
DESIGN
INNOVATION GUIDE



HAKKIMIZDA
AKPLAST 1997 yılında faaliyete başlamasının ardından sıkılabilen polietilen

tüp sektöründe kurmuş olduğu güçlü kadrosuyla hizmet vermektedir.

Yenilikçi ruhu ve profesyonel çalışma anlayışı ile kendini geliştirmek için araştırmalar yapan
Akplast 2011 yılında Lamine Tüp üretimine girerek bu sektörde de hizmet vermeye başlamış ve
Türkiye'de polietilen ve lamine tüp üretiminin aynı tesiste gerçekleştirildiği tek �rma olmuştur.

Yenilikler, deneyimli ve kali�ye elemanlar, kalite kontrol yöntemleri ve teknik bilgi birikimi ile
uzun yıllar en iyi kalitede ürün ve hizmet sunmaya devam etmektedir.

Faaliyet gösterdiği ‘Plastik ve Lamine Tüp imalatı, dolum hizmeti ve satışı hizmetlerinde
ISO 9001-2015 Kalite yönetim sisteminin standart şartlarını yerine getirerek entegre bir yönetim

sistemi kurmuştur ve sürdürmektedir.

ABOUT US
AKPLAST has been serving in the squeezable polyethylene tube sector with its strong sta�

after it started its activities in 1997.

Researching to improve itself with innovative spirit and professional mentality Akplast, started to
serve Laminate tube market in 2011 as well and it has been the one company where

manufacturing plastic and Laminate tube in Turkey.

Akplast continues to provide the best quality products and services for many years
with innovations, experienced and quali�ed sta�s, quality control methods

and technical knowledge.

AKPLAST is in service “PLASTIC and Laminate TUBE MANUFACTURING,
GEL and CREAM FILLING and SALES SERVICES” sustaining

our production process according to
ISO 9001:2015 Quality Management.



DİJİTAL BASKI TEKNİĞİ
DIGITAL PRINTING TECHNIQUE

Dijital baskıda kalıp kullanılmadığı için değişken data uygulaması ile kişiye özel tasarımlar yapılabilmekte ve bu sayede hem tasarımcı        
hem de müşteri dilediği şekilde baskı ürününü tasarlayabilmektedir. Ayrıca gra�kler üzerinde istenildiği gibi oynama/düzenleme de 
yapılabilmektedir. Bu veriler de elektronik ortamlarda kolayca depolanmakta ve istenildiği an geri getirilmekte ve aradan yıllar bile geçse 
kalıba ihtiyaç olmadığı için aynı tasarımı bastırabilmek mümkün olmaktadır, kalıp gereksinimi olmamasından dolayı düşük adetli 
siparişlerin ekonomik olarak yapılabilmesi de mümkün kılınmaktadır.

Since no cliche is used in the digital printing process, personalized designs can be performed by using variable data application.                                  
By this means, both designer and customer will be able to design the printing product as customer wishes. Also, alterations/ arrangements 
can be made on graphics as required. These data are easily stored in electronic environment and returned when required and even though 
many years have passed, printing the same design might be possible since there is no need for cliche. Since there is no need for cliche, it is 
printed possible for orders with small quantities to be made economically.

Dijital Baskı sayesinde
gerçek netlik.

True clearness thanks to
Digital Printing.



OFSET BASKI TEKNİĞİ
OFFSET PRINTING TECHNIQUE

Firmamızda uygulanmakta olan 6 renk ofset uygulaması ile 
yüksek hassasiyetteki ürünler basılabilmektedir. Ambalaj 
üzerinde kapak gövde kombinasyonunun daha tamamlayıcı 
olması adına üst kapamadan omuz kısmına kadar alanı 
kullanarak daha özgün tasarımlar oluşturulabilmektedir.

High precision products can be printed using 6 coloured o�set 
printing performed in our plant. In order to render the cap and 
body combination more complementary on the package, 
more unique designs can be formed using the area between 
top side and shoulder part. 

Ek yerlerinde
kusursuz birleşim.

Perfect joint point.

Omuza kadar 
inebilen full baskı

Full printing to
the shoulder.



SERİGRAFİ BASKI TEKNİĞİ
SILK SCREEN PRINTING TECHNIQUE

İpek kalıp uygulaması ile yapılan serigra� uygulamasında 4 renk CMYK gra�kler 
yüksek tram kalitesi ile basılabilmekte, baskı boyalarının ofset baskıya oranla daha 
kalın uygulanması sebebi ile daha dolgun ve gerçekçi renkler basılabilmektedir. 
Ayrıca gövdesi renkli olarak üretilen tüpler için daha örtücü renklerin parlaklığı 
sağlanmaktadır.

In the silk screen printing executed using silk cliche application, 4 colour CMYK graphics can 
be printed with high tram quality. More realistic and full colours can be printed since print 
inks are applied with a much thicker ratio than o�set printing. Also, brightness is provided 
for colours with more covering e�ect in terms of the tubes produced with coloured body.

Tramlarda yüksek
hassasiyet.

High sensibility
for trams



ÇEVRE DOSTU TÜP
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TUBE

We as AKPLAST prefer products 

suitable for recycling and raw 

materials we use during the process of 

production not by considering price 

comparison in order to protect the 

nature with the environmental 

awareness and by being fully aware of 

the importance we attach to the 

nature. Raw materials that we’ve been 

using are selected based on the food 

sector and in this respect, tubes are 

packed in packages suitable for the 

food. (Our �rm is authorized for 

packages suitable for the food.)

AKPLAST olarak doğaya verdiğimiz önem 

ve çevre duyarlılığı bilinciyle üretimde 

kullandığımız hammaddeleri �yat 

orantısı ile değil doğanın korunmasında 

geri dönüşüm uygulamasına uygun 

ürünler seçerek ilerler. Kullanmakta 

olduğumuz hammaddeler gıda 

sektörüne uygun olarak seçilir ve bu 

doğrultuda tüplerin gıdaya uygun 

ambalajlar olması da sağlanır. (Firmamız 

gıdaya uygun ambalaj iznine sahiptir.)



ÇEVRE DOSTU TÜP
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TUBE

GELECEK
NESİL İÇİN

DÜNYAYI KORU

SAVE EARTH 
FOR

NEXT GENERATION

Ayrıca birçok Avrupa birliği ülkesinde zorunlu hale gelen 
%25 ve daha üstü oranda geri dönüştürülmüş 
malzemelerden yapılan hammaddeler ile üretilmiş tüp 
üretimi de yapılmaktadır. Yapılan bu üretimlerle plastik 
sektöründen kaynaklı kirliliğin önüne geçilerek gelecek 
nesillerimize daha yaşanabilir bir Dünya bırakabilmek 
bilinciyle katkı sağlanmaktadır.

Besides tubes are manufactured from raw materials made 
of recycled materials with a ratio of 25% and over that 
ratio, which became compulsory in many European Union 
countries. By means of these productions, a great 
contribution is made with the awareness of leaving a 
liveable World to the next generations after preventing 
pollution arising from plastic sector.



KABARTMA (EMBOSS) LAK BASKI TEKNİĞİ
EMBOSS PRINTING TECHNIQUE

Kabartma tekniği uygulanan tüplerle çalışılan 
gra�k görsellerinde öne çıkarılmak istenen 
(yazı, görsel, şekiller vs…) kısımlara efekt 
verilerek belirginleştirilmesi sağlanır, yapılan 
gra�k dizaynına bağlı olarak geniş bir 
yelpazede kullanılabilir. Ayrıca bu uygulama 
sayesinde görme engelli kişiler için BRAILLE 
alfabesi basılarak bu kişilerin ürünleri 
anlayabilmesi sağlanmaktadır.

Letters, pictures and �gures are arranged 
clearly by giving e�ect, which are aimed to be 
highlighted in graphic visuals worked with 
tubes for which embossing technique is 
applied and it may be used with a wide range 
depending on the graphic design made. 
Besides BRAILLE alphabet is printed for 
visually impaired people by means of this 
application and they will be able to 
understand the products.



SICAK BASKI VE HOLOGRAM BASKI TEKNİĞİ
HOT STAMPING AND HOLOGRAM PRINT TECHNIQUE

50 ML

HOLOGRAPHIC
HAND CREAM

Bünyemizde uygulanmakta olan sıcak 
baskı tekniği ile altın, gümüş gibi efektler 
verilerek tüp ambalaj üzerinde son 
kullanıcıya hitap eden uygulamalar 
yapılmaktadır. Yenilikçi anlayış ilkesiyle 
�rmamızda aynı anda iki farklı renk sıcak 
baskı uygulaması yapılabilmektedir. Aynı 
zamanda kapak üzerine de sıcak baskı 
uygulaması yapılabilmektedir.

Üretimimiz içerisinde bulunan Lamine 
tüplerde uygulanan hologram baskı tekniği 
sayesinde ürünler daha parlak ve 
bulunduğu ortamlardaki ışık yansımasına 
göre çeşitli renklere dönüşebilen efekt 
uygulaması sağlanmaktadır.

Applications directed to end user are 
performed on tube package by applying 
gold and silver e�ects with hot stamping 
technique applied within the scope of our 
factory. Two di�erent coloured hot 
stamping applications are executed at the 
same time in our factory based on 
innovative understanding principle. 
Meanwhile hot stamping application can 
be made on the cap.

The products may be brighter due to 
hologram printing technique applied for 
laminate tubes within the scope of our 
production and e�ect application is made 
that can be turned into various colours 
based on the re�ection of light in its 
surrounding environment.



ÇOK KATMANLI TÜP
MULTI-LAYER (CO-EX) TUBE

Günümüz üretiminde değer verdiğiniz markanız adı altında üretilen 
ürünlerin daha uzun ve ilk günkü üretim kalitesinde son kullanım tarihine 
kadar kalması büyük önem teşkil etmektedir, üretim hattımıza eklenen 
çok katlı tüpler sayesinde hava geçirgenliği minimum seviyeye 
düşürülerek ürünlerinizin daha uzun raf ömrüne ulaşması 
sağlanabilmektedir, ayrıca yeni teknoloji ile üretilen çok katlı tüplerde 
geri dönüşüm malzemesi kullanılarak Doğa dostu ambalajlar 
yapılabilmektedir.

It has great importance for the 
products manufactured with your 
brand, which you attach value in 
terms of the production of today, to 
last for a longer period with the same 
production quality until the expiry 
date. Air permeability is decreased to 
minimum level by means of 
multi-layer tubes installed to our 
production line in order to increase 
the shelf life of your products. 
Besides eco-friendly packages can be 
formed by using recycling materials 
for multilayer tubes produced with 
new technology.

Çok Katlı tüp sayesinde
minimum hava

geçirgenlik oranı.

Minimum air permeability
thanks to Multi-layer

tubes.

PE
ADHESIVE

EVOH
ADHESIVE

PE



FREEDOM OF DESIGN
SYNERGISTIC PARTNERSHIP

OPERATIONAL AGILITY

POWER TO ENGAGE

TASARIM ÖZGÜRLÜĞÜ
SİNERJİSTİK ORTAKLIK

OPERASYONEL ÇEVİKLİK

ETKİLEŞİM GÜCÜ



Ramazanoğlu Mahallesi Tarık Buğra Sokak No:1 34906 Pendik - İstanbul / TURKEY
Tel: +90 216 378 87 18 (3 Hat) Fax: +90 216 378 89 95 Mobil: +90 533 594 69 88
Whatsapp: +90 533 594 69 88QU

AL
IT

Y 
SY

STEM MANAGEM
ENT

Kendi Tüpünüzü Oluşturun
Create Your Tube

akplasttup akplasttup akplast-plastik-tüpakplasttup.ambalaj


