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STREÇ FİLM 
ÇEŞİTLERİ /
STRETCH FILM 
VARIETIES



EL TİPİ STREÇ FİLM / HAND-HELD STRETCH FILM
MAKİNE TİPİ STREÇ FİLM / MACHINE TYPE STRETCH FILM
SUPER POWER / SUPER POWER
JUMBO TİPİ STREÇ FİLM / JUMBO TYPE STRETCH FILM
GIDA STREÇ FİLM / FOOD STRETCH FILM
SİLAJ STREÇ FİLM / SILAGE STRETCH FILM
RENKLİ STREÇ FİLM / COLORFUL STRETCH FILM
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Bir İnanç ve 
   Mücadele Yolculuğu...
KÖKSAN AŞ olarak 1968 yılından bu yana ambalaj sektörü ile yakından ilgilenen ve bu sürecin büyük 
kısmında da için de bulunan firmamız, teneke imalatı ile başladığı ambalaj sektörü yolculuğunda yoluna 
Pet Şiş̇e ve Kavanoz, Pet Preform, Pe kapak, Pet Levha ve Pet Resi hammadde yatırımları ve üretimleri 
ile yıllar bazında gerçekleştirdiği üst düzey yönetim becerisi ile yoluna devam etmiştir. 

Avrupa’dan tedarik edilen son sistem otomatik makinalar ile  pe streç üretimini portföyüne katmıştır. 
El Tipi Streç, Makine Tipi Streç, Super Power ve Jumbo Tipi Streç üretimi ile içecek, gıda ve ambalaj 
sektöründeki müşterilerine hizmet etmek için  pazardaki yerini almıştır.
 
KÖKSAN AŞ, her zaman doğru satınalma ve doğru tedarikçiler ile beraber, üst düzey kalite esaslarını 
kendine hedef olarak belirlemiştir.

Tıpkı ambalaj sektörü gibi, KÖKSAN AŞ’de içinde bulunduğu sektörün de verdiği büyüme ivmesi ile 
müşterilerine değer katmaya devam etmektedir.
 
Teknolojiyi de yakından takip eden firmamız; toplam da sahip olduğu 300.000 m2’lik alan üzerinde, 
6000 m2 kapalı alan ile Antrepo, 100.000 m2’lik kapalı alanda Pet Preform, 25.000 m2’lik kapalı alanda 
Enjeksıẏon Pe Kapak, 10.000 m2’lik kapalı alanında Pet Şış̇e ve Kavanoz, 10.000 m2’lik kapalı alan içinde 
Pet Levha ve 50.000 m2’lik olan üzerinde Pet Resin tesisi ile toplamda 201.000m2 kapalı alanda üzerinde, 
bulunduğu bölgenin lider kuruluşlarıdan, faaliyet gösterdiği sektörün öncülerinden ve içinde bulunduğu 
iş kolunun bölgesel ve ulusal lideri ve büyüğü olmanın haklı gururunu taşımaktadır. KÖKSAN AŞ bu 
gururunu bünyesinde ki çalışanları ve aileleri sektöründe ki meslektaşları, işdaşları, hizmet ve servis verdiği 
müşterileri, hizmet ve servis aldığı tedarikçileri ile her zaman ve her platformda paylaşmaktadır.
 
KÖKSAN AŞ olarak; su - gazlı ve gazsız her türlü ıç̇ecek, meyve suyu sektörlerine yenilik olarak pet preform, 
pe enjeksıẏon kapak, pet levha üretimi, farklı gıda türlerine yönelik bitkisel sıvı yağ, salça, turşu, sirke, 
şalgam, limon suyu, konsantre sıvı üreticilerine yönelik olarak pet preform, enjeksıẏon pe kapak, pet şış̇e, 
pet kavanoz ve bunlara uyan kapaklarının üretimlerinin ileri teknoloji ve yüksek üretim kapasitesi ile 
uluslararası belge sahibi ve uluslararası birçok gıda firmasının onaylı tedarikçisi olarak üretmektedir.

KÖKSAN AŞ olarak, faaliyet gösterdiği ülke/lerde, her biri bir değer ve isim sahibi olmuş müşterileri ve 
1968 yılından bu yana bulunduğu iş dallarında ki bu müşterilerinin tarihlerinde ayrı ve farkı bir yere sahip 
olmanın ve bu tarihin bir parçası olmuş olmanın haklı gururunu taşımaktadır.
 
Faaliyetlerimizi, içinde bulunduğumuz iş kolunda Türkiye’nin büyük, öncü ve lider firması olarak 
devam ettirirken, aynı çabayı yurtdışı ve yurtdışına yönelik faaliyetlerinde de, sektörünün önde gelen 
ihracatçılarından ve faaliyet gösterdiği iş kolunun da lider ihracatçısı olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
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A Faith and 
   A Journey Of Struggle...
As KÖKSAN AŞ, our company, which has been closely interested in the packaging sector since 1968 and is 
also for most of this process, has continued its path with the investment and production of PET bottles and 
jars, Pet Preform, Pe cover, Pet sheet and pet Resi raw materials on a years-by-year basis with its senior 
management skills.th

It has added pe stretch production to its portfolio with the latest system automatic machines supplied 
from Europe.th With the production of hand type stretch, Machine Type stretch, Super Power and Jumbo 
type stretch, it has taken its place in the market to serve its customers in the beverage, food and packaging 
sector.

KÖKSAN AŞ has always set high-level quality principles as its goal, together with the right purchase and 
the right suppliers.

Just like the packaging sector, KÖKSAN Aş continues to add value to its customers with the growth 
momentum of the sector in which it is located.

The technology also closely our company, of which 300.000 M2 on an area of total 6000 M2 closed area 
with Warehouse, pet preform in a closed area of 100.000 m2, in a closed area of 25.000 M2 Th Injection 
Cover, Pet bottles and jars in a closed area of 10.000 M2, 10.000 M2 closed area in which the pet sheet and 
PET resin plant of 50,000 m2, with a total of 201.On 000m2 indoor area, the area’s leading organizations, 
the pioneers of the industry in which it operates and of the business in which it resides we are proud of 
being a leader and the biggest regional and national. KÖKSAN AŞ shares this pride with its employees and 
families in the sector, colleagues, customers with whom it provides services and services, suppliers with 
whom it receives services and services at any time and on every platform.

KOKSAN as; water - carbonated and non-carbonated beverages, all kinds of fruit juice industry innovation 
to pet preform, injection valve th, pet sheet production, the different food types for vegetable oil, tomato 
paste, pickles, vinegar, turnip greens, lemon juice, concentrated liquid injection pet preform manufacturers 
for th cover, PET bottles, pet jars, caps and matching the manufacture of advanced technology and high 
production capacity with international as an approved supplier to many international food companies 
and manufactures the owner of the document.

KOKSAN where it operates as the country/outcall in business since 1968 where it is located and the value 
of each owner’s customers and the customers that have a place in the history of separate and different 
sectors and we are proud of being part of this history.

Our activities in the business we’re in is Turkey’s largest, leading and pioneering company continued while 
the same effort and abroad for the overseas activities, one of the leading exporters in the industry and is 
proud to be the leading exporter in the industry.
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Neden Streç Film?

Why Stretch Film?

Son teknoloji ile ürettilen Streç filmler taşıma veya depolama esnasında paetli ürünleri güvenli bir şekilde bir arada 
tutmaktadır. Toz, su, kir ve zedelenme gibi dış etkilerden korumaktadır. Ambalajlama için ekonomik, mükemmel yapışkanlık 
sayesinde palete kolayca sarılabilen hafif bir malzemedir.

Paletlenmiş ürünlerinizin depolama ve nakliye sırasında ürünlerin bir arada kalmasını sağlayarak, hasarlara karşı korunması 
açısından en iyi ve ekonomik bir çözüm olduğunu düşünüyoruz.

Ürünlerimiz;
El Tipi Streç Film, Makine Tipi Streç Film, Süper Power, Jumbo Tipi Streç Film, Gıda Streç Film, Silaj Streç Film, 
Renkli Streç Film

Stretch films produced with the latest technology keep paetli products together safely during transportation or storage. It 
protects from external effects such as dust, water, dirt and damage. Economical for packaging, it is a lightweight material 
that can be easily wrapped around the pallet thanks to its excellent stickiness.

We believe it is the best and most economical solution to protect your palletized products from damage by ensuring that the 
products stay together during storage and transportation.

Our products;
Hand Type Stretch Film, Machine Type Stretch Film, Super Power, Jumbo Type Stretch Film, Food Stretch Film, Silage Stretch 
Film, Colorful Stretch FilmFilm, Color Stretch Film

Manuel ve otomatik kullanım için uygundur.
5 ve 7 katlı cast film teknolojisi ile üretilir.
Tek ya da çift taraflı yapışkanlıdır.
İç veya dış tarafı kayganlaştırılmıştır.
Delinmeye veya yırtılmaya karşı dirençlidir.
Şeffaf ve parlaktır.
Geri dönüşebilir.
Farklı renklerde üretilebilir. 
Otomatik sarma makinalarında % 400’e kadar gerdirilebilir.
Ürününüzü güvenle sarmanıza yardımcı olur.
Hafifliği sayesinde taşımada ürüne ek bir ağırlık getirmez.
Çok ekonomiktir, işçilikten ve zamandan kazanç sağlar.
Yapışkanlığından ötürü ürüne ayrıca bir işlem yapmanıza gerek kalmaz.
Keskin kenarları yırtılmadan sarar, esnek ve kuvvetlidir.

Suitable for manual and automatic operation.
It is produced by 5 and 7 layer cast film technology.
Single or double sided adhesive.
Inside or outside is lubricated.
Resistant to puncture or tear.
It is transparent and shiny.
It can turn back.
Can be produced in different colors.
It can be stretched up to 400% in automatic winding machines.
It helps you wrap your product safely.
Due to its light weight, it does not bring additional weight to the product in transportation.
It is very economical, saves labor and time.
Due to its stickiness, you do not need to process the product separately.
It wraps sharp edges without tearing, is flexible and strong.
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Paletli ürünlerin elle yapılan ambajlama işlemlerinde kullanılmaktadır.

- 5 ve 7 katlı cast film teknolojisi ile 8/50 mikron aralığında üretilmektedir.
- 3’lü veya 6’lı kolilerde paketlenmektedir.
- Müşteri istekleri doğrultusunda farklı spektlerde ve renklerde üretim yapılabilmektedir. 
- Ürününüzü güvenle sarmasının yanı sıra hafifliği sayesinde taşımada ürüne ek bir ağırlık getirmemektedir. 
- Keskin kenarları yırtılmadan sarar, esnek ve kuvvetlidir. Yağmurdan etkilenmemektedir.
- Streç filmin iç kısmı yapışkanlı olduğundan dolayı ürüne ısı vermenize yada başka bir malzeme ile sabitlemenize    
  gerek kalmamaktadır.
- Ambalajlama için en ekonomik çözümdür. İşçilikten ve zamandan büyük kazanç sağlamaktadır.
- Normal koşullar altında -40 C’den +80 C’ye kadar dayanmaktadır.
- Uluslararası standarda uygundur.

It is used in manual ambaging of crawler products.

- It is produced in the range of 8/50 microns with 5 and 7 layer cast film technology.
- Packed in 3-or 6-pack.
- Different specks and colors can be produced according to customer requests.
- In addition to safely wrapping your product, it does not bring additional weight to the product in transportation 
   due to its lightness.
- Wraps sharp edges without tearing, flexible and strong. It is not affected by rain.
- Because the inner part of the stretch film is adhesive, you can heat the product or secure it with another 
   material you don’t need that.
- The most economical solution for packaging. It makes a great profit from Labor and time.
- Based from -40 C to +80 C under Normal conditions.
- Complies with international standard.

Ürün 
Adi Özellik Kalinlik 

(MLC)
Değer Ön

Streç En (cm) Boy (Mtr) Rulo Ağirlik
Kutudaki

Parça 
Sayisi

Paletteki
Kutu
Sayisi

El Tipi
Light

Standart
Heavy

8/50
Mikron

%150
%200
%250
%300

10-60 100-600 2-6 kg/rulo 3-6 rulo
40
60
80

El Tipi
Streç Film
Hand Type
Stretch Film
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Makine Tipi
Streç Film
Machine 
Type
Stretch Film

Uluslararası standarda uygun olan streçlerimiz, ürününüzü güvenle sarmasının yanı sıra hafifliği sayesinde taşımada ürüne 
ek bir ağırlık getirmez.

– Otomatik sarma makinelerinde %300`e kadar gerdirilebilmektedir.
– Normal koşullar altında -40 C`den +80 C`ye dayanmaktadır.
– Yağmurdan etkilenmemektedir.
– Keskin kenarları yırtılmadan sarar, esnek ve kuvvetlidir.
– Yapışkanlığından ötürü ürüne ısı vermenize ya da bir diğer malzeme ile sabitlemenize gerek kalmaz.
– Standart kalınlık ölçüleri; 17, 20 ve 23 mikron kalınlığında üretilebilmektedir.
- 5 ve 7 katlı cast film teknolojisi ile üretilmektedir.
- Koli ya da paletli şekilde ambalajlanabilmektedir.
- Müşteri istekleri doğrultusunda farklı spektlerde ve renklerde üretim yapılabilmektedir.

In accordance with the international standard, our stretch wraps your product safely, as well as its light weight, do not bring 
additional weight to the product in transportation.

- Automatic winding machines can be stretched up to 300%.
- Based on -40 C to +80 C under Normal conditions.
- It’s not affected by rain.
- Wraps sharp edges without tearing, flexible and strong.
– Due to its stickiness, you do not need to heat the product or fix it with other material.
- Standard thickness dimensions; 17, 20 and 23 micron thickness can be produced.
- It is produced with 5 and 7 layers cast film technology.
- It can be packed in parcels or pallets.
- Different specks and colors can be produced according to customer requests.

Ürün 
Adi Özellik Kalinlik 

(MLC)
Değer Ön

Streç En (cm) Boy (Mtr) Rulo Ağirlik
Kutudaki

Parça 
Sayisi

Paletteki
Kutu
Sayisi

Standart

Light
Standart

Heavy

8/50
Mikron

%150

10-150 500/4000
Maksimum
56 kg/rulo

-

46

Power
%200 30-40

46-60
69%250

Super 
Power %300 46
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Ambalajlama için en ekonomik çözümdür. Uluslararası standarda uygundur. Ürününüzü güvenle sarmasının yanı sıra hafifliği 
sayesinde taşımada ürüne ek bir ağırlık getirmez. Çok ekonomiktir; işçilikten ve zamandan büyük kazanç sağlaktadır.

- Normal koşullar altında –40°C’den + 80°C’ye kadar dayanıklıdır.
- Yapışkanlığı sayesinde ürüne ısı vermeye ya da başka bir malzeme ile sabitlemenize gerek kalmaz.
- 12 mikrondan başlayan kalınlıkta ve çeşitli enlerde mevcuttur. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- Yarı ve tam otomatik sarma makinelerinde %350’e kadar gerdirilebilmektedir.

It is the most economical solution for packaging. Complies with international standard. In addition to safely wrapping your 
product, it does not bring additional weight to the product in transportation due to its light weight. It is very economical; it 
makes a great profit from Labor and time.

- Durable from -40°C to + 80°C under Normal conditions.
- Due to its stickiness, you do not need to heat the product or secure it with any other material.
- Available in thickness starting from 12 microns and various widths. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- It can be stretched up to 350% in semi-and fully automatic winding machines.

Ürün 
Adi Özellik Kalinlik 

(MLC)
Değer Ön

Streç En (cm) Boy (Mtr) Rulo Ağirlik
Kutudaki

Parça 
Sayisi

Paletteki
Kutu
Sayisi

Super 
Power

Light
Standart

Heavy

8/50
Mikron

%150

10-150 500-4000 10-56 kg/rulo 1 rulo
40 - 46
60 - 69

80

%200

%250

%300

Super
Power
Streç Film
Super 
Power
Strech Film
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Uluslararası standarda uygun olan streçlerimiz, ürününüzü güvenle sarmasının yanı sıra hafifliği sayesinde taşımada ürüne ek 
bir ağırlık getirmez.

- 12 mikrondan başlayan kalınlıkta ve çeşitli enlerde mevcuttur. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- Yarı ve tam otomatik sarma makinelerinde %350’e kadar gerdirilebilmektedir.
- Dayanıklı, yapışkan ve esnektir ve hemen hemen her alanda kullanılabilmektedir.
- Genellikle şeffaf renklerde veya siyah renkte olmaktadır.
- Her türlü hava koşulunda ürünleri korumaya yardımcı olmaktadır.
- Geniş bir gerdirme sayesinde malların ambalajı için maliyeti etkin ve verimli bir ürün haline gelmektedir.
- Suya dayanıklı ve ürünlerin kir ve hasarlara karşı korunmasını sağlamaktadır. Yapışması sayesinde film, taşınan nesneyi    
   mükemmel bir şekilde dengeler ve nakliye sırasında izinsiz açılmalara karşı koruma sağlar.
- Standart olarak 50 cm olup, 6500 ve 5000 metrelik bobinler halinde 17 ve 23 mikron üretimi yapılarak piyasaya sunulur.

In accordance with the international standard, our stretch wraps your product safely, as well as its light weight, do not bring 
additional weight to the product in transportation.

- Available in thickness starting from 12 microns and various widths. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- It can be stretched up to 350% in semi-and fully automatic winding machines.
- Durable, sticky and flexible and can be used in almost any area.
- It is usually in transparent colors or black.
- Helps to protect products in all weather conditions.
- Thanks to a wide stretch, it becomes a cost-effective and efficient product for the packaging of goods.
- Water resistant and provides protection of products against dirt and damage. Due to its adhesion, the film can move the object
it balances perfectly and protects against unauthorized opening during transportation.
- 50 cm as standard, 6500 and 5000 meter coils in 17 and 23 Micron production the market is presented.

Ürün 
Adi Özellik Kalinlik 

(MLC)
Değer Ön

Streç En (cm) Boy (Mtr) Rulo Ağirlik
Kutudaki

Parça 
Sayisi

Paletteki
Rulo

Sayisi

Standart

Light
Standart

Heavy

8/50
Mikron

%150 25 1200/6000

Maksimum
56 kg/rulo

-

12

Power
%200 30

1200/6000 16
%250 40

45 24
Super 
Power %300 1200/600050

1875

Jumbo Tipi
Streç Film
Jumbo Type
Strech Film
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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 yoktur.

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

Polyethylene stretch Film ensures that your food retains its flavor and freshness and protects it from moisture. It helps keep 
the vitamins, minerals and aroma of fruits and vegetables fresh and alive. In terms of Health and hygiene, there is no harm 
in contact with food.

- Available roll widths: 300 mm and 450 mm.
- Color options: transparent, balcony and violet
- Antifog doped
- Eco-friendly, 100% recyclable

Ürün 
Adi Özellik Kalinlik 

(MLC)
Değer Ön

Streç En (cm) Boy (Mtr) Rulo Ağirlik
Kutudaki

Parça 
Sayisi

Paletteki
Kutu
Sayisi

El Tipi
Light

Standart
Heavy

8/50
Mikron

%150
%200
%250
%300

10-60 100-600 2-6 kg/rulo 3-6 rulo
40
60
80

Gida
Streç Film
Food
Strech Film
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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.

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

It is used in the packaging of baled products as animal feed. Thanks to the resistance of the sun’s rays and low oxygen 
permeability, it allows the products to be stored in a healthy environment for a long time.

- Tear and puncture resistant.
- Ideal stickiness for Optimum fermentation.
- Works safely on traditional winding machines.
- Available roll widths: 500 mm and 750 mm.
- Color options: White, Yesil and black.
- Protective UV additive up to 1 year.
- Eco-friendly, 100% recyclable.

Ürün 
Adi

Kalinlik 
(MLC) En (cm) Boy (Mtr) Rulo Ağirlik

Kutudaki
Parça 
Sayisi

Paletteki
Kutu/Rulo

Sayisi

Silage
Streç Film

20-40
Mikron

50-75 500/5000
Maksimum
56 kg/rulo

-

40

46

60

69

80

Silage
Streç Film
Silage
Strech Film
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Ambalajlama için en ekonomik çözümdür. Uluslararası standarda uygundur. Ürününüzü güvenle sarmasının yanı sıra hafifliği 
sayesinde taşımada ürüne ek bir ağırlık getirmez. Çok ekonomiktir; işçilikten ve zamandan büyük kazanç sağlaktadır.

- Normal koşullar altında –40°C’den + 80°C’ye kadar dayanıklıdır.
- Yapışkanlığı sayesinde ürüne ısı vermeye ya da başka bir malzeme ile sabitlemenize gerek kalmaz.
- 12 mikrondan başlayan kalınlıkta ve çeşitli enlerde mevcuttur. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- Yarı ve tam otomatik sarma makinelerinde %350’e kadar gerdirilebilmektedir.
NOT: HER EBAT İÇİN RENKLİ ÜRETİLMEKTEDİR.

It is the most economical solution for packaging. Complies with international standard. In addition to safely wrapping your 
product, it does not bring additional weight to the product in transportation due to its light weight. It is very economical; it 
makes a great profit from Labor and time.

- Durable from -40°C to + 80°C under Normal conditions.
- Due to its stickiness, you do not need to heat the product or secure it with any other material.
- Available in thickness starting from 12 microns and various widths. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- It can be stretched up to 350% in semi-and fully automatic winding machines.

Renkli
Streç Film
Colourful
Strech Film
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