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Hakkımızda
About us

2006 Yılında İzmir’de kurulan A.R.C. Ambalaj genç
dinamik yapısının yanında, uzun yıllara dayanan;
sektör tecrübesinin ürünüdür.
A.R.C. ambalaj karton boru ve karton köşebent
üretir. Yıllık kapasitesi 12.000 tondur.
Firma başarısının temelinde şu nedenler yeter;
• Müşteri ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi
• Bu tespite uygun üretim yapılması
• Satış sonrası destek
• Rekabetçi fiyat politikası

A.R.C AMBALAJ founded in 2006 at İZMİR with
young dynamic body of the company and
experiences based on long years.
A.R.C. AMBALAJ manufacturer company of paper
spiral tubes-cores and edgeprotectors.
The production capacity is 12.000 tones/year
Our company succes depending on as follows ;
• Sales service
• Competitive prices
• Truefixing customer needs
• Starting to produce depends on customer needs.

Misyonumuz-Vizyonumuz
Mission Statement
Vision Statement
MİSYONUMUZ
Biz karton boruya baktığımızda dünyayı, çözümü,
yeniliği, yaşamı ve kendimizi görürüz.
VİZYONUMUZ
Yetkin ekibi;
• Verilere dayanan karar alma süreçleri
• Müşteri beklentilerinin ötesinde
ürün ve hizmet anlayışı
• Çağdaş ve sürekli yenilenen altyapısı
• Ürün geliştirme ve güçlü sektör tecrübesi ile
REFERANS KATON BORU VE KARTON
KÖŞEBENT ÜRETİCİSİ olma özelliği geliştirerek
sürdürmek ve müşteri memnuniyeti sağlamak.

MISSION STATEMENT
We see the world, solutions, innovations, lifes, and
ourselves, 'when we look through our productions.
VISION STATEMENT
Our vision is to maintain and improve being referred
paper tubes cores and edge protectors producer
with
compotent team
• Decision-making process baseclon data
• Product and servise beyond customer expectation
• Modern and ever updated technologic
infrastructure
• R&D projects and excellent sector experience

İşletmemizde ve tüm birimlerimizde, müşterilerimiz
güler yüzlü karşılayarak yasal şartlara uygunluk
kaliteli ve dikkatli çalışma ilkeleriyle müşterilerimize
kaliteli-problemsiz ürün hizmet sunmak;
Tüm personelimizin eğitim ve yetkinlik seviyelerini
artırmak, müşteri beklentilerini karşılamak,
kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli
iyileştirmek müşteri memnuniyetini sağlamak
kurumsal politikamızdır.

A.R.C. keeps a close watch to ensure that our
production can be used atr their best in the
application for which they are intented and, in terms
of lojistic and of technical commercial support,
administration and proactive thinking maximum
customer satisfaction is achieved.

Ürünlerimizle ilgili aşağıdaki ölçümleri yapmaktayız;
• İç çap, dış çap, uzunluk, kalınlık, genişlik
• Yapışma
• Ezilme dayanağı
• Düzlük
• Nem ölçümü
• Ölçü tutarlılığı

• Dimensions (internal and external dicmeter and
length)
• Adhesion
• Crush resistance
• Moisture content
• Straightress
• Dimensional stability

the quality of our products are; Testing at our own
labs as follows;

Ürünler
products
KÖŞEBENTLER
Karton köşebentler eşyalarınızı, ürünlerinizi
dağalmaya ve darbeye karşı korumak için üretilir.
Etek ölçüleri kalınlık ve uzunluk müşteri ihtiyaçlarına
göre karşılanır. Köşebent üzerinde şirket isminiz
logonuz talep edilen dizayna göre dört renge kadar
kişiselleştirilebilir.
YAŞ MEYVE SEBZE KÖŞEBENTLERİ
Tamamen nemli ortamlar için üretilmiş özel
ürünlerdir. Ölçüler ve üzerindeki logo ve grafikler
dört renge kadar müşteri istekleri doğrultusunda
hazırlanır.
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EDGEPROTECTORS
Arc, produces an extensive range of edge protectors, which offer optimum protection for your goods.
Length, flap width and thickness are totaly attuned
to your needs. Personalisation with your company
name or logo is also possible.
Our edge protectors meet all your requirements to
quarantee sound packaging of your goods. The
dimensions of the flaps are always determined by
your application. With large runs we can print the
outside and also inside with your logo or company
name. For use in a moist environment, we can
provide the edgeprotectors with a mouistureresistant finish.
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Ürünler
products

A.R.C. her çeşit spiral sarım boru üretimini değişik
uygulamalarla gerçekleştirir.
İç çap; 30mm den-520mm’e et kalınlığı 1,5 mm’den
20mm’e kadar; karton borular üretir. Biz karton
boruları müşterilerin istedikleri uzunlukta ebatlarız.
Temiz, tozsuz ve çabaksız bir biçimde kesimi
gerçekleştiriz. Karton boruların üzerine kendinden
yapışkanlı çift taraflı bant uygulayabiliriz. Dış ve iç
yüzeye şirket logolarını, isimlerini dört renge kadar
basabiliriz.

A.R.C has a complete range of spiral wound
cardboard tubes and cores for the most diverse
applicaiton .
• Inside diameter min 30 mm max 520mm
• Mwall thickness min 1,5 mm max 20 mm
We can precisly cut the tubes to any finished lenght
between 60mm and 12.000 mm, free of dust and
burrs. We can provide a variety of special a treatments for the exterior finish: smooth outer surface
variety of printing 4 colurs. (with company name
and/or logo) and self-adhesive outer strip.

Ürünler
products

FİLM FOLYO FLEKSİBLE KARTON BORULAR
A.R.C. ambalaj folyo flim fleksible ambalaj
materyerleri için karton borular üretir.
KAĞIT VE KARTON ÜRÜNLERİ
Kraft kağıdı testliner fluting gri karton ve
diğer kağıt tiplerinin üzerine sarıldığı fiziksel
dayanımı yüksek karton borular üretir.
TEKSTİL ÜRÜNLERİ
Kumaşların ve iplerin üzerine sarıldığı çok hassas
karton rulolar üretir.
METALLER
Bu karton borular metalizer kâğıtlar şeritler
ve teller için kullanılır.

FILM-FOIL-FLEXIBLE PACKAGING
A.R.C produces cores intended for coiling foils, films
and flexible packaging materals as they are being
extruded or converted for use both industrial and
ansumer packaging.
PAPER AND CARDBOARD PRODUCTS
Cores that are used for producing Kraft
paper,testlinert grey cardboard and other types of
paper cardboard that will later be processed into
packging are characterisied by their pyhsied
stabilitiy.
TEXTILE
Cores have the self adhesive outer strip to hold the
rope and cloth on.

SİLİNDİRİK KUTULAR
Bu gruptaki karton borular içerisine ürün
koymak için üretilmiş mamüllerdir. Karton ve plastik
kapakla ağızları kapatılır.

METALS
These tubes are used as winding cores for metal
sheet,strip and wire products. The exterior can be
provided with a softer recyclable layer of paper felt.

ETİKET VE BAND
Bu karton borular etiket ve band üreticileri
için üretilir. İç dış ve dış yüzeylere baskı yapılır ve
istenilen ölçülerde kesilir.

SILINDIRICAL BOXES
These tubes to save the goods inside. Tubes able to
close with plastic or carton.
LABELS AND TAPE
These cores are produced to the strictest standards
in terms of dimensions strength charactristics and
finish . These cores can also be provided with a
printed outer/inner layer.

