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ÜRETİYORUZ



PRİZMA AMBALAJ, 2000 yılında endüstriyel sektöre hizmet vermek 
amacıyla kurulmuş, tüm çalışan personeliyle kaliteli, hızlı ve güvenilir 
hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Günden güne bilinçlenen tüketici de ürün veya hizmet tercihi yap-
arken, sadece ekonomiyi değil kaliteyi de göz önünde bulundurmak-
tadır. Özgün, geliştirici, profesyonel tasarımlarımızla üretim kalitesini 
birleştirerek ürünlerinize ayrı bir nitelik katmaktayız.

Piyasa koşulları dikkate alındığında, mamullerimizin satışı iyi bir amba-
lajla direkt ilgilidir. PRİZMA AMBALAJ ofset baskılı kutu, laminasyonlu 
kutu ve her türlü ambalaj alanında tüm bilgi, tecrübe ve becerimizle 
sizlere hizmet vermekteyiz.

PRİZMA PACKING was establised to serve industrial sector in 2000. 
Presenting high-quality, quick and credible service is the major principle 
of it and it’s personnel.

Becoming more sophisticated day by day, costumers take into account 
not only price, but also the quality, in their choices. As PRİZMA PACK-
AGE, we are aware of this. Combınıng productıon quality with profes-
sional and original desings makes your products in to a different quality.

The sales of your products, in regard to the market conditions, relates 
directly to package. So choosing right partner for package is most es-
sential for your profitability. As PRİZMA PACKING we serve you in field 
of offset printed, laminated boxes and all kinds of package with our 
knowledge, experience and skills.

www.prizmaambalaj.com







KOLİ TİPİ KUTULAR
Package Type Boxes
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Package Type Boxes
KOLİ TİPİ KUTULAR

‘’Markalaşmak iyi ve kaliteli bir ambalaj ile başlar’’ sloganı ile 
hareket eden Prizma Ambalaj olarak biz, tasarımı ve görsel 
zerafeti ön planda tutarak içindeki ürünün kalitesini dışınada 
yansıtıyoruz.

MARKALAŞMAK 
İYİ BİR AMBALAJ

İLE BAŞLAR
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Package Type Boxes
KOLİ TİPİ KUTULAR









KENDİNDEN KİLİTLİ KUTULAR
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Self-Locking Boxes

İŞİMİZİN KIYMETİNİ
BİLİYORUZ
Ofset baskılı kutuda tasarımdan malzeme seçimine, katlama 
kilitlemeden model seçimine, prototip oluşturmaya kadar 
onayınız olmadan baskıya girmiyoruz...





ALT-ÜST KAPAK TİPİ KUTULAR
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Top and Bottom,
partial cover box type

ZAMANIN KIYMETİNİ
BİLİYORUZ
Genç ve dinamik kadromuz; kaliteli, hızlı, güvenli üretim 
hizmeti sunarak sizlere en çabuk teslimatı sağlıyor,





KULPLU KUTULAR
Boxes with Handle
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ÖNCE TASARLAR,
SONRA ÜRETİRİZ.
Ürettiğiniz ürünün değeri ambalajının kalitesiyle görülür.
Prizma amblaj ürününüzün ilk yüzüdür.





PENCERELİ KUTULAR
Boxes with windows

Ofset baskılı karton kutu çeşitleri özellikle ofset baskı 
teknolojisindeki kaliteli baskı ile kullanım imkanı bul-
maktadır. Ofset Baskılı Karton Kutu çeşitleri hayatın 
her alalında karşımıza çıkar.

* Pvc pencereli 
* Askı aparatlı pvc pencereli
* Selefon pencereli
* Açık Pencereli veya tamamen kapalı. 
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2000 yılında kurulan Prizma ambalaj, bünyesinde bulunan grafik ve 
tasarım departmanının yenilikçi ve orijinal fikirleri ile iyi bir ambalajın 

ürünün takım elbisesi olduğu düşüncesini taşıyarak, ambalaj sektöründe 
haklı bir yere sahiptir.





STAND TİPİ DİSPLAY KUTULAR
Cardboard Stand Boxes

Ürünlerin mağazalarda, marketlerde, benzin istasyon-
ları gibi teşhir amaçlı yerlerde sunumu tanıtımı ve 
satışı için display-stand tipi kutular üretiyoruz.

Ürünlere göre projeler geliştirip maketler tasarlayarak 
üretim gerçekleştiriyoruz.
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FANTAZİ KUTULAR
Special Boxes
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PRESTİJ KATAN KUTULAR
Ürünlerinizi müşterilerinize sunarken koyabileceğiniz, 
en güzel görünümlü ve en iyi kalitedeki fantazi kutuları 
istediğiniz ebat ve şekillerde üretiyoruz..





TERMOLAKLI VAKUM KARTONLARI
Thermolak Vacuum Packing,
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Termolak Kartlı Blister Ambalaj
Çeşitli ebat ve kalınlıkta baskılı, baskısız karton üzerine; 
Termolak (Vakum Lakı) ve Soğuk Sistem Lak Laminasyon 
uygulaması yapıyoruz.





KARTON KUTULAR
Cardboard Boxes

Krome kartondan Amerikan Bristole, Kraft Kartondan  
Lüx Triplex’e çeşitli kağıtlara ofset baskı yaparak, 
istenilen ebat ve kutu tipine göre pencereli, pencer-
esiz, kendinden kilitli, askı aparatlı, dip yapıştırmalı 
kutular üretiyoruz.
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