bags
Hand bags
Heavy-duty bags
Garbage bags
Ldpe,Hdpe rolls
Ldpe,Hdpe sheets

Endüstriyel Rulo, 
Torba, Tabaka ve
Örtüler
Industrial Rolls,
Bags And Sheets

 TORBALAR
Industrial Rolls, Bags And Sheets
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                ESD ÜRÜNLER
ANTISTATIC

ESD PRODUCTS



                 GRANÜL

Antistatik
(ESD) Ürünler
Antistatic ESD Products

Hassas elektronik ekipmanların  saklama ve 
nakliye sırasında elektrostatik deşarjdan ve 
fiziksel hasardan korumaya yardımcı olmak için 
üretilen Antistatik torba ve balonlu naylonlar, 
çeşitli boyutlarda ve yoğunluklarda 
üretilmektedir.

Antistatic bubble wraps and bags are produced in 
various sizes and densities to help protecting 
sensitive electronic equipment from electrostatic 
discharge and physical damage during storage 
and transportation.

 ÜRÜNLER
Antistatic ESD Products
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                 GRANÜL
POLYETHYLENE

GRANULES



Polietilen
Granül
Polyethylene Granules

Hassasiyetle seçilip ayrıştırılmış polietilen hurdalar 
ileri teknoloji makine parkurumuz ve uzman 
ekibimizce geri dönüştürülerek elde edilen orjinale 
yakın kalitede Aype ve Yype granüllerimizle 
hizmetinizdeyiz.

-Aype Granül-Naturel
-Aype Granül-Renkli(Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı, Siyah)
-Yype-Naturel

Precisely selected and disassembled polyethylene  
waste, we are at your service with LDPE and HDPE 
granules close to the originally obtained by 
recycling our advanced technology machinery and 
expert team.

LDPE Granules
LDPE Granule Colored (Blue, Green, Red, Yellow, 
Black)
HDPE Naturel

               FİLMLER

 GRANÜL
Polyethylene Granules
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               FİLMLER
STRETCH FILMS



El Tipi Streç Filmleri
Hand-Held Stretch Film

· Poliner streç film, ambalajlama için en ekonomik çözümdür.
· Kalınlıkları 15-17-20-23 mikrondur.
· 10-25-50 cm enlerinde üretilebilir.
· İsteğe özel sarım yapılmaktadır.
· Renkli olarak üretilmektedir.
· Çevre dostudur ve %100 geri dönüştürülebilir.

· The most economical solution for packaging.
· Thicknesses 15-17-20-23 microns.
· Can be produced in 10-25-50 cm widths.
· Can be produced customized winding.
· Can be produced in different colors.
· Environmentally friendly and 100% recyclable.

 FİLMLER
Stretch Films
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Makine Tipi ve
Yüksek Performans Streç Filmler
Machine Type and High Performance
Stretch Films

· Ekonomiktir.
· Tüm makinelerle uyumludur .
· Geniş kullanım alanına sahiptir.
· Kalınlıklar 15-17-20-23 mikrondur.
· Keskin kenarları yırtılmadan sarar, 
esnek ve kuvvetlidir.
· %300’e (1 metre= 4 metre) kadar 
gerdirilebilir.
· Çevre dostu olup %100 geri 
dönüştürülebilir.

· Economical.
· Compatible with all machines.
· Wide usage area.
·Thicknesses 15-17-20-23-30 microns.
· It is flexible, strong and wraps edges 
without tearing.
· It can be stretched to 300%
(1 meter = 4 meters).
· 100% recyclable.

 FİLMLER
Stretch Films
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