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Temellerinin 1996 yılında atıldığı Üçsa Ambalaj, kurulduğu günden bugüne, esnek ambalaj sanayinde fark 
yaratmak ve çözüm ortaklarına en iyi kaliteyi sunmak amacıyla çalışmaktadır.

Vizyon
Üçsa Ambalaj, her şeyden önce çözüm ortaklarına en iyi kaliteyi, en doğru malzemeyi ve en hızlı temini garanti 
etmektedir. İstenilen ürünü, istenilen zamanda, tam da istenilen biçimde partnerlerine ulaştırmak, Üçsa 
Ambalaj’ın kurulduğu günden bu yana sahip olduğu en büyük değer olmakta birlikte, yirmi yılı aşkın süredir 
esnek ambalaj üretimi denince akla gelen firma olmasındaki en büyük etkenlerden biridir.

Misyon
Üçsa Ambalaj’ın en büyük misyonu, çözüm ortaklarına en iyi kaliteyi, en kısa zamanda sunmaktır. Bunun 
dışında; firma misyonu olarak günümüzde %30 olan ihracatı %50 seviyelerine getirmek, kurumsal yapılı bir 
firma olarak bir sonraki adımda global bir şirket haline dönüşmek yakın süreçte gerçekleştirmeyi planladığımız 
hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Kalite
1996’dan bugüne, deneyimimiz 
ve özverimizle sizlere en kaliteli 

esnek ambalaj ürünlerini 
sunuyoruz.

Koruyuculuk
Ürünleriniz Üçsa Ambalaj ile her 
daim taze… Son teknoloji ürünü 
makine parkurumuz sayesinde 
ürünlerinizi güvenle koruyoruz.

Hızlı Teslimat
Çözüm ortaklarımıza istedikleri 

ürünü, tam olarak istedikleri 
şekilde ve istedikleri zaman 

aralığında sunuyoruz.
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Kapasitemizin %30’unu Fas, Tunus, Libya, Mısır, Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri,
Balkan ülkeleri, Avrupa, Cezayir, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Moğolistan’a
ihraç ediyoruz.

Tarihçe

Yıllık Üretim Kapasitesi

15.000 TON
Toplam Açık Alan

40.000 m²
Toplam Kapalı Alan

25.000 m²
Toplam İstihdam

230 Kişi

Karaman OSB’de esnek ambalaj
üreticisi olarak olarak kuruldu.

ISO 9001 ve Haccp sistemine geçildi.

Mevka destekli ilk inovasyon projesi kazanıldı.

Flekso Baskı, Solventli Laminasyon,
Rotogravür Hattı yatırımı yapıldı.

BRC - IOP Sistemine geçiş yapıldı.

KOSGEB destekli AR-GE Projesi hayata geçirildi.

Doktor aktarma makinesi yatırımı gerçekleştirildi.

Rotogravür, Laminasyon, Dilimleme Makineleri
yatırımı yapıldı.

Rotogravür baskı hatları yatırımı yapıldı.

Rotogravür baskı hatları yatırımlarına devam edildi

Rotogravür baskı hatları yatırımı devam etti.

TUBİTAK destekli AR-GE Projesi hayata geçirildi.

Flekso Baskı Hatları yatırımı yapıldı.

Rotogravür Baskı, Solventli & Solventsiz
Laminasyon Hattı yatırımı yapıldı.

ERP sistemine geçildi

1996

2005

2011
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Bugün; 4 Kıtaya İhraacat
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Ambalaj yapısı olarak tek, iki veya çok katlı yapı kombinasyonları 
kullanarak bisküvi, gofret ve kek ürün grupları için arzu edilen 
malzeme yapılarında ya da yüksek bariyer özelliği gerektiren 
yapılarda ambalaj çözümleri sunmaktayız.

• Yüksek bariyer

• Düşük oksijen ve su buharı geçirgenliği

• Işıktan koruma 

• Düşük COF değeri

• Isıya dayanıklı ürünler için cold seal uygulaması

• Yüksek laminasyon kuvveti

• Düşük ısıl yapışma

• Mat lak uygulaması

• Paper touch uygulaması

Ambalaj yapısı olarak, iki veya çok katlı yapı kombinasyonları kullanarak 
hızlı paketleme makinalarına uygun, güçlü yapışma özeliğine sahip 
makarna ve kuru gıda ürünleri için arzu edilen malzeme yapılarında 
ambalaj çözümleri sunmaktayız.

• Yüksek bariyer

• Düşük oksijen ve su buharı geçirgenliği

• Düşük ısıl yapışma

• Işıktan koruma 

• Yüksek laminasyon kuvveti

• Kokusuz

• Sızdırmazlık kabiliyeti 

• Düşük COF değeri

• Mat lak uygulaması

• Paper touch uygulaması

Bisküvi ve Kek Ambalajı Kuru Gıda ve Makarna Ambalajı

OPP OPP / OPP OPP / OPAK OPP OPP / PEARLİZE OPP / METALİZE OPP

OPP / CPP OPP / PE PET/PE PE/PE

OPP / OPAK OPP + CS OPP / PEARLİZE + CS OPP / METALİZE OPP + CS
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Ambalaj yapısı olarak, iki veya çok katlı yapı kombinasyonları kullanarak cips ve 
çerez ürün grupları için arzu edilen malzeme yapılarında ya da yüksek bariyer 
özelliği gerektiren yapılarda ambalaj çözümleri sunmaktayız.

• Yüksek bariyer

• Düşük oksijen ve su buharı geçirgenliği

• Düşük ısıl yapışma

• Işıktan koruma 

• Yüksek aroma bariyeri

• Yüksek laminasyon kuvveti

• Sızdırmazlık kabiliyeti 

• Düşük COF değeri

• Mat lak uygulaması

• Paper touch uygulaması

Ambalaj yapısı olarak, tek, veya iki katlı yapı kombinasyonları kullanarak 
çikolata ve şekerleme ürün grupları için arzu edilen malzeme yapılarında 
ambalaj çözümleri sunmaktayız.

• Yüksek bariyer

• Düşük oksijen ve su buharı geçirgenliği

• Düşük ısıl yapışma

• Işıktan koruma 

• Yüksek aroma bariyeri

• Yüksek laminasyon kuvveti

• Sızdırmazlık kabiliyeti 

• Düşük COF değeri

• Şeker ambalajları için iç kağıt uygulaması

• Mat lak uygulaması

• Paper touch uygulaması

Cips ve Çerez Ambalajı Çikolata ve Şekerleme Ambalajı

OPP / METALİZE OPP MAT OPP / METALİZE OPP PET / METALİZE OPP PET / ALU / PE PET / METPET / PE

OPP TWİST PET TWİST PET+İÇ KAĞIT OPP / OPP OPP / METALİZE OPP OPP / METALİZE OPP + CS OPP / OPAK OPP + CS OPP / PEARLİZE + CS
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Ambalaj yapısı olarak, iki veya çok katlı yapı 
kombinasyonları kullanılarak toz içecek, toz vanilya, 
kabartma tozu, toz gıda vb. ürün grupları için, bariyer 
özellikli ambalaj çözümleri sunmaktayız 

Ambalaj yapısı olarak, çok katlı yapı kombinasyonları 
kullanarak tekli ve çoklu paket kahveler ile paket çay ürünleri 
için arzu edilen malzeme yapılarında, ihtiyaç halinde ise 
yüksek bariyer özellikli ambalaj çözümleri sunmaktayız.

• Yüksek bariyer

• Düşük oksijen ve su buharı geçirgenliği

• Düşük ısıl yapışma

• Işıktan koruma 

• Yüksek laminasyon kuvveti

• Kokusuz

• Sızdırmazlık kabiliyeti 

• Düşük COF değeri

• Mat lak uygulaması

• Paper touch uygulaması

Toz Gıda ve İçecek Ambalajı Kahve ve Çay Ambalajı

PET / PE PET (PVDC) / PE PET / ALU / PE PET / PET METALİZE / PE

PET / ALU / PE PET / PET METALİZE / PE MAT PET / ALU / PE MAT PET / PET METALIZE / PE OPP / ALU / PEKAĞIT / ALU / PE KAĞIT / PET METALIZE / PET
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Ambalaj yapısı olarak, iki veya çok katlı yapı 
kombinasyonları kullanarak özel mürekkepler ile 
dondurulmuş gıda ürünleri için istenildiği takdirde 
mat yapılar da dahil olmak üzere, ambalaj çözümleri 
sunmaktayız.

• Yüksek bariyer

• Düşük oksijen ve su buharı geçirgenliği

• Düşük ısıl yapışma

• Işıktan koruma 

• Yüksek laminasyon kuvveti

• Sızdırmazlık kabiliyeti 

• Düşük COF değeri

• Mat lak uygulaması

• Paper touch uygulaması

Ambalaj yapısı olarak, tek veya çok katlı yapı kombinasyonları 
kullanarak, deterjan, sabun, hijyen ürünleri, gübre ambalajları 
vb. ürünler için kimyasal dayanımı yüksek ambalaj çözümleri 
sunmaktayız.

• Yüksek bariyer

• Düşük oksijen ve su buharı geçirgenliği

• Düşük ısıl yapışma

• Işıktan koruma 

• Yüksek laminasyon kuvveti

• Sızdırmazlık kabiliyeti 

• Düşük COF değeri

• Mat lak uygulaması

• Paper touch uygulaması

Dondurulmuş Gıda Ambalajı Kimyevi ve Hijyenik Ürün Ambalajı

OPP / PE MAT BOPP + PE MAT PET + PE PET / PE PET / PET METALİZE / PE

PEARLIZE PE OPAK OPP / PEARLIZE PET / PE PET / PET METALİZE / PE PE / PE OPP / PE
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Ambalaj yapısı olarak, iki veya çok katlı yapı 
kombinasyonları kullanarak evcil hayvan mamaları için, 
bariyer özellikli, özel mürekkep ve tutkal uygulaması 
ile istenildiği takdirde farklı paketleme tiplerine uygun 
adetli paket ambalaj çözümleri sunmaktayız.

• Yüksek bariyer

• Düşük oksijen ve su buharı geçirgenliği

• Düşük ısıl yapışma

• Işıktan koruma 

• Yüksek laminasyon kuvveti

• Sızdırmazlık kabiliyeti 

• Kokusuz

• Mat lak uygulaması

• Paper touch uygulaması

Kalite Kontrol

Kurulduğumuz yıl olan 1996’dan bu yana kaliteden ödün vermeyen yapımızla uluslararası kalite 
standartlarını her açıdan karşılıyor, ürünün tüm evrelerinde (giriş, işlenme ve ortaya çıkış-sonuç) 
kalite-kontrol işlemlerimize devam ediyoruz.

BRC IOP sertifika kapsamında Üçsa Ambalaj düzenli olarak aşağıdaki denetimlerden geçmektedir:

1. BRC IOP Ambalajlama Malzemeleri Standartları
2. ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi
3. ISO 22000-2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ARGE
ÜÇSA Ambalaj olarak, toplam 
22.000 m2 kapalı alanımızda hizmet 
veriyor, sektörel ihtiyaçları yakıdan 
takip ediyor, çözüm ortaklarımıza en 
uygun esnek ambalaj çözümlerini, 
kendi AR-GE departmanımızda 
üretiyoruz.

Yenilikçi yapımız, gücünü 
deneyiminden alan kadromuz ve her 
biri son teknoloji ürünü olan makine 
parkurumuzla AR-GE çalışmalarımızı 
gerçekleştiriyor, sektörel ihtiyaçların 
nabzını tutarak tam olarak ihtiyaç 
duyulan ürünleri sizlere sunuyoruz.

Evcil Hayvan Maması Ambalajı

PET / PE PET / ALU / PE PET / PET METALİZE / PE
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Makina Parkurumuz

Esnek ambalaj alanında son teknolojileri 
yakından takip ediyor, her daim kaliteyi 
ön plana çıkaran anlayışımızla yeni yatırımlar 
yapıyor, makine parkurumuzu günden güne 
geliştiriyoruz.

Rotogravür baskı
 • 5 adet rotogravür baskı hattı
 • %100 baskı ve renk izleme sistemi
 • Lak uygulamaları

Flekso baskı
 • 2 adet flekso baskı makinesi
 • %100 baskı ve renk izleme sistemi
 • Lak uygulamaları

Laminasyon
 • 7 laminasyon makinesi
 • Solventli ve solventsiz laminasyon
 • Soğuk tutkal
 • Lak uygulamaları

Dilimleme
 • 8 adet dilimleme makinesi
 • Yüksek setlerde ve yüksek hızda dilimleme
 • Doktor aktarma makinası

Dispensing Sistemi
 • Özel ve Pantone renklerin oluşturulması

Kürlenme Laminasyon Laboratuvar

Dilimleme Flekso Dispensing

Rotagravür Aktarma Baskıya Hazırlık
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