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ÜRETİM TESİSLERİMİZ

ANKARA FABRİKA

UŞAK FABRİKA

ESKİŞEHİR FABRİKA

AYDIN SÖKE FABRİKA



KURUMSAL MİSYON

Bundan yirmi üç yıl önce küçük bir atölyede birkaç makinayla ve özverili çalışanlarımızla başlayan 

yolculuğumuz bir kar topu gibi günden güne büyüyerek gelişimini sürdürmektedir. 

ilk gün ki heyecanla sabah kapılarını açtığımız fabrikalarımız müşterilerimizin emeklerine katma değer katmaktadır. 

Bugün toplam kırk bin metre karelik kapalı alanda yıllık 50 bin ton oluklu mukavva 

ürün üretme kapasitesi, zengin makine parkuru ve tecrübeli personeliyle Tuğba ambalaj ulusal çapta 

bir marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. Mobilyadan, gıdaya, seramikten, tekstile, eğitimden, 

sağlığa kadar bütün sektörlere ihtiyaca göre özel tasarımlarla çözüm üretmekteyiz.

Ambalajın hayati öneme sahip olduğu günümüz ticaretinde; Üretimin son aşaması, ürünün sunumu 

ve kıyafeti ambalajdır. Biz de Tuğba ambalaj olarak bu durumun bilinciyle müşterilerimizden gelen 

taleplere kulak vererek 23 yıldır kaliteden taviz vermeden çalışıyoruz. 

Müşteri odaklı üretim ve hizmet anlayışımız, kalite ilkemiz ve iş ahlakına uygun dürüst çalışmalarımız, 

23 yılın sonunda bizlere sadece haklı bir gurur yaşatmakla kalmıyor, Türkiye'nin sanayisine ve 

ekonomisine yaptığımız katma değerin mutluluğunu da yaşamamızı sağlıyor. Başarımızı dürüstlük, 

inanç ve ekip ruhuyla çok çalışmaya borçluyuz. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar, Tuğba Ambalaj'ın 

başarı hikâyesinde sadece bir başlangıç. Bundan sonrasında da kat edecek yolumuz ve gerçeğe 

dönüştüreceğimiz büyük projelerimiz var. 

Hedeflerimize ulaşmak için değerlerimizden ve iş anlayışımızdan taviz vermeden, iş hayatına güç katan 

unsurları en üst kalitede üretmeye devam edeceğiz. 

23 YILLIK DENEYİM
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23 yıldır sorun değil, çözüm üretiyoruz...
Firmamız 1999 yılında başladığı oluklu mukavva 

üretim faaliyetlerini Ankara Akyurt’ta kurulu 
2 215.000m , Uşak Tekstil O.S.B. de  10.000m  lik ,  

2Eskişehir  O.S.B. de 10.000m  lik  Aydın Söke de 
28.000m  lik   modern üretim tesislerinde son 

teknolojiyi takip  ederek  ve  sürekli  büyüyerek  

devam etmektedir.

Oluklu mukavva  ve kutu sektörünün öncü kuru

luşlarından olan firmamızın Ankara merkez  

olmak  üzere  Eskişehir  O.S.B.  Uşak ve  Aydın  

da  yıllık  50.000 ton, oluklu  mukavva  ambalaj  

üretimi  yapılmaktadır.

Her fabrikamızda da son teknoloji baskı ve üretim 

yapan makina parkurumuzda tek renk  bask

ıdan,  çok  renkli  baskıya  kadar  tüm  üretimler  

hassasiyet  ve  titizlikle  yapılmaktadır.

Tuğba  Ambalaj maksimum müşteri memnuni
yetine  önem verir. Çalışanlarını sürekli ve  akılcı 
bir eğitimle yetiştirip, işi makina değil insan üretir 
mantığına öncelik tanır. Tuğba Ambalaj ürün 
kalitesinden ödün vermeksizin  ekonomik ve 
dinamik üretim yapar...

Firmamız C Kalite Yönetimi Sistem Belgesine, ISO 

14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ISO 4501 2018 

ISO 22716:2013 Belgesini, BS OHSAS 18001:2007 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine 

sahiptir.

Maksimum müşteri 
memnuniyeti için 

var gücümüzle 
çalışıyoruz...

“
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AMBALAJLARDA KULLANILAN 

KARTON VE MUKAVVA ÇEŞİTLERİ

Ürünlerin pazarlanmasındaki en önemli unsurlardan birisi olan ambalaj, hem ürünün güvenli 
şekilde paketlenmesini hem de pazarlanabilirliğinin arttırılmasına yardımcı olur. Ambalajın 
yapıldığı malzeme de bu açıdan ürünün ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır.

Ürünün güvenliği kadar, imajını da yansıtan ambalaj yapıldığı maddeye göre kimlik kazanır ve 
biçim alır. Bu bağlamda ambalajların yapıldığı maddenin çeşidinin, ambalajın kapladığı ürünün 
işlevselliğine  ve vermiş olduğu hizmete direkt olarak etkide bulunduğu çıkarılabilir.

Oluklu Mukavva: Kolayca katlanıp kesilebilir ambalaj formları olarak oluklu mukavvalar 
hem esneklikleriyle hem de dayanıklılıklarıyla geniş bir ürün yelpazesinde kullanılabilmek
tedir. Bu kullanım alanlarına kitap kutuları, küçük mobilya kutuları, ev gereçlerinin 
taşındığı kutular vb. örnek gösterilebilir. Diğer yanda oluklu mukavvalar kullanımdaki 
pratikliğiyle uygun biçimlendirmeler neticesinde çok daha farklı alanlarda da kullanılabilir.
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1.2 to 20 mm

Tek Dalgalı Oluklu Mukavva;
Tek dalgalı oluklu mukavva, bir oluklu tabakanın her iki yüzeyinin düz tabaka ile kaplanmasıyla 

meydana gelen oluklu mukavvadır.

Çift Dalgalı Oluklu Mukavva;
Çift dalgalı oluklu mukavva, düz bir tabakanın alt ve üst yüzeylerine yapıştırılmış oluklu tabaka

ların alt ve üst yüzeylerinin düz tabaka ile kaplanmasıyla meydana gelen oluklu mukavvadır.

Üç Dalgalı Oluklu Mukavva;
Üç dalgalı oluklu mukavva, aralarındaki iki düz tabakaya yapıştırılmış üç oluklu tabakanın 

altının ve üstünün düz tabaka ile kaplanmasıyla meydana gelen oluklu mukavvadır.

Tek Yüzlü Oluklu Mukavva (Ondüle);
Tek yüzlü oluklu mukavva (Ondüle), bir oluklu tabakanın yalnız bir yüzünün düz tabaka ile 

kaplanmasıyla meydana gelen oluklu mukavvadır Ondülenin tek yüzüne kâğıt yapış tırılmasıyla 

"Tek Yüzlü", her iki yüzüne kâğıt yapıştırılmasıyla "Oluklu Mukavva" elde edilir.

1.2 to 2.0 mm

2.4 to 3.0 mm

3.5 to 4.0 mm

2.4 to 3.0 mm

3.5 to 4.0 mm

3.6 to 4.1 mm

6.0 to 7.6 mm



KAĞIT AMBALAJLARIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE 
ÇEVRE FAKTÖRÜ

Kullanılmış bir kağıdın geri dönüşümü hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını

 %45 azaltır. 1 ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılması 8 ağacın kesilmesini önlemektedir. 

Ana maddesi ağaç olan kağıt,  günlük yaşantımızda önemli yer tutan malzemelerden biridir. 

Tuğba Ambalaj olarak fonksiyonunu tamamlayan ve atılan her türlü kâğıt, karton ve mukavvayı 

geri dönüşümü konusunda çalışmalar sürmekte ve bir ölçüde de olsa gereksiz ağaç kesimi 

engellenmektedir.
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KUTU ÇEŞİTLERİ 

ÖZEL KESİM KUTULAR / A BOX KOLİ / KASA KUTU

Endüstriyel KutularPromosyon Kutusu

Özel Kargo Kutusu Fide ve Çiçek Kutusu

Tutamaçlı A Box KutusuDiğer Kutular
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Yiyecek-İçecek KutusuYaş Sebze-Meyve Kutusu

Pizza KutusuPide Kutusu

Özel Kesim KutuSeramik Kutusu

KUTU ÇEŞİTLERİ 

ÖZEL KESİM KUTULAR / A BOX KOLİ / KASA KUTU
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Standard Koli

Standart kolinin bütün kapakları aynı 
boydadır. Dış kapakları kolinin ortasında 
birleşir.

 Çift Taraftan Bindirmeli Koli

Standard koliden farkı tüm kapak boylarının 
belirlenen ölçülerde uzun tutularak, dış 
kapakların üst üste bindirilmesidir.

Tam Kapaklı Koli

Koli dış kapaklarının tam olarak üst üste 
bindirildiği bu tip, çökmeye dayanıklıdır.

Geçme Tabanlı Kutu

Bant gerektirmeden belirli bir sıra ile 
kapatılınca kilitlenen alt ve üst kapakları 
nedeniyle genellikle tüketici ambalajı 
olarak değerlendirilir.

Teleskopik Tava

Kalıplı veya standard olarak üretilen bu 
tava olarak tabir edilen kutular, düz şekilde 
sevk edilirler.

Teleskopik Tava Kutu

İki tane tek taraftan kapaklı kolinin ağızları 
yüzyüze gelecek şekilde biribiri üzerine 
geçmesi ile oluşur.

KUTU ÇEŞİTLERİ 

ÖZEL KESİM KUTULAR / A BOX KOLİ / KASA KUTU
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Klitli Tava

Kapalı olarak kullanıldığı gibi, kullanıcı 
tarafından elle katlanarak kurulan, 
teleskopik olarak kullanıldığında son 
derece dayanıklı bir ambalajdır.

Dört Nokta Yapıştırma Tava Kutu

Kalıpla üretilen, dört köşesi yapıştırıldıktan 
sonra düz olarak sevk edilen tavalar 
kutulardır.

Ara Bölme Kartonu

Oluklu mukavva kutuyu yatayda ve 
düşeyde bölen düz levhalardır.

Çevre Takviye Karton

Oluklu mukavva kutunun yan yüzeylerini 
kuvvetlendirmek, istifleme dayanımı 
kazandırmak amacı ile kutu iç ölçülerine 
uygun olarak rillenmiş parçalardır.

Separator

Oluklu mukavva kutuların içinde 
kullanılan, istenildiği kadar göz sayısında 
üretilen ayırıcı malzemedir.

KUTU ÇEŞİTLERİ 

ÖZEL KESİM KUTULAR / A BOX KOLİ / KASA KUTU
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Tuğba Ambalaj Ürünleri;
Uzun mesafeli taşımalara karşı dayanıklıdır.

Teslimatı Düşünmeyin!

Sevkiyatlarımızı Kendi Araçlarımızla Gerçekleştiriyoruz.
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Sayılarla 
Tuğba Ambalaj 

4 Fabrika

Çeyrek Asırlık Tecrübe
2 270 Bin m Açık Alan, 40 Bin m  Kapalı Alan

Yıllık 50 Bin Ton Üretim Kapasitesi

20 Tırlık Kendi Lojistik Desteği 

24 Makinalık Parkur 

20 cm’den 10 Metreye Kadar 

Ürün Üretebilme Kabiliyeti

5 Renge Kadar Baskı

10 Ülkeye İhracat 

250+ Çalışan

2000+ Mutlu Müşteri 
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ANKARA FABRİKA
Çankırı Yolu 7. Km. Çınar Mh. 

Duru Cd. No:34 Akyurt/ANKARA
0 312 528 20 20   

info@tugbaambalaj.com

ESKİŞEHİR FABRİKA
75. Yıl Mh. O.S.B. 8. Cd No:38 

Odunpazarı / ESKİŞEHİR
0 222 236 15 15

 eskisehir@tugbaambalaj.com

UŞAK FABRİKA
Tekstil O.S.B. Mh. 101 Cad. 

No:79  UŞAK 
0 276 502 06 60

usak@tugbaambalaj.com

AYDIN SÖKE FABRİKA
Söke O.S.B. Mh. 1. Sk. 
No: 14 Söke / AYDIN

 soke@tugbaambalaj.com
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