STRETCH

•CAST
STRETCH FILM

•PRESTRETCH

•SILAGE STRETCH / SİLAJ STREÇ

•FOOD STRETCH / GIDA STRECİ
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STRETCH
1972 yılından beri Gaziantep sanayisinde ak f rol alan ve
farklı alanlarda faaliyet gösteren ERUSLU GRUP, teks l
sektöründe de mevcut ve yeni ya rımları ile hızla
büyümektedir."Kaliteli ürün + iyi hizmet müşteri
memnuniye " olan kuruluş poli kamız siz değerli
müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için
bizi daha çok araş rmaya ve çalışmaya sevk etmektedir..
+ BCF halı ipliği,
+ Makine Halısı,
+ Nonwoven üre m tesislerimize 2017 yılı i bari ile
PE STRETCH FILM tesisini dahil etmiş bulunmaktayız.
ERUSLU STRETCH olarak üre m hatlarımızdan
7 katlı 2000 mm eninde ve 5 katlı 1500mm
eninde olmak üzere Avrupa teknolojisinin
yanı sıra sektörde uzmanlaşmış teknik üre m ekibi
ile polie len streç ﬁlm üre ğimiz yeni hatlarımız
üre mlerine başlamış bulunmaktadır.
Günlük 100 tonluk üre m kapasitesiyle
8 – 50 mikron arasında üre m yapan ﬁrmamız,
El pi, Makine pi, Jumbo ve prestreç olarak üre m
yapmakta, müşterilerimizin istediği
ebatlar doğrultusunda şeﬀaf ve renkli
olarak streç üre mide yapabilmektedir.

ERUSLU GROUP was established in 1972 in
Gaziantep/Turkey. Since then, it has been engaged
in produc on of tex le in diﬀerent areas and it
con nues to grow up rapidly with the new investment
Since our establishment, our company policy
“quality good + good services = customer sa sfac on”
never changed and with this mentality, our principle
is to serve the best service for our valuable
customers.
Our company is one of the biggest Polypropylene yarn, carpet
and nonwoven fabric manufacturer in Turkey.
On 2017 we have included PE STRETCH FILM establishment
to our produc on range.
As we ERUSLU STRETCH, we start our produc on with
experienced technical produc on team and all machines
used in the factory are new brand and with high/last European
technology.In our machine range included with
2000mm width 7 layers and 1500mm width 5 layers.
Our company which produces between 8 to 50 micron with
produc on capacity of 100 tons per day, In our produc on
range we can produce transparent and colored Stretch ﬁlms
for using by hand,machine type,Jumbo type and Prestretch
with the sizes desired by our customers.

PRE STREÇ

PRE STRETCH

ü "Son teknoloji ile ürettiğimiz Streç ﬁlmler arasına
giren son ürün gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken
Prestretch,streç kullanıcılarının maliyetini düşürmeyi
hedeﬂediğimiz bu ürün",taşıma veya depolama
esnasında paletli ürünleri güvenli bir şekilde bir
arada tutar.
ü Toz,su,kir ve darbele gibi dış etkenlerden korur
ü "Ön gerdirilme işlemi uygulanmış ürünün kalınlığı
minimuma indirildiği için gramajı düşük gelmekte ve
daha az ürünle daha cok sarım yapılarak maliyet
düşmektedir."
ü "Mükemmel yapışkanlık sayesinde palete kolayca
sarılır ve haﬁf bir malzemedir"
ü 6-7-8-9-10 micron kalınlığında,standart genişlik 42cm
ü Cast ﬁlm, kenar katlamalı veya katlamasız kenar
ü Çevre dostu ve geri dönüştürülebilir

ü We produce with latest technology remarkable
stretch ﬁlms PreStretch goes between the advanced
features of the ﬁnal product.PreStretch,reduce the
cost of the targeted users during transport and
storage of the products that crawler holds it
securely together.
ü Protect from external inﬂuences such as
dust, water,dirt and damage.
ü Reduce the cost because pre-stretching applied
product's thickness is reduced to a min.
By making more winding and less product
ü Because of lightweight material and the pallet
is wrapped easily,it has excellent adhesion
ü Thickness 6-7-8-9-10 micron,standat width is 42 cm
ü Cast ﬁlm with folded or non folded edges
ü Environmentally friendly and 100% recyclable
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Silaj Streç Film

Silage Stretch Film

Hayvan yemi olarak balyalanmış ürünlerin paketlemesinde
kullanılır. Güneş ışınları dayanımı ve düşük oksijen
geçirgenliği sayesinde ürünlerin dış ortamda uzun süre
sağlıklı bir şekilde saklanmasını sağlar

It is used for packaging in baled products as animal feed.
It maintains products healthy long time in the outside
thanks to UV resistance and low oxygen permeability.
The other properties are;

Diğer özellikleri ise ;
ü Yırtılma ve delinmeye karşı dayanıklı.
ü Optimum fermantasyon için ideal yapışkanlık.
ü Geleneksel sarma makinelerinde güvenle çalışır.
ü Mevcut rulo enleri : 500 mm ve 750 mm.
ü Renk seçenekleri : beyaz, yeşil ve siyah.
ü 1 yıla kadar koruyucu UV katkısı.
ü Çevre dostu, %100 geri dönüşebilir

ü Resistance to tear and puncture
ü Ideal sticky for optimum fermentation
ü Work safety in traditional wrap machines
ü Roll widths : 500 mm and 750 mm
ü Colors are white,green and black
ü Additive of protective UV up to 1 year
ü Eco friendly, biodegradable 100 %

Gıda Streç Film

Food Stretch Film

Polietilen Streç Film, gıdalarınızın lezzet ve tazeliğini
korumasını sağlar ve nemden korur.
Meyve ve sebzelerin vitamin, mineral ve
aromasını taze ve canlı tutmasına yardımcı olur.
Sağlık ve hijyen açısından gıda ile temasında hiçbir
sakınca olmayan Polietilen Streç Filmin diğer özellikleri ise;

Poliethylen Stretch ﬁlm maintains ﬂavor
and freshness of foods and protects from
moisture.It helps that fruits and vegetables
keep to stay in fresh and alive.The other
properties of Polyethylene Stretch ﬁlm
which has no harm in contact with food in
terms of health and hygiene;

ü Mevcut rulo enleri : 300 mm ve 450 mm.
ü Renk seçenekleri : şeffaf, balköpüğü ve violet
ü Antifog katkılı
ü Çevre dostu, %100 geri dönüşebilir

ü Rolls width: 300 mm and 450 mm
ü Alternative of colors: Transparent, honey, violet
ü Antifog additive
ü Eco friendly, biodegradable 100 %
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Neden Stretch ﬁlm?

Why Stretch ﬁlm?

Son teknoloji ile üre ğimiz Stretch ﬁlmler taşıma veya
depolama esnasında paletli ürünleri güvenli bir şekilde
bir arada tutar.Tozu,su,kir ve zedelenme gibi dış
etkilerden korur.ambalajlama için ekonomik r.
Mükemmel yapışkanlık sayesinde palete kolayca
sarılır ve haﬁf bir malzemedir. Paletlenmiş ürünlerinizin
depolama ve nakliye sırasında hasarlara karşı korunması
açısından en iyi ve ekonomik çözümdür.

Stretch Films produced with he latest technology
we tracked during transport or storage products
safety in an intermediate amount.Dust,water,dirt
and projects it from external efects such as
bruising.Ideal and economic solu on to protect
your palle zed goods during warehousing and
transport from outside.

Manuel ve otoma k kullanım için uygundur .

Suitable for manual and automa c usage .

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü Manufactured with the 5 and 7 layer Cast Film technology
ü Adhesive single or double sided.
ü Slippery form inside or outside.
ü Resistant against puncturing and tearing
ü Transparent and shiny
ü Recyclable
ü Can be produced in diﬀerent colors

5 ve 7 katlı Cast Film teknolojisi ile üre llir
Tek ya da Çi tara yapışkanlıdır
İçi veya dış tara kayganlaş rılmış r
Delinmeye veya yır lmaya karşı dirençlidir
Şeﬀaf ve Parlak r
Geri dönüşebilir
Farklı renklerde üre lebilir.

· 15 micron ve al ;light
· 15-30 micron arası:standart between
· 30 micron ve üstü : heavy

El Tipi Stretch Film

Heavy

kgs/roll

Micron

· 15 micron and below; light
· 15-30 micron : standart
· 30 micron and over : heavy

roll

% 300

Manuel streç ﬁlm , Paletli ürünlerin Elle
yapılan ambalajlama işleminde kullanılır

Manuel Stretch Film , applied by hand or
dispenser for palle zed goods.

ü 5 ve 7 katlı Cast Film teknolojisi ile üre lebilir
ü 8-50 mikron aralığında üre lebilir..
ü 3 lü veya 6 lı kolilerde paketlenir
ü Müşteri istekleri doğrultusunda farklı spektlerde
ve renklerde üre mi yapılabilir

ü Manufactured with the 5 and 7 layer Cast Film technology
ü Can be produced between 8-50 micron thickness
ü Packaged in boxes of three or six.
ü Bespoke stretch ﬁlm can be supplied various colors and sizes.
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Makine ve Jumbo Tipi Stretch Film

Max.54
Heavy

10

Micron

Super Power

kgs/roll

% 300

Makine ve Jumbo Tipi Streç Film

Machine and Jumbo Type Stretch Film

ü 5 ve 7 katlı Cast Film teknolojisi ile üre llir
ü Standart olarak 400mm,450 mm ve 500 mm
genişlikte üre lebilir
ü 17, 20, 23 standart mikron kalınlığında
üre lebilir
ü Sarım sırasında keskin kenarlarda bile yır lmaya
karşı yüksek esneklik ve mukavemete sahip r.
ü Koli yada paletli şekilde ambalajlanabilir
ü Müşteri istekleri doğrultusunda farklı
spektlerde ve renklerde üre mi yapılabilir

ü Manufactured with the 5 and 7 layer Cast
Film technology
ü Can be produced in standard width 400mm,
450 mm and 500mm
ü Can be produced in standard thickness
17,20,23 micron
ü Have high ﬂexibility and strength even for
sharp edges without being torn
ü Packaged in boxes of one or bulk packed
ü Bespoke stretch ﬁlm can be supplied
various colors and sizes.
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•HALI / CARPET

•SPUNLACE NONWOVEN

•PP,BCF HALI İPLİĞİ

Adres : 2.Organize Sanayi Bölgesi Celal Doğan Bulvarı No:2
27500 Başpınar /GAZİANTEP/TURKEY
Telefon : (0342) 337 50 45-46 - Fax : (0342) 337 50 47
Web site: www.eruslustretch.com

