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 Ofset Baskılı ve Oluklu Mukavva Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren KAR AMBALAJ olarak;
Tüm çalışanlarımızın katılımıyla, sürekli büyüyen ve gelişen bir kurum olmak en önemli amacımızdır.

Ürün ve termin kalitesinden ödün vermeden, her bir müşterinin memnuniyetini sağlamak bizim için önemlidir.  
 

lead  times.  
 



Üretim ve markalasma adımlarını ilk kez 1996 yılında, koli imalatı ile atan Kar Ambalaj ve Matbaacılık, kuruluşundan bugüne taşıdığı marka prensiplerini, "deneyim, inovatif bakış açısı, 

yüksek kalite istikrarı ve tasarım tutkusu" gibi vazgeçilmez dinamiklerin çatısı altında birleştirmektedir.

 Firmamız, 2014 yılında yapmış olduğu önemli bir yatırımla, ofset baskılı kutu üretimini hayata geçirmis, vizyoner bakış açısını geleceğe taşımıştır. Sektörünün öncü ve prestijli firmalarından 

biri olan Kar Ambalaj , günümüzde geniş ölçekli makine parkuru, 150 kişiyi aşkın yetkin insan kaynağı ile üretimine verimlilikle devam etmekte, sadakate dayalı müşteri ilişkilerine önem 

vererek, geleceği bugünden yakalamayı hedefleyen yeni müşterileriyle de bu değerli aileyi büyütmektedir. 

Manufacturing and branding started with manufacturing  cardboard box in 1996, Kar Ambalaj combines the brand principles that have been applied from the beginning under the roof of the 

indispensable dynamics such as “experience, innovative perspective, high quality stability and design passion”.  

  

 Based on a significant investment made in 2014, our company put into practice the production of offset printing boxes bringing its visionary point of view to the future. As a pioneering and 

prestigious company operating at the sector, Kar Packaging continues manufacturing productively through a wide range of machines and equipment and more than 150 qualified employees,

attaches great importance to loyalty-based customer relationships and, grow this family with the new customers, who want to be ahead of time.    

     

WHO WE ARE



Firmamızda 6 renge kadar her ebatta ve şekilde ofset baskılı , selefonlu, asetatlı, kısmi laklı ve varak baskılı  kutu imalatı geniş makine parkuru ile yapılmaktadır.

There is a wide range of machines and equipment used at our company to manufacture offset printing, film laminated, window patched, emboss and hot foil 
printed boxes of all sizes and forms in up to 6 colors.  



Firmamızda 4 renge kadar her ebatta standart, yarım kapak, teleskopik  koli, baskılı veya baskısız kesimli  kutu, dip kilitli ve yan yapıştırmalı kutular, 4 nokta yapıştırmalı 
tava, düz ve yarıklı seperatör imalatı geniş makine parkuru ile yapılmaktadır.

We use latest range of machines and equipment at our company to manufacture up to 4 colors standard and bespoke cardboard box; printed and unprinted diecut boxes,
multi-point glued cardboards,  flat and slotted separators.  
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