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BİZ KİMİZ

PP oluklu levha özellikleri

PP Oluklu Levha Başlıca Kullanım Alanları & Sektörler

K�ng Karton Plast�k , 15.000 m2 kapalı alan, 70.000 m2 açık alan olmak

üzere toplam   85.000  m2  alanda kurulan fabr�kamız,  2020 yılında Oluklu PP 

( Pol�prop�len )  Levha /  Karton Plast üret�m faal�yetler�ne yen� nes�l son model

teknoloj�k levha ekstrüzyon hatlarında başlamıştır.                                  .

Ekstrüzyon levha üret�m hatlarımızda üret�len levhaları, herb�r� alanında uzman

ek�b�m�z �le müşter�ler�m�z�n �ht�yaçları doğrultusunda projelend�rme  &  tasarım

sürec�nden,  ARGE,  CMYK ser�graf baskı,  BOPS kalıp kes�m,  şek�llend�rme, 

kal�te kontrol ve sevk�yat aşamasına kadar t�t�zl�kle yönetmektey�z.

F�rmamız ve ürünler�m�z ISO 9001:2015 Kal�te Yönet�m S�stem� ve 

ISO 22000:2018 Gıda Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem� ( Gıda �le D�rek Temas Eden  

PP  Oluklu Levha Üret�m) sert�fikalarına sah�pt�r.                                       .

Son yıllarda özell�kle ülkem�zde b�l�n�rl�ğ�n�n artmaya başladığı Oluklu PP 

( Pol�prop�len ) Levha / Karton Plast; loj�st�k, ambalaj, paketleme, otomot�v, 

dem�r çel�k, beyaz eşya, tarım & bahçe, kırtas�ye, reklam ve �nşaat & yapı 

sektörlerler� g�b� çok gen�ş alanlarda kullanılmaktadır                 .

Ger� dönüştürüleb�l�r doğa dostu özell�ğ�n�n yanı sıra, suya, neme, darbelere, as�tlere dayanıklılığı, hafif ve düşük maal�yetl� olması sebeb� �le

endüstr�yel taş�mada, ambalajlamada m�n�mal kullanımdan endüstr�yel kullanımlara kadar b�rçok alanda kullanılmaktadır.

Yangın gec�kt�r�c� katkı �le yanmazlık özell�ğ� sağlanab�l�r(ops�yonel)

Gen�ş renk seçenekler� & şeffaf ( ops�yonel )

Levha ve rulo hal�nde üret�lmekted�r

Hafif ve düşük mal�yetl�d�r

Modern ve canlı görünüme sah�pt�r

Darbeye, as�tlere ve neme karsı dayanıklıdır

Defalarca kullanılab�l�r

Esnek ve şek�llend�r�leb�l�r

Pürüzsüz b�r yüzeye sah�pt�r ve b�r çok çes�t baskı yapılab�l�r

Yapıştırılab�l�r – baskı yapılab�l�r

Kokusuzdur

H�jyen�k, ster�l ve tem�zleneb�l�r

Çevre dostu, ekoloj�k özelliğe sah�pt�r

Ger� dönüştürüleb�l�r

Toks�k değildir

Gıda �le temas edeb�l�r (FDA onaylıdır)

Isı yalıtım özell�kl�ğ�ne sah�pt�r

Ses yalıtım özell�ğ�ne sah�pt�r

Sıvı geç�rmez özell�ğe sah�pt�r

Ant�-stat�k özell�ğe sah�pt�r (ops�yonel)

UV d�rençl�d�r (ops�yonel)

Tarım & Bahçe Sektörü

Ambalaj & Paketleme Sektörü

Otomot�v Sektörü

Beyaz Eşya & Ev Aletler� Sektörü

Dem�r Çel�k Sektörü

Seperatör

İnşaat & Yapı Sektörü

Kırtas�ye Sektörü

Reklam Sektörü

Doğal Taş & Mermer Sektörü

Baskılı Kol� & Kutu - Corex Kutu

Taşıma Ün�teler�

Meyve Sebze Kutuları

Atık Toplama Kutuları

Ked� & Köpek Kulübeler�



Oluklu PP Plast�k Atık Toplama / Ger� Dönüşüm Kutuları

Oluklu PP Plast�k Levha İnşaat & Yapı Sektör Uygulamaları

İnşaat sektöründek� �ş güvenl�ğ� �ht�yaçlarının karşılanab�lmes� ve daha kısa sürelerde üret�m yapılab�lmes� �ç�n yen� ürün ve ek�pman

arayışları ve kullanımı kaçınılmazdır.                                                               .

Bu doğrultuda; PP oluklu plast�k levhalardan üret�len blok kalıplarının ve asma tavan çözümler�n�n, �nşaat projeler�nde kullanılan ağır

metal kalıplarından ve polyester bloklardan daha fazla ver�m alındığı ve avantajları sektör uzmanları tarafından test ed�l�p, 

onaylandıktan sonra daha fazla terc�h ed�lmeye başlanmıştır. 

PP oluklu levhadan üret�len atık toplama / ger� dönüşüm kutuları darbelere, suya, neme, as�tlere ve farklı ortam ısılarına olan dayanıklılığı

sebeb� �le terc�h ed�lmekted�r.                                                                       . 

Modern ve canlı görünümü sayes�nde üzer�ne talep ed�len tasarım ser�grafi CMYK baskı uygulaması �le atık çeş�tler�n�n kolay b�r şek�lde

toplanab�lmes�n� sağlamaktadır.                                                                     . 

Resm� kurumlar ve alış ver�ş merkezler�, özel ş�rketler, hastaneler, okul, s�nema, t�yatro ve cam� g�b� halka açık yerlerde ger� dönüşüm atık

kutuları olarak kullanılmaktadır.                                                                 .

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının şartnameler�ne uygun parametrelerde üretmektey�z.Ger� dönüşüme g�decek atıkların toplanmasına 

yönel�k maal�yetlerden, harcanan zamandan ve �ş gücünden tasarruf etmen�z� sağlar.



Oluklu PP Plast�k Tarım Sektörü Uygulamaları

Meyve ve sebze kasaları

Oluklu PP ( Pol�prop�len ) plast�k levhalar, gıda sektöründe

ambalajlama ve nakl�ye alanlarında kullanılmaktadır.                        .

PP-Pol�prop�len hammaddes� gıda temas onaylı b�r hammadde

olup, ürünler�n h�jyen�k paketlenmes�n� Sağlar.                                       .

Kartondan üret�lm�ş kasa ve kutular su �le temas ett�ğ�nde suyu

çekt�ğ� / emd�ğ� �ç�n mukavemet�n� ve sertl�ğ�n� kaybetmekted�r.            .

Oluklu PP plast�k levhalardan üret�lm�ş kasa ve kutular su ve 

nem'e karşı dayanıklılığı sayes�nde doğrudan soğuk hava depolarında 

/ buzdolaplarında konulmasına olanak sağlar.                         .

Kutular yıkanıp, defalarca kullanılab�lmekted�r. Kutular, açılarak düz levha şekl�n� alab�ld�ğ� �ç�n nakl�ye aşamasında fazla yer kaplamaz.





F�dan & B�tk� Koruma & Ağaç Barınakları

UV d�renc� eklenm�ş oluklu PP plast�k koruyucuların yapısı, ağaçların

ve fideler�n hızlı ve güçlü büyümeler�n� sağlayan m�n� b�r sera ortamı

oluşturduğu �ç�nağaçların ve fideler�n en �y� şek�lde büyümes�n� sağlar.  

B�tk�ler� küçük hayvanlardan, kuşlardan, rüzgardan, don olayından ve

spreylerden koruyun. B�tk�ler�n etrafına montajı daha hızlıdır ve çok 

kolaydır.                                      .

Oluklu PP Plast�k koruyucular, genç fidanlara b�rden fazla alanda 

aşağıdak� zararlara karşı koruma sağlarlar;                                                                      ;   

+ Kem�rgen hayvanlar (fare, tavşan...)                                          .

+ Ot mücadele İlaçları                                                     .  .      

+ Güneş yanıkları                                                         .   

+ Mekan�k zararlar (Çapa, Tırpan...)                                   .  

+ Dondurucu soğuk rüzgarlar                                              . 

Koruyucu kullanarak, fidan ölümler�n� m�n�muma �nd�reb�l�r, ve bakım masraflarınızı düşüreb�l�rs�n�z. F�dan koruyucuya harcanan 

para �lk etapta masraf g�b� görünse de, fidan d�k�ld�ğ� �lk yıllar �çer�s�nde kaybed�lecek fidanlar, bu fidanların mal�yet�, fidana o güne

kadar yapılan bakımların mal�yetler�, kaybed�lenzaman, rekolteden g�den g�b� kayıplar hesap ed�ld�ğ�nde, aslında b�r tasarruf kalem�d�r.

Delta Tuzaklar, su geç�rmez oluklu PP plast�k malzemeden yapılmış üçgen

b � r  taband ı r.  Böcek  yaka lama öze l l � ğ �  o lan  b � r  yap ışkan

�le kaplanır. Feromonlar yem görev� görür. Türe özgü b�r feromonla b�rl�kte

çalışır.                                             . 

Yapışkan delta tuzağının �ç�ne yerleşt�r�l�r.                                       .

Tıkanma dereces�ne göre değ�şt�r�lmel�d�r. Kullanım sırasında eller�n�ze ve

g�ys�ler�n�ze yapışmaz. Yapıştırıcı ısıda akmaz.                                 . 

Kullanımı kolay ve prat�kt�r. Yapışkanlığını uzun süre kaybetmez ve güneş 

ışınlarına (UV) dayanıklıdır.                                .

Yağmur, güneş ve sıcaklıkdeğ�ş�mler� g�b� çevre koşullarından etk�lenmez.

İnsanlara ve hayvanlara zararlı değ�ld�r.                                           .

Delta ( S�nek-Böcek-Haşere ) Tuzakları



Bahçe / Bostan / Sebze Yet�şt�rme Yatakları

B�r nev� saksı n�tel�ğ� taşıyan sebze yatakları, aslında daha gel�şm�ş, daha bas�t ve kullanışlı b�r saksıdır. Klas�k usülde toprağı �şleyerek karık vb. d�k�m ve ek�m yapmak

yer�ne, dört tarafı oluklu PP plast�k �le çevr�lm�ş korunaklı üret�m alanıdır.  B�r kez hazırlanır ve kısa sürel� toprak hazırlığı ve gübreleme yapılarak yen�den d�k�m ve ek�m

�şlem� gerçekleşt�r�leb�l�r. 

Şeh�r hayatında yaşayan k�ş�ler, s�te bahçes�, teras, balkon vb. alanlarda rahatlıkla sebze yatakları hazırlayarak sebze yet�şt�reb�l�r.

Toprak �çer�s�nde su daha uzun duracağından su tüket�m� az, b�tk�ler�n sudan faydalanma süres� daha fazla olacaktır.Yet�şt�r�len b�tk�lere göre farklı zaman ve Miktarlarda

sulama yapma �mkanı sağlar.

Topraksız / H�dropon�k Tarım Yatakları

Topraksız / h�dropon�k tarımda öneml� unsurların başında düşük mal�yetl� ve yüksek 

ver�ml� yet�şt�rme ortamıdır. 

Yet�şt�rme ortamı aşağıdak� özell�klere sah�p olmalıdır.

1. K�myasal olarak nötr ve sab�t olmalıdır.

2. Bakter�ler� �zole edeb�lmel�d�r.

3.Yıkanab�l�r ve fazla suyu uzaklaştırmak �ç�n suya dayanıklı olmalıdır.

4.pH değ�ş�m�ne dayanıklı olmalıdır.

5.Düşük mal�yetl� ve kurulumu kolay olmalıdır.

6.Yapıştırılab�l�r veya matkap �le del�neb�lmel�d�r.

7.Pürüzsüz b�r yüzeye sah�p olmalıdır. 

U-şek�ll� oluklu PP plast�k rulolar ve levhalar, yukarıdak� özell�kler� sağlaması sebeb�

�le gül,  dolmalık b�ber,  salatalık,  domates vb. g�b�  çeş�tl� b�tk� ve ç�çektürler� �ç�n en

�y� ve en güvenl� seç�m olarak kabul ed�l�r. 



Oluklu PP Plast�k Levha Reklam & Tabela Uygulamaları

Ayaklı Reklam & Tabela Standları 
Mağaza Standları

Raflı Mağaza Standları

Masaüstü Mağaza Standları Seç�n ve Tanıtım Kab�nler�

Ürünler�n�z�n b�l�n�rl�ğ�n� arttırmak ve tüket�c�lere daha etk�l� şel�kde ulaşab�lmek �ç�n terc�h ed�len ayaklı reklam standları ve panolar, PP oluklu

levhaların modern ve canlı yapısı sayes�nde muad�ller�ne kıyasla sektörde öncel�kl� terc�h sebeb�d�r.                                .

PP oluklu levhaların kolay şek�llend�r�leb�lmes� özell�ğ� �le reklam standları ve panolar, ürünler�n�z şekl�nde üret�leb�lmekted�r. 

PP oluklu levhalar üzer�ne uygulanan ser�graf veya d�j�tal baskı kal�tes� alternat�fler�n�n kal�tes�ne kıyasla çok daha kal�tel� sonuçlar vermekted�r.

Ürünler�n�z�n b�l�n�rl�ğ�n� arttırmak ve tüket�c�lere daha etk�l� şel�kde
ulaşab�lmek �ç�n terc�h ed�len ayaklı reklam standları ve panolar, 
PP oluklu levhaların modern ve canlı yapısı sayes�nde muad�ller�ne
kıyasla sektörde öncel�kl� terc�h sebeb�d�r.                                .
PP oluklu levhaların kolay şek�llend�r�leb�lmes� özell�ğ� �le reklam 
standları ve panolar, ürünler�n�z şekl�nde üret�leb�lmekted�r.          . 
PP oluklu levhalar üzer�ne uygulanan ser�graf veya d�j�tal baskı 
kal�tes� alternat�fler�n�n kal�tes�ne kıyasla çok daha kal�tel� sonuçlar
vermekted�r.                                           .

Raflı mağaza standları, düşük ağırlıkta olan ürünler�n ve pazarında tanıtımının

ön planda olması terc�h ed�len ürün gruplarında kullanılması terc�h ed�lmekted�r.
Ürünler�n, standlar aracılığı �le kolay er�şeb�l�r olmasını ve mağaza �çer�s�nde
ürünlere özel  mağaza konsept �  o luşturulmasını  sağlamaktadır.

Masaüstü mağaza standları, yüksek kal�te baskı uygulamaları ve

ürüne özel yaratıcı tasarımları sayes�nde tüket�c�ler�n d�kkat�n� 

çekmes�n� sağlamaktadır. Bu durum ürünler�n satışlarının artmasını

sağladığı üret�c�ler tarafından b�rçok defa tesp�t ed�lm�şt�r.        .

Masaüstü mağaza standları, ürün tanıtım katalog & broşürler �ç�n de

�deal b�r stant grubudur.

PP oluklu levhalardan üret�len tanıtım, reklam kab�nler� hafif olması
sebeb� �le kolay taşınab�l�r ve çok az yer kaplamaktadır .                        .
Üret�len kab�nler levha plakalar hal�nde demonte olarak sunulmaktadır.
Kurulumu çok kolay olan kab�nler aynı zamanda su geç�rmez,
dayanıklı ve düşük maal�yetl� olması sebeb� �le terc�h ed�lmekted�r.   .



Oluklu PP Plast�k Ambalaj Ürünler� Uygulamaları

Oluklu PP Plast�k Seperatör Uygulamaları

Uzun yıllardır rağbet gören oluklu PP (pol�prop�len) levhalar, düşük maal�yet�, dayanıklılığı, şek�llend�r�leb�lmes�, kaynak yap�lab�lmes� 

ve matkapla del�neb�lmes�, yüksek kal�tede baskı yapılab�lmes� g�b� özell�kler� sayes�nde m�n�mal kullanımdan ağır endüstr�yel alanlarda

kullanımlara uygundur.                                                                           .

Oluklu PP plast�k ürünler modern ve canlı görüntüsü sayes�nde ürünler�ne katma değer eklemek �steyen firmaların terc�h ett�ğ� b�rçok

model ve şek�llerde kol�, kutu, arş�v kutuları, dem�r & çel�k koruma vs  olarak kullanılmaktadır.

PP oluklu separatörler, doğa dostu özell�ğ�, kolay tem�zleneb�l�r olması, suya-neme dayanıklılığı ve hafif olduğu �ç�n özell�kle endüstr�yel
taşımada, ambalajlamada,  cam ş�şe, kavanoz g�b� b�rb�r�ne temas etmes� sakıncalı, darbelere karşı hassas ürünler�n nakl�yes�nde ürünün
deforme olmasını engelled�ğ� ve taşınacak ürüne fazladan b�r yük eklemed�ğ� �ç�n terc�h ed�lmekted�r.                               .
Seperatörler endüstr�yel üret�m yapılan tüm �şletmelerde ürüne ve �ht�yaca özel şek�l ve ölçülerde tasarlanıp üret�leb�lmekted�r. Otomot�v,
beyaz eşya, sabunma sanay�, med�kal, elektr�k, elektron�k, havacılık, gıda ve �çecek sektöründe üret�len ürünler�n nakl�yes�nde ve 
depolanmasında hac�m avantajı ve maks�mum koruma sağlamaktadır.                                              . 



PP oluklu levhalar, otomot�v sektöründe oto yedek parça ve oto bagaj zem�n kaplamalarının ambalajında koruyucu levha olarak
kullanılmaktadır.                                                                          .
PP oluklu levhalar, üret�m aşamasında talep ed�lmes� hal�nde özel hammadde katkısı �le tutuşmazlık & alev almama özell�ğ� 
ekleneb�lmekted�r. Bu özell�k otomot�v sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır.                                 .  
PP oluklu levhalar, darbelere karşı yüksek dayanımı sebeb� �le otomot�v sektöründe b�rçok alanda terc�h ed�lmekted�r.         

Oluklu PP Plast�k Levha Otomot�v Sektörü Uygulamaları

Oluklu PP Plast�k Levha Ev Aletler� Uygulamaları
PP oluklu levhalar, köpükler�n PP oluklu levhaya yapışması ve su geç�rmez özell�ğ�nden doayı buzdolabı üret�mler�nde arka panel olarak

kullanılmaktadır.                                                                                    .

PP oluklu levha �le üret�len kutu ve kol�lere yüksek kal�tede baskılar yapılab�lmes�, su geç�rmez özell�ğ� ve darbeye dayanıklılı sayes�nde,

ev aletler� ürünler�ne değer kattığı ve hasarsız-deformes�z sevk�yat sağladığı �ç�n terc�h ed�lmekted�r.              .

Kutu ve kol�ler demonte hal�nde sevk ed�ld�ğ� �ç�n ürünler�n sevk�yat önces� ve sonrası çok az depolama alanı kaplamaktadır.

PP oluklu levha �le üret�len kutular-kol�ler, dayanıklılığı, şek�llend�r�leb�lmes�, yapıştırab�lmes� ve matkapla del�neb�lmes� özell�kler� sayes�nde,

modern ve canlı görüntüsü �le ürünler�ne katma değer eklemek �steyen firmaların m�n�mal kullanımdan ağır endüstr�yel alanlarında

kullanımlara uygundur.                                                                         .  



Adres:KOÇÖREN OSB MAH,204 CAD,KİNG KARTON PLASTİK NO:13 EYYÜBİYE

ŞANLIURFA /TURKIYE

SANLIURFA . TURKEY  No13,204 St, Second Industrial

 Estate ,Kocoren ,Eyyubiye SANLIURFA/TURKEY

Thickness/ (mm)Kalınlık Dens�ty/ (gr/m )Yoğunluk
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