“ Hayatın içinde her
zaman sizinleyiz ”

www.basakambalajmatbaa.com

Tarihçemiz
1983 Yılında kurulan firma serüvenimiz üreterek
kazandığı öz kaynakları ile teknoloji ve makina yatırımı
yaparken
müşterileri
ile
samimi
ve
öz
güvene dayalı ilişkilerinide en üst seviyede tutmuştur.
Bugün 4000 m2 Kapalı alanda yatırımlarına sürekli
devam ederek sektördeki firmalar arasında güvenilir
bir yer edinmiştir.
AMBALAJA İHTİYACI OLAN HER SEKTÖRÜN;
Ofset Baskılı, kutu, oluklu, mikro, mukavva ve kartondan
üretilen kutu, stand, dönkart ve raf sistemli ürünlerin
imalatını yaparken:
•Müşteri ilişkilerinde samimi ve dürüst
• Kaliteyi, üretirken esas alan
• Deneyimli, işini sahiplenen yönetici ve çalışan
kadrosuyla kurulduğu günden bu yana sürekli
yenilenen makina parkuruyla aktif olarak çalışmasını
sürdürmektedir.
Firmamızda üretilen ambalajlar;
Sanayi, Ticaret, Hediyelik ve Gıda, Hizmet Sektörlerinin
tümüne hizmet vermektedir. Yurtiçine yapılan üretimle
beraber yurtdışında da 65 ülke’ye ulaşmaktadır

Our Rules
Our production adwenture established in 1983 we
earned with out put and whatver earned we spent to
road of for technology and machiney and we newer
forget costumers relation ship Today we hore 4.000
squaremetres in closed area making to service
Need to box all of the sektor
makingby offset box, corrugated paper, micro,
cardboord and made by carton, by the way from
cardboard we can make to flipcord, shelf and carton
stonds so on.
. In crm with sincere and trustuble
. We made a quality
. We hare experienced worker and manager
Working atmospher we are working for well being, our
costumers, workers and suppliers
İn our company produced boxes reach the 65
countries

Misyonumuz

Our Mission

Sunduğumuz hizmet kalitemiz ve ürünlerimizle ile
alternatifsiz olmak,
Çalışanlara yatırım yapmak ve değer vermek,
katılımcılığın devamını sağlamak,
Ürün ve kalite güvencesine inanıp bunu yaşatmak
ve sürdürebilmek,
Sürekli gelişim bilinciyle teknolojik gelişmeleri takip
etmek, uygulamak ve yeni yatırımlar yapmak,
Ulusal ve uluslararası ambalaj sektöründe tercih edilen,
güvenilir ve öncü bir firma olarak faaliyetini sürdürmek.

The service we offer with our quality and our products
alternative to, Investing in and valuing employees,
ensure continued participation,
Products and cherish believed the quality assurance
and to maintain,
Technological developments with the awareness of
continuous improvement
to, and to make new investments,
Preferred national and international packaging industry, reliable and continues to operate as a pioneer.

Vizyonumuz

Our Vision

Varlık nedeninin müşteriler olduğunun bilincinde olmak,
Sunduğumuz kaliteli ürün ve hizmetimizle
sektörümüzde öncü olmak,
Müşteri odaklı çalışarak, yüksek iş ahlakı ve güvenilirlik
ilkesi doğrultusunda, müşteri memnuniyetini en üst
seviyede tutan ve iş ortağımızın ilk tercihi olmak,
Zaman, malzeme, makine ve mali kaynakları en verimli
ve planlı bir şekilde kullanmak,
Ambalaj sektöründe söz sahibi olurken, çevreci olarak
da sektöre değer katan bir firma olarak geleceğe
emin adımlarla yürümek.

Assets to be aware that the cause of customers,
We offer our quality products and service to our
industry pioneer,
Customer-oriented work, in accordance with the
highest principles of business ethics and reliability,
keeping the customer satisfaction at the highest level
and be the first choice of our partners,
Time, materials, machinery and financial resources in
the most efficient and planned manner using,
While the arbiter in the packaging industry, the industry
as a company that adds value to an environmental
walk confidently into the future.

Kalite Politikamız

Our Quality Policy

Hızlı, temiz, güvenilir, zamanında ve kesintisiz hizmet
vermek amacıyla gerekli tüm proseslerin kurulması ve
yürütülmesini sağlamak,
Şirket içi çalışan performans ve memnuniyetini
arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunurken; müşteriler,
paydaşlar ve alt yüklenicilerle de iletişim kanallarını
tarif ederek bu iletişimin hatasız yönetimini sağlamak,
Kaynakları etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanmak
suretiyle altyapının/hizmetin sürekliliğini sağlamak,
Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji,
bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak, bu amaçla
gerekli araştırma ve yatırımı yaparak ihtiyaç duyulan
entegrasyonu sağlamak,

Fast, clean, reliable, on time and to provide uninterrupted service to establish and implement all necessary processes,
In raising activities to increase employee performance
and satisfaction within the company; customers,
partners and subcontractors to ensure that the
channels of communication by describing flawless
management of this communication,
Resources effective, efficient and sustainable infrastructure by using / services to ensure continuity,
Modern and current methods required by the age of
technology, information and management systems for
this purpose the necessary research and making
needed investments achieve integration

Grafik Tasarım Fotoğraf / Dia Stüdyo
Graphic Design Photo / Diana Studio
Fabrika Binamız içerisinde tam donanımlı
stüdyomuzla her türlü fotoğraf ve dia çekimi
yapılmaktadır. Tecrübeli grafik ve tasarım
departmanımızla müşterilerimizin talepleri
karşılanmaktadır.
Bir ürünü bitmiş ambalaj haline getirmeden
evvel ; en önemli başlangıç görseliktir.
bunun yoluda güzel bir dia, fotoğraf, grafik ve
tasarımdan geçmektedir.

Our factories structure has a good photos studio and Mac
computers
Firstly it is important thing for we ıf you wants to amazing box,
you should make a good graphic and desing.

Bobin Ebatlama
Spool Sizing
Bir ürünün imalat maliyetini artıran imalat
öncesi firelerdir. Bu etkeni ortadan kaldırmak
uygun makinalarla uygun kağıdı istenilen
ölçülerde en az fire ile ebatlamaktır.
Yurt dışından direkt ithalatını yaptığımız ve
yurt içinde bayisi olduğumuz karton
üreticilerinden temin ettiğimiz; kağıt ve
kartonları, bobinden tabakaya en az fire ile
imalata sunmaktayız

A products manufacture costing incereases connected
with, before the producting waste
We are taking to cardboard directly out of the city, and
we are a agent of in Turkey’s best carton producer.

Otomatik Bobin Ebatlama Makinası (150cm)
Automatic Roll Cutting Machine (150cm)

Baskı Makinelerimiz
Printing Machines
Bir Ambalajın görsel üstünlüğünü
Tamamlayan; Baskı sistemleridir.
Baskı Makinelerimiz
4 Renk + Lak Roland 800 Ofset (100 x 142 cm)
4 Renk + Lak Roland 800 Ofset (92 x 132 cm)
5 Renk + Lak Roland 700 Ofset (74x104)

A visual superiority Packaging
completed; Printing systems are.
Printing Machines
4 Colors + Coating Roland 800 Offset (100 x 142 cm)
4 Colors + Coating Roland 800 Offset (92 x 132 cm)
5 Colors + Coating Roland 700 Offset (74x104)

Laminasyon Selefon & Uv Lak
Laminating Cellophane & UV Coating
Üretilen ambalajın üreticiden tüketiciye
ulaşana kadar.içindeki ürünü koruyan sağlamlık
ve kalitede olması gerekir. Bu da baskı sonrası
sağlıklı laminasyon ile gerçekleşir.
Sıvama Makinelerimiz
Otomatik Laminasyon Makinesi (125 x 145 cm)
Otomatik Laminasyon Makinesi ( 100 x 140 cm)
Manuel Laminasyon 90 x 120 cm)

The produced packaging from the manufacturer to the consumer
robustness protects the product reaches the kadar.iç
and it must be quality. This post-print
It is carried out with healthy lamination.
Plastering Machines
Automatic Lamination Machine (125 x 145 cm)
Automatic Lamination Machine (100 x 140 cm)
Manual lamination 90 x 120 cm)

Kesim Makinelerimiz (Otomatik & Manuel)
Cutting Machines (Automatic & Manual)
Kesim Departmanımızda E+ EE + EB+ + B+C
oluklu mukavva karton ve 180 gr m2’den 500 gr m2
her türlü kesim kapasitesine sahip tam otomatik
yarı otomatik makina parkurumuzda yapılmaktadır.
Kesim Makinelerimiz
YoungShin (105x155)
Bobst (90x130)
Bobst (90x130)
Pedal Kesim (100 x 140 cm)
Pedal Kesim (80 x 112 cm)
Pedal Kesim (80x112)
Kazanlı Kesim (57 x 82 cm)
aPolar Bıçak (155 cm)

Our cutting department hasfully automatic and semi-auto
with all cutting capacity it’s a begining from 180g till to
500 gr.
Cutting Machines
Youngshin (105x155)
Bobst (90x130)
Bobst (90x130)
Cut pedal (100 x 140 cm)
Cut pedal (80 x 112 cm)
Cut pedal (80x112)
Boiler Cutting (57 x 82 cm)
Polar Knife (155 cm)

4 Nokta Yapıştırma Pencere & Dikiş
4 Point Adhesive Window & Sewing
Her türlü oluklu ve kartondan üretilen kutuların
4 ve 6 noktada yapıştırması gerçekleştirilir.
Aynı zamanda pencereli ürünlerde asetat veya
selefon uygulaması otomatik makinalarla ve
el işciliği ile yapılır. içine ağır malzeme konacak
kutu ve koliler için tel dikiş uygulanır
Yapıştırma Makinelelerimiz
Vega 6 Nokta Otomatik Yapıştırma (110 cm)
Omega 4 Nokta Otomatik Yapıştırma ( 145 cm)
Tel Dikiş Makinesi ( 4 Adet )

And all kinds of corrugated boxes made from cardboard
4 and 6, point bonding is performed.
Also in the window items acetate or
cellophane Lamination with automatic machines
made by hand crafting. It will be put into heavy material
box and saddle stitching is applied to parcels
Our bonding machine
Vega 6 Point Automatic Bonding (110 cm)
Omega 4 Point Automatic Bonding (145 cm)
Saddle Stitching Machine (4 pieces)

Paketleme Sevkiyat
Packaging Shipping
İmalatı bitmiş ürünlerin firmamızdan müşteriye
ulaşıncaya kadar zarar görmemesi için; müşteri
talepleri doğrultusunda güvenli, sağlam ve kaliteli
ambalaj ve paketleme yapılarak sevkiyatı firma
araçlarımızla sağlanmaktadır.
Araç Filomuz
Man Kamyon (Uzun Şase) 1 Adet
Mercedes Atego Kamyon (Uzun Şase) 1 Adet
Mitsubishi Kapalı Kasa Kamyon 1 Adet
Renault Traffic Minibüs 1 Adet
Ford Transit Minibüs 1 Adet
Boss forklift 1 Adet
Baoli Attachment forklift 1 Adet

Production of finished products from our company customer
To avoid damage until it reaches; customer
demands, in a secure, robust and high quality
packaging company made transportation
our tools are provided.
Our Fleet
Man Kamyon (Uzun Şase) 1 Piece
Mercedes Atego Kamyon (Uzun Şase) 1 Piece
Mitsubishi Kapalı Kasa Kamyon 1 Piece
Renault Traffic Minibüs 1 Piece
Ford Transit Minibüs 1 Piece
Boss forklift 1 Piece
Baoli Attachment forklift 1 Piece

Referanslarımız
References

PROFESSIONAL HAND TOOLS

82

Since 19

KUTU MODELLERİMİZ

Stand Modeleri

