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HAKKIMIZDA
 Firmamız, 1986 yılında Ambalaj Sektöründe faaliyete başlamıştır. 2006 yılında 
Palet Streç Film pazarına giriş yapmıştır. Bu alanda; kalite, üretim kapasitesi ve hızlı 
hizmeti ile sektörde hızla büyüyerek tercih edilen bir marka haline gelmiştir. 

 Nilüfer Ticaret Merkezi’ndeki Merkez Ofisimiz ve Çalı Yolu üzerindeki fabrikamız 
ile birlikte iki ayrı yerden hizmet veriyoruz.

Kalite, Güven & Hızlı Hizmet
Kalite, güven ve hızlı hizmet ilkeleriyle yola çıkan EFE KARDEŞLER; bugün üretim 
anlayışı, markalaşmaya verdiği önem, müşteri taleplerini ön planda tutan yaklaşımı 
ve yenilikçi düşüncesiyle sektördeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştır-
maktadır.

 Bu yolda attığımız doğru adımlar, ileriye dönük yatırım geleneğimiz, üretime ve 
teknolojiye verdiğimiz önem ile birlikte çalışanlarımız ve müşterilerimizden 
aldığımız güçle 36 yıldır başarımızı sürdürüyoruz.

 EFE KARDEŞLER olarak öncelikli hedefimiz; her geçen gün daha da yükselen 
grafik eğrimizi devam ettirip, önümüzdeki 5 yıl içinde hizmet ve kalitemizden ödün 
vermeden, ambalaj sektöründe, Türkiye’de sayılı şirketler arasında yer almaktır.

 Yatırımlarımızı bu hedefi gerçekleştirmek üzere planlıyor, adımlarımızı bu amaç 
çerçevesinde atıyoruz.

MİSYONUMUZ
 Müşteri taleplerini, yılların verdiği tecrübe ile en kısa zamanda yerine getirip 
memnuniyetini devamlı kılmak. Her geçen gün gelişen teknoloji ile emin adımlarla 
büyümek. Ürettiği ürünlerde kaliteyi koruyup, en uygun fiyata müşteriye sunmak. 
Bunu yaparken de temel prensiplerimiz olan karşılıklı güven, şeffaflık, dürüstlük, 
süreklilik ve kaliteden asla taviz vermemektir.

VİZYONUMUZ
 Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak ürünlerini tüketicisine 
hızlı ve etkin şekilde ulaştıran, çevreye ve çalışanlarına karşı sosyal sorumluluğun 
bilincinde olan, müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutan, sektörde örnek ve 
öncü bir kuruluş olma niteliğini sürdüren, her geçen yıl üretim kapasitesini artıran 
bir şirket olmaktır. 
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PAZARLAMA
 Genç ve dinamik yapısıyla dikkat çeken ekibimiz, şehir içi ve şehir dışı tüm 
müşterilerimize her konuda çözüm odaklı hizmet sunmaktadır. Müşteri memnuni-
yetini ilke edinen bir düşünce yapımız vardır. Bu nedenle karşılıklı güvene dayalı, 
uzun vadeli ve devamlı müşteri memnuniyeti hedefleye, istenilen taleplere anında 
cevap verebilme, kaliteyi hızlı ve uygun fiyata sunan bir politika izlemektedir.

FABRİKA
Şirketimiz, müşteri memnuniyeti ve devamlılığını temel amaç edinmesinden 
dolayı, hizmet ve kalitede aksamalara yer vermemek için her zaman yüklü miktar-
larda ürün stoğu ile varlığını sürdürmektedir. Bu avantaj ile çok çeşitli ve yüklü 
miktardaki taleplere kısa sürede rekabetçi fiyatlarıyla cevap verebilmektedir.

 Satışını yaptığımız ürünlerin yanında, çalıştığımız firmaların özel ihtiyaçları 
doğrultusunda talepleri değerlendirerek çözüm ortağı olunmaktayız.

 Dürüstlük ve müşteri memnuniyetini ilke edinen şirketimiz, yüksek üretim 
kapasitesini ürün kalitesi ile birleştirip çok kısa sürelerde talepleri karşılamaktadır.  
Bursa içinde 17 farklı organize sanayi bölgesi başta olmak üzere şehir içi toplam 
2216 ayrı noktaya sevkiyatlarımız vardır. Hedefimiz ise; yavaş ama sağlam adımlarla 
kalite ve hizmetlerimizi daha geniş bir alana yaymaktır. 



PERAKENDE BÖLÜMÜ
 Bursa içi müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacı ile Nilüfer Ticaret 
Merkezinde bulunan Satış Ofisimizde Ambalaj Malzemesi ile ilgili Kalite ve Çeşitliliği 
ön planda tutmaktayız. 

 Ürün grubu olarak başta Palet Streç Film olmak üzere, Naylon Branda, Balonlu 
Naylon, Çember Grubu, Çember Makinaları, Çember Tokaları, Koli Bant Çeşitleri, 
Koli bant Makinaları, Naylon Torba, Kilitli Torba, Rulo Kağıt, Kraft Kağıt, Ambalaj 
ve Çuval Dikiş İp Çeşitleri, Sanayi ve Ofis Tipi birçok Ambalaj Malzemesi satışı 
yapılmaktadır.



Bursa Bölge 
Bayisidir.

Ebat (cm) Paket/Adet

5x5 cm 2000

6x6 cm 2000

6x7 cm 2000

7x9 cm 1500

8x10 cm 1000

9x11 cm 1000

10x12 cm 1000

11x14 cm 1000

13x16 cm 600

15x18 cm 600

16x20 cm 600

17x23 cm 300

19x25 cm 300

21x27 cm 300

23x31 cm 250

26x36 cm 200

KİLİTLİ TORBALAR



BANTLAR
KULLANIM
ALANLARI
■ Her türlü koli, paket ve 
ambalajda kullanılabilir.
■ Güvenlik bandı olarak 
kullanılabilir.

TEKNİK 
ÖZELLİKLER

■ Hot Melt tutkal teknolojisi ile 
üretilir.
■ Kuvvetli yapışma özelliğine 
sahiptir.
■ Şeffaf, kahverengi veya 6 renge 
kadar baskı imkanı.

www.efekardesler.com  
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Yoğun tutkal oranı sayesinde 
yapışma performansını zirveye 
taşıyan EKAST, üstün esneklik 
özelliği sayesinde rakiplerine 
oranla çok daha ekonomiktir.



MASKELEME
BANTLARI
Maskeleme bantları endüstriyel ve 
genel kullanımda güçlü yapışma 
özelliği, uygulama sonrası kolay ve 
iz bırakmadan sökülmesi ile çeşitli 
uygulamalar için uygun çözümler 
sunar. Boya ve benzeri 
uygulamalarda son derece iyi 
sonuç verir. Yüksek ısıda iz 
bırakmaz.

KULLANIM
ALANLARI
■ Boya ve benzeri uygulamalarda 
maskeleme için ideal.
■ Endüstriyel ve genel amaçlı 
uygulamalar için uygun.

www.efekardesler.com  



TEKNİK
ÖZELLİKLER
■ Solvent bazlı akrilik tutkal 
teknolojisi ile üretilir.
■ 120°C ısıya dayanıklıdır.
■ Kuvvetli yapışma özelliğine 
sahiptir.
■ İz bırakmadan kolayca sökülür.
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TEKNİK
BANTLAR
Teknik bantlar, klasik yapıştırma, 
birleştirme, ambalajlama dışında, 
çok özel teknik alanlarda, yapıştırıp 
birleştirme amacıyla kullanılan 
bant çeşitleridir. 

KULLANIM
ALANLARI
Reklam malzemeleri, Otomotiv, 
boya, özel sıcaklıklar vb. bir çok 
ortama göre özelleştirilmişlerdir. 

Kulanılacak alandaki görevlere 
göre özel yetenekleri vardır.

www.efekardesler.com  



www.efekardesler.com  

BANT
MAKİNELERİ
■  Fren sistemi 
■  Yaylı koli bandı mekanizması
■  Otomatik sessiz sistem

Paketleme esnasında bant kesme 
bıçağı otomatik yuvasından çıkar 
ve kesme işlemi bitiminde gizli 
yuvasına bıçak döner. bu sayede 
yaranlama ve istek dışı bant 
kesimine son vermiş olur.



STREÇ  FİLM
ÖZELLİKLER
■ Streç Film ambalajlama için en 
ekonomik çözümdür.
■ Normal koşullar altında 
-40°C’den +80°C’ye kadar 
dayanıklıdır.
■ Ürününüzü güvenle sarmanıza 
yardımcı olur ve hafifliği sayesinde 
taşımada ürüne ek bir ağırlık 
getirmez.
■ Yağmurdan etkilenmez.
■ Çok ekonomiktir. İşçilikten ve 
zamandan büyük kazanç sağlar.
■ 17 ve 23 mikron kalınlıklarda 
standart olarak üretilmektedir.
■ Keskin kenarları yıltılmadan 
sarar, esnek ve kuvvetlidir.
■ Yapışkanlığından ötürü ürüne 
ayrıca başka işlem yapmanıza ya 
da bir diğer malzeme ile 
sabitlemenize gerek kalmaz.
■ Uluslararası standarda uygundur.
■ El Tipi ve Makine Tipi olmak 
üzere iki çeşit streç üretimi 
yapılmaktadır.
■ 10,16,25 ve 50 cm genişliklerinde 
istenilen ölçülerde streç sarımı 
yapılmaktadır.

www.efekardesler.com  
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NAYLON
BRANDA
ÖZELLİKLER
Naylon branda ekonomik olması 
sebebiyle en çok tercih edilen 
ambalaj ve koruma 
malzemelerinden biridir. Ayrıca 
naylon branda geri dönüşümü 
sağlanan bir ürün olduğundan 
dolayı çevreye hiçbir zarar 
vermemektedir.

www.efekardesler.com  



KULLANILDIĞI ALANLAR
Tarım sektörü, inşaat sektörü, şantiyeler ve dış 
etkenlere karşı koruma amaçlı yerlerde kullanılır.

 9

*İstenilen ebatta
Naylon Branda

kesimi yapılır.



BALONLU
NAYLON
Balonlu naylon, genellikle bir 
ürünün taşıma sürecinde 
oluşabilecek sürtünmeden, 
titreşimden, ısıdan veya kırılma 
gibi olumsuz durumlardan 
korumak için kullanılmaktadır. 
İçerisinde baloncuklar, yastık 
görevi görerek içerideki nesnenin 
korunmasını sağlamaktadır.

www.efekardesler.com  
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PET (POLYESTER)

ÇEMBER
Çelik Çemberin Doğru 
alternatifidir. Ağır veya Hareketli 
yüklerin bağlanıp, sabitlenmesi 
amacıyla tasarlanmış, yüksek 
mukavemete sahip bir üründür. 
Pas gibi kirler oluşturmaz. Güneş 
ışınlarından ve hava şartlarından 
etkilenmez. Bağlama yapılırken 
veya sökme esnasında 
oluşabilecek iş kazası riski 
minimumdur. Uygulaması son 
derece kolay ve hızlıdır. 

EKONOMİK yönüyle de öne çıkan 
polyester çemberler ile ürünlerinizi 
güven içinde sevk edebilirsiniz. 

Tüm endüstrilerde kullanıma 
uygundur. Full Otomatik, Şarjlı, 
Havalı Makinelerle ve Bukle 
Tokalarla bağlanabilir.

ÜRÜN CİNSİ ÖLÇÜ

YEŞİL PET ÇEMBER 12x0,60

YEŞİL PET ÇEMBER 16x0,60

KASNAK

40x15

40x15

METRAJ

2000 m

1500 m

BİRİM

BOBİN

BOBİN

www.efekardesler.com  
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PET (POLİPROPİLEN)

ÇEMBER
Ürünlerin paketlenmesinde, 
EKONOMİK, KOLAY ve HIZLI 
uygulanabilir olmasıyla öne çıkan 
bir sistem elemanıdır. Pas gibi 
kirler oluşturmaz. Bağlama 
yapılırken veya sökme esnasında 
oluşabilecek iş kazası riski 
minimumdur. 

Bütün yarı otomatik makinelerde, 
full otomatik makinelerde ve 
manuel makinelerde kullanılabilir. 

Yumuşak yapısıyla koli kutu 
kapama, hafif paketlerin 
bağlanması gibi alanlarda 
kullanılabilir.

ÜRÜN CİNSİ

BEYAZ OTOMATİK ÇEMBER

BEYAZ OTOMATİK ÇEMBER

SİYAH MANUEL ÇEMBER

ÖLÇÜ

12x0,70

8x0,70

KASNAK

20x15

20x15

METRAJ

3000 m

4000 m

BİRİM

Adet

Adet

12x0,80 40x15 1800 m Kg

YEŞİL PET ÇEMBER 12x0,60 40x15 2000 m Adet

YEŞİL PET ÇEMBER 16x0,60 40x15 1500 m Adet

www.efekardesler.com  
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KOMPOZİT 
LİFLİ ÇEMBER
Polipropilen ile kaplanmış yüksek 
mukavemetli %100 endüstriyel 
polyester iplerden üretilen 
Kompozit ambalaj çemberleri ile 
her türlü palet, balya ve 
paketlemelerde kullanılabilir. 

Yüksek kopma mukavemeti ve 
elastiki özelliği sayesinde 
bağlandığı yüzeylerde her zaman 
gergin kalması, sıcak ve soğuk 
hava şartlarında özelliğini 
kaybetmemesi, neme dayanıklılığı, 
kimyasallara ve güneş ışınlarına 
dirençli olması kompozit lifli 
polyester çemberleri çelik ve 
plastik çemberlere göre daha 
güvenli paketleme yapma olanağı 
sağlar.

www.efekardesler.com  



ÜRÜN CİNSİ

13 mm KOMPOZİT
LİFLİ ÇEMBER

16 mm KOMPOZİT
LİFLİ ÇEMBER

19 mm KOMPOZİT
LİFLİ ÇEMBER

GENİŞLİK
(mm)

13

16

KOPMA MUKAVEMETİ
(kg) (+/- %10 TOLERANS)

340

450

BOBİN
METRAJI (m)

1100

850

MASURA
ÇAPI

200

200

19 550 600 200

TEKNİK ÖZELLİKLER
■ Bağlanan yüzeylere zarar (çizilme, ezilme, paslanma) vermez.
■ Kompozit lifli polyester çemberlerin hafif olması kullanımda pratiklik sağlar.
■ Eldiven gerektirmez ve kaza riski içermez.
■ Basit ve ucuz el aletleri ile kullanımı ekonomik paketleme yapmanıza olanak 
sağlar. 
■ Tüm sektörlerde (metal, cam, kereste, mermer, mobilya, makine, tekstil, gıda, 
plastik, kimya vb.) kullanabileceğiniz son derece güvenli ve ekonomik bir üründür.
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ÇEMBER
TAŞIMA 
ARABALARI

KASNAK ÇAPI

400 mm

200 mm

RENK

STANDART SİYAH

STANDART SİYAH

TEKERLEK TİPİ

150x15

150x15

www.efekardesler.com  



MANUEL
ÇEMBER
MAKİNESİ
12 mm ve 16 mm polipropilen (P.P) 
çemberlerin saç tokayla paketleme 
işlemlerinde kullanılır.

www.efekardesler.com  



ÇEMBER
GERME
MAKİNESİ

KULLANIM ALANI

ÇEMBER ÖLÇÜSÜ

PP ÇEMBER-PET ÇEMBER - KOMPOZİT LİFLİ ÇEMBER

13 mm - 16 mm - 19 mm

www.efekardesler.com  



  7

AKÜLÜ-OTOMATİK
ÇEMBER MAKİNESİ
ÇEŞİTLERİ

www.efekardesler.com  



TOKALAR

www.efekardesler.com  
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BUKLE 
TOKA
Polyester ve PP 
çemberlerin 
bağlanmasında kullanılır. 
13-16-19 (mm) ölçü 
çeşitleri bulunmaktadır. 
1000’er adet olarak karton 
koli ile ambalajlanmıştır.

PLASTİK 
TOKA
Genişliği 12 mm’ye kadar 
olan PP çemberlerin 
manuel olarak 
bağlanmasında kullanılır. 
1000’er adetlik paketler 
halinde ambalajlanmıştır.

SAC
TOKA
PP çemberlerin 
bağlanmasında kullanılır. 
12-16 (mm) ölçü çeşitleri 
bulunmaktadır. 1500’er 
adet olarak 
ambalajlanmıştır.



KÖŞEBENTLER

www.efekardesler.com  

Ürünün taşıma, nakliye, ambalaj, 
paketleme gibi işlemlerde hasar 
almasını engellemek için köşe 
koruyucular (köşebentler), ürünleri 
yatay & dikey darbelerden korur ve 
aşırı yükleme gibi durumlarda 
ürünlerin hasar almalarını engeller. 
Ürünleri dengede tutarken 
dayanıklılığını arttırıp basıncı 
azaltarak üst üste istifleme imkanı 
sunar. 

İhtiyacınıza uygun boyutta 
kullanabileceğiniz mavi köpük 
köşebentler, karton köşebentler 
ve köşe koruyucuları, birinci sınıf 
ham maddeden üretilmekte ve 
ürünlerinize tam koruma imkanı 
sunmaktadır.
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KARTON KÖŞEBENT

MAVİ KÖPÜK KÖŞEBENT

KÖŞE KORUYUCULARI



KLİPSLER

www.efekardesler.com  

Tel Klips - Beyaz Renk İçi 
Paslanmaz PVC Kaplı Tel

KULLANIM
ALANLARI
Torba ağzını kapatmak amacıyla, 
muhafaza edilen ürünlerin 
paketlenmesi esnasında, beyaz 
eşya ve elektronik cihazlardaki 
kablo demetlerinde (adaptör, 
kulaklık v.b.), ziraat ürünlerinin 
yetiştirilmesi sırasında fidanı 
toprak üstüne monte edilen 
kazıklara bağlama suretiyle 
tarlalarda ve seralarda, jant 
kapaklarında ve çok amaçlı olarak 
çeşitli yerlerde kullanılır.



YAPIŞTIRMA
MAKİNELERİ
Genellikle gıda, özel ürünler, ilaç, 
donanım, çay vb. paketlemede 
kullanılır. Mağaza, evler ve 
fabrikalar için en uygun ve en 
ekonomik kapama aletleridir.

www.efekardesler.com  



KAĞIT
ÇEŞİTLERİ

www.efekardesler.com  



  35

AMBALAJ KAĞIT GRUPLARI

İMİTASYON RULO KRAFT  KAĞIT

ONDÜLE KAĞIT

Ondüle daha çok yere 
serilerek zeminin korunması 
amacıyla kullanılmaktadır.

İnşaat, boyama, ürün 
paketleme, hobi ve el işi için 
kullanılabilir. Dayanıklı ve 
kullanımı kolaydır.

Ondüle karton geniş alan 
kaplama için uygundur.

Nakliye ve depolama 
esnasında ürünlerin hassas 
yüzeylerini darbelere ve 
çizilmelere karşı koruyan en 
ideal kağıt çeşididir. Yüzey 
korumalarını sağlar. Kullanımı 
pratik ve ekonomiktir.

Koruma filesi kavanoz, şişe, 
gıda, metal gibi çeşitli ürünler 
için kullanabilir.

Ambalaj Kağıtlarında ortak 
amaç ürünü dış etkenlere 
karşı korumaktır. Gıda ürünleri 
veya harici ürünler için de 
rahatlıkla kullanılabilir.

Ambalaj Kağıt Gruplarımız ile, 
ambalajlarınızı ve 
gönderilerinizi daha şık bir 
hale getirebilirsiniz.



AMBALAJLAMA
MALZEMELERİ

www.efekardesler.com  
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PAKET LASTİĞİ

İP ÇEŞİTLERİ

RAFYALAR

ÇUVAL ÇEŞİTLERİ



BARDAK VE
KARIŞTIRICILAR

www.efekardesler.com  

Plastik bardağın en çok tercih 
edilme sebeplerinden biri hijyenik 
olmasıdır. Tek kullanımlık oldukları 
için sağlık açısından güvenlidir. Bu 
sayede farklı kişilerin aynı 
bardaktan sıvı tüketmesi 
nedeniyle ortaya çıkabilecek 
problemlerin önüne geçilmiş olur.



Yüksek kaliteli ve ihtiyacınıza 
uygun ebatlarda karton koli 
çeşitleri.

www.efekardesler.com  

KOLİ
ÇEŞİTLERİ



TEMİZLİK
ÜRÜNLERİ

www.efekardesler.com  

Kağıt temizlik ürünleri, yaşam 
alanlarınızda sıklıkla gerek 
duyabileceğiniz hijyen ve temizlik 
ürünleri arasında yer alır. 

Tuvalet ve banyo gibi ıslak zeminli 
alanlarda ve mutfaklarda düzenli 
olarak kullanmakta olduğunuz 
ürün çeşitlerimiz içerisinden arzu 
ettiğinizi tercih edebilirsiniz.



EL HAVLUSU

TUVALET KAĞITLARI

HAREKETLİ HAVLU

41



DİSPANSER HAVLU

İÇTEN ÇEKMELİ HAVLU

JUMBO TUVALET KAĞITLARI

42



www.efekardesler.com  

ELDİVENLER
Her ihtiyacınıza uygun, koruyucu 
eldivenler ve steril cerrahi eldivenl 
modelleri.



www.efekardesler.com  

POŞET VE
TORBALAR



ATLET POŞET

NAYLON TORBA

KİLİTLİ TORBA ÇEŞİTLERİ

OFİS TİPİ ÇÖP POŞETİ
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PRES NAYLONU

RENKLİ ÇÖP POŞETİ

RULO NAYLON
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Ebat (cm) Kg/Adet

14x28 cm 360

15x20 cm 450

15x30 cm 400

20x30 cm 230

23x36 cm 170

25x42 cm 140

28x45 cm 110

30x52 cm 90

35x55 cm 70

40x60 cm 55

45x65 cm 47

50x70 cm 35

50x80 cm 32

60x90 cm 27

70x100 cm 20

70x120 cm 16

İNCE TORBALAR

Ebat (cm) Paket/Adet

5x5 cm 2000

6x6 cm 2000

6x7 cm 2000

7x9 cm 1500

8x10 cm 1000

9x11 cm 1000

10x12 cm 1000

11x14 cm 1000

13x16 cm 600

15x18 cm 600

16x20 cm 600

17x23 cm 300

19x25 cm 300

21x27 cm 300

23x31 cm 250

26x36 cm 200

KİLİTLİ TORBALAR

Ebat (cm) Kg/Adet

15x20 cm 150

15x30 cm 145

20x30 cm 72

23x36 cm 47

25x30 cm 60

25x40 cm 43

30x50 cm 38

35x45 cm 29

35x55 cm 23

40x65 cm 20

50x80 cm 11

60x90 cm 9

70x120 cm 7

100x100 cm 4

100x150 cm 3

KALIN TORBALAR

Ebat (cm) Kg/Adet

7x14 cm 900

8x16 cm 650

9x18 cm 540

10x20 cm 450

KÜÇÜK TORBALAR

Ebat (cm) Kg/Adet

20X30 cm 180

23x35 cm 165

25x40 cm 110

28x45 cm 80

30x45 cm 78

35x45 cm 70

BANTLI JELATİNLER
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Ebat (cm) Kg/Adet

Minik 300

Küçük 120

Orta 100

Büyük 55

Battal 28

Jumbo 20

1. KALİTE BEYAZ ATLET POŞET

Ebat (cm) Kg/Adet

Küçük 70

Orta 55

Büyük 41

Battal 28

Jumbo 16

2. KALİTE BEYAZ ATLET POŞET

1. Kalite
Balonlu Naylon 

2. Kalite
Balonlu Naylon

120 cm Şeffaf 120 cm Renkli

160 cm Şeffaf 140 cm Renkli

160 cm Renkli

160 cm Renkli Gripin

160 cm Renkli Asprin

BALONLU NAYLON ÖLÇÜLERİ

Ebat (cm) Kg/Adet

80x100 cm 7

100x150 cm 4

120x150 cm 3

SİYAH ÇÖP TORBALARI

Ebat (cm) Kg/Adet

Minik 260

Küçük 140

Orta 90

Büyük 50

Battal 30

Jumbo 20

Hantal 12

SİYAH ATLET POŞET

Ebat (cm)

10 cm

12 cm

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

40 cm

RULO NAYLON
ÖLÇÜLERİ

Ebat (cm)

45x60 cm
50x80 cm
60x90 cm
80x120 cm
110x150 cm
135x190 cm

90x90x140 cm
Bigbag Çuval

100x100x200 cm
Bigbag Çuval

ÇUVAL ÖLÇÜLERİ

Ebat (cm)

26x38 cm

33x45 cm

40x50 cm

50x60 cm

60x70 cm

TAKVİYELİ
MAĞAZA

POŞET
ÖLÇÜLERİ

Ebat (cm)

100 cm

150 cm

200 cm

300 cm

400 cm

NAYLON
BRANDA

ÖLÇÜLERİ
(ÇİFT KAT)
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Ebat (cm) Kg/Adet

35x50 cm 280

50x70 cm 140

50 cm Rulo

PLAST KAĞIT ÖLÇÜLERİ





Merkez : Üçevler Mh. Nilüfer Ticaret Merkezi 66. Sk. No:2 Nilüfer/BURSA
Telefon : (0224) 443 66 21 - (0224) 443 66 21       Faks : (0224) 443 66 23

Fabrika : Çalı Yolu Üzeri Yaylacık Mah. 46. Sokak No:2/3 Nilüfer/BURSA
E-Mail : satis@efekardesler.com       www.efekardesler.com
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