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TEKNİK ÖZELLİKLER
• Sağlık ve hijyen açısından gıda ile temasında son derece uygun olup kesinlikle
kansorejen madde içermez.
• Gıdalarınızın lezzet ve tazeliğini korumasını sağlar, kokusuzdur.
• Mikrodalga fırnda ve derin dondurucuda, güvenle kullanılabilir.
• Şeffaf ve gıdaya uygun olarak üretilen streçler, 8-12 mikron arası kalınlıkta
olup 30 ve 45 cm genişlikte kutulu ya da kutusuz üretilir.
• Müşteri talepleri doğrultusunda değişik genişlik (cm) ve metrajlarda
(metre) sarılabilir.
• Hitplast olarak üretiğimiz P.E Gıda Streç film ürünlerimizin
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gıda Sertifikası mevcuttur.

Polietilen Streç filmi evler,şarküteriler, kasaplar, restorantlar gibi gıda
paketlenmesinin yapıldığı her alanda kullanılır.
PE Gıda Streç Film muadili olan diğer streç filmlere nazaran gıda ile
temasta sağlığa zararlı olabileceği kaygısıyla yüksek kalitede polietilenden
üretilmektedir.
45×300, 30×300, 45×1500, 30×1500, standart ölçülerimiz olup,
özel ebatlarda üretim yapılabilmetedir.

P E  G O L D  G I DA  S T R E Ç



P E  G O L D  F O O D  S T R E TC H

TECHNICAL SPECIFICATONS
• It is extremely suitable in contact with food in terms of health and hygiene
and it is absolutely
Does not contain carcinogenic substances.
• It allows your food to preserve its flavor and freshness, it is odorless.
• It can be used safely in microwave oven and freezer.
• Transparent and food-grade stretches, 8-12 microns in thickness.
It is produced in 30 and 45 cm widths with or without a box.
• In different widths (cm) and quantities in line with customer demands
(meter) can be wrapped.
• Our P.E Food Stretch film products that we produce as Hitplast
Food Certificate of Ministry of Agriculture and Rural Affairs is available.

Polyethylene Stretch film is used in food stores such as houses,
delicatessens, butchers, restaurants.
It is used in all areas where packaging is made.
Compared to other stretch films, which are equivalent to PE Food Stretch Film,
Made of high quality polyethylene due to concerns that it may be
harmful to health in contact.
is produced.
45×300, 30×300, 45×1500, 30×1500 are our standard sizes,
Special sizes can be produced.



G I DA  S T R E Ç

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Sağlık ve hijyen açısından gıda ile temasında son derece uygun olup kesinlikle
kansorejen madde içermez.
• Gıdalarınızın lezzet ve tazeliğini korumasını sağlar, kokusuzdur.
• Mikrodalga fırnda ve derin dondurucuda, güvenle kullanılabilir.
• Şeffaf ve gıdaya uygun olarak üretilen streçler, 8-12 mikron arası kalınlıkta
olup 30 ve 45 cm genişlikte kutulu ya da kutusuz üretilir.
• Müşteri talepleri doğrultusunda değişik genişlik (cm) ve metrajlarda
(metre) sarılabilir.
• Hitplast olarak üretiğimiz P.E Gıda Streç film ürünlerimizin
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gıda Sertifikası mevcuttur.

Polietilen Streç filmi evler,şarküteriler, kasaplar, restorantlar gibi gıda
paketlenmesinin yapıldığı her alanda kullanılır.
PE Gıda Streç Film muadili olan diğer streç filmlere nazaran gıda ile
temasta sağlığa zararlı olabileceği kaygısıyla yüksek kalitede polietilenden
üretilmektedir.
45×300, 30×300, 45×1500, 30×1500, standart ölçülerimiz olup,
özel ebatlarda üretim yapılabilmetedir.



F O O D  S T R E TC H

TECHNICAL SPECIFICATIONS
•In terms of health and hygiene, it is extremely suitable for contact with
food and does not contain carcinogenic substances.
• It allows your food to preserve its flavor and freshness, it is odorless.
• It can be used safely in microwave oven and freezer.
• Transparent and food-grade stretches, 8-12 microns in thickness.
It is produced in 30 and 45 cm widths with or without a box.
• In different widths (cm) and quantities in line with customer demands
(meter) can be wrapped.
• Our P.E Food Stretch film products that we produce as Hitplast
Food Certificate of Ministry of Agriculture and Rural Affairs is available.

Polyethylene Stretch film is used in food stores such as houses, delicatessens,
butchers, restaurants.
It is used in all areas where packaging is made.
Compared to other stretch films, which are equivalent to PE Food Stretch Film,
Made of high quality polyethylene due to concerns that it may be harmful
to health in contact.
is produced.
45×300, 30×300, 45×1500, 30×1500 are our standard sizes,
Special sizes can be produced.



P E  D Ö N E R  G I DA  S T R E Ç

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Sağlık ve hijyen açısından gıda ile temasında son derece uygun
olup kesinlikle kansorejen madde içermez.
• Gıdalarınızın lezzet ve tazeliğini korumasını sağlar, kokusuzdur.
• Mikrodalga fırnda ve derin dondurucuda, güvenle kullanılabilir.
• Şeffaf ve gıdaya uygun olarak üretilen streçler, 8-12 mikron arası kalınlıkta
olup 30 cm  genişlikte kutusuz üretilir.
• Müşteri talepleri doğrultusunda değişik genişlik (cm) ve metrajlarda
(metre) sarılabilir.
• Hitplast olarak üretiğimiz P.E Gıda Streç film ürünlerimizin
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gıda Sertifikası mevcuttur.

Küçük ebatlarda ambalajlama için kullanılır.
El tipi kullanımına uygun bir streç film tipidir.
Yatay streç sarma gibi makinelerde özel olarak
kullanılma uygun olup suya toza ve delinmelere karşı dayanıklıdır.
Hafif bir malzemedir ve ekonomiktir.



P E  D O N E R  F O O D  S T R E TC H

TECHNICAL SPECIFICATIONS
It is extremely suitable in contact with food in terms of health and
hygiene and it is absolutely
Does not contain carcinogenic substances.
• It allows your food to preserve its flavor and freshness, it is odorless.
• It can be used safely in microwave oven and freezer.
• Transparent and food-grade stretches, 8-12 microns in thickness.
It is produced without a box in 30 cm width.
• In different widths (cm) and quantities in line with customer demands
(meter) can be wrapped.
• Our P.E Food Stretch film products that we produce as Hitplast
Food Certificate of Ministry of Agriculture and Rural Affairs is available.

It is used for packaging in small sizes.
It is a type of stretch film suitable for handheld use.
Specially in machines such as horizontal stretch wrapping
It is suitable for use and resistant to water, dust and punctures.
It is a light material and economical.



P E  S I LV E R  J U M B O  S T R E Ç

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Standart 8-9-10-12 mikron kalınlıklarda 30 - 45 cm eninde üretilmektedir.
• Uzunluk 10.000 metre arasıdır.
• Ortalama ağırlık 25 ila 40 kg arasındadır.

Jumbo Streç Film’i streç sarma makinesiyle aktarılarak istenilen
ölçülerde el streçi yapmak için kullanılır.



TECHNICAL SPECIFICATIONS
• It is produced in standard 8-9-10-12 micron thickness and 30 - 45 cm width.
• The length is between 10,000 meters.
• Average weight is between 25 and 40 kg.

By transferring the Jumbo Stretch Film with a stretch wrapping machine,
It is used to make hand stretches in sizes.

P E  S I LV E R  J U M B O  S T R E TC H



P E  G O L D  J U M B O  S T R E Ç

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Standart 8-9-10-12 mikron kalınlıklarda 30 - 45 cm eninde üretilmektedir.
• Uzunluk 10.000 metre arasıdır.
• Ortalama ağırlık 25 ila 40 kg arasındadır.

Jumbo Streç Film’i streç sarma makinesiyle aktarılarak istenilen
ölçülerde gıda streçi yapmak için kullanılır.



TECHNICAL SPECIFICATIONS
• Standard 8-9-10-12 micron thicknesses are produced in 30 - 45 cm width.
• The length is between 10,000 meters.
• Average weight is between 25 and 40 kg.

By transferring the Jumbo Stretch Film with a stretch wrapping machine
It is used to make food stretch in sizes.

P E  G O L D  J U M B O  S T R E TC H



E N D Ü S T R İ Y E L  J U M B O  S T R E Ç

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Standart 15-30 mikron arası kalınlıklarda 50 cm eninde üretilmektedir.
• Uzunluk 3000 – 6000 metre arasıdır.
• Ortalama ağırlık 50 kg’dır.

Jumbo Streç Film’i streç sarma makinesiyle aktarılarak istenilen
ölçülerde el streçi yapmak için kullanılır.



TECHNICAL SPECIFICATIONS
• It is produced in standard thicknesses between 15-30 microns
and 50 cm in width.
• Length is between 3000 – 6000 meters.
• Average weight is 50 kg.

It is used to make hand stretches in desired dimensions by transferring
Jumbo Stretch Film with a stretch wrapping machine.

I N D U S T R I A L  J U M B O  S T R E TC H



D İ L İ M L İ  S T R E Ç

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Genişlikleri 10 – 12,5 – 16,5 – 25 cm’dir.
• Standart olarak 17 ve 23 mikron üretilmektedir.
• Uzama katsayısı % 150 olabilmektedir.
• Uzunluk standart olarak 150-300 metredir.

Küçük ebatlarda ambalajlama için kullanılır.
El tipi kullanımına uygun bir streç film tipidir.
Yatay streç sarma gibi makinelerde özel olarak
kullanılma uygun olup suya toza ve delinmelere karşı dayanıklıdır.
Hafif bir malzemedir ve ekonomiktir.



S L I C E D  S T R E TC H

TECHNICAL SPECIFICATIONS
• Their width is 10 – 12.5 – 16.5 – 25 cm.
• 17 and 23 microns are produced as standard.
• The elongation coefficient can be 150%.
• Length is 150-300 meters as standard.

It is used for packaging in small sizes.
It is a type of stretch film suitable for handheld use.
Specially in machines such as horizontal stretch wrapping
It is suitable for use and resistant to water, dust and punctures.
It is a light material and economical.



P R E  S T R E Ç  F İ L M

TEKNİK ÖZELLİKLER
• En uygun maliyetli çözümdür, ekonomiktir.
• Normal streç filme göre esneme yapmaz ve daha sıkı bir tutuş sağlar.
• Geri dönüşüm konusunda daha az yer kaplar.
• Gerdirme yapılmayacağı için sarma işleminde daha az efor harcanır.
• Hafiftir.
• Hasarlara karşı çok daha dayanıklıdır.
• Daha az streç film kullanarak, plastik çevre atığını azaltır.
• Daha yüksek mukavemet ve dayanıklılık sağlar.

7-9 mic arası yüksek kaliteli malzemeden yapılan bu ürünümüz
makine ve el tipi olarak üretiliyor.
El tipi olan ürün 600 metre makine tipi olan 3000 metre olarak yapılır.



P R E  S T R E TC H  F I L M

TECHNICAL SPECIFICATIONS
• It is the most cost-effective solution, it is economical.
• Compared to normal stretch film, it does not stretch and provides
a tighter grip.
• It takes less space for recycling.
• Less effort is spent in the winding process as there will be no stretching.
• It is light.
• It is much more resistant to damage.
• Reduces plastic environmental waste by using less stretch film.
• Provides higher strength and durability.

This product, which is made of high quality material between 7-9 mic
It is produced by machine and hand type.
The hand-held product is made as 600 meters, the machine
type is 3000 meters.



S U P E R  P OW E R  M A K İ N E  S T R E Ç

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Standart olarak 17 ve 23 mikron kalınlıklarda 50 cm üretilmektedir.
• Talebe bağlı 1000-1500 metre arası uzunluklarda üretilir.
• Gerdirme oranı %300 olup, mukavemeti sayesinde kolay yırtılma olmaz.

Power ve süper power olarak iki ayrı kalitede üretilen makine streç
filmleri yüksek sargı hızının gerekli olduğu yüksek hacimli sarımlarda
tercih edilen sarma işlemidir.
Kendiliğinden yapışan makine streç filmi, palet yüklerini sarmak
için güvenli bir sevkiyat sunmayı sağlayan maliyeti uygun etkin bir yoldur.
Ürünleri sudan, kirden ve aşırı hareketten kaynaklanan hasarlardan korur.



S U P E R  P OW E R  M AC H I N E  S T R E TC H

TECHNICAL SPECIFICATIONS
• As a standard, 50 cm is produced in 17 and 23 micron thicknesses.
• It is produced in lengths between 1000-1500 meters depending on demand.
• Stretching rate is 300% and it does not tear easily thanks to its strength.

Machine stretch films produced in two different qualities as power
and super power are the preferred winding process in high volume
windings where high winding speed is required.
Self-adhesive machine stretch film is a cost-effective way to wrap
pallet loads, providing a secure shipment.
Protects products from damage caused by water, dirt and
excessive movement.



S İ L A J  S T R E Ç

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Silajın besin değerini korur, istenmeyen mayalanma sürecini engeller.
• Kötü havada silajın çürüme riskini minimuma düşürür.
• Saklama süresince silajın besin değerini iyileştirir.
• Düşük maliyetlidir: Silaj için depolama tankı ya da depo
ayırmaya gerek kalmaz.
• Dayanıklıdır, yüksek UV radyasyonuna ve zirai kimyasallara maruz
kaldığında dahi bozulmaya uğramaz.
• Çok yüksek hava sıcaklıklarında dahi iyi çalışır, kopmaz, kuruyup dökülmez.
• Atık silaj miktarını düşürüp, maliyetleri azaltır.
• En: 250mm  370mm 500mm 750mm
• Kalınlık: 25 – 50 mikron arası
• Uzunluk: 1500 m / 1800 m
• Renk: Beyaz / Siyah / Yeşil
• UV Korumalıdır

Üretimini yapmakta olduğumuz silaj streç pek çok çiftlikte hayvan
beslenmesinde büyük katma değer yaratırken, üretilen silajın saklama
koşulları nedeniyle kaybedilmesini önler.



S I L AG E  S T R E TC H

TECHNICAL SPECIFICATIONS
• Protects the nutritional value of silage, prevents unwanted
fermentation process.
• It minimizes the risk of rotting of silage in bad weather.
• Improves the nutritional value of silage during storage.
• Low cost: storage tank or warehouse for silage
no need to separate.
• Durable, exposed to high UV radiation and agrochemicals
It does not deteriorate even when left on.
• It works well even at very high air temperatures, does not break,
does not dry out and fall off.
• It reduces the amount of waste silage and reduces costs.
• Width: 250mm 370mm 500mm 750mm
• Thickness: 25 – 50 microns
• Length: 1500 m / 1800 m
• Color: White / Black / Green
• UV Protected

While the silage stretch we produce creates great added value in
animal nutrition in many farms, it prevents the silage produced from
being lost due to storage conditions.



TEKNİK ÖZELLİKLER
• El streci standart ölçü olarak 17-23 mikron 50 cm eninde üretilmektedir.
• Müşteri talebine bağlı olarak 100-300mt. arası uzunluklarda üretilir.
• Manuel gerdirme filmleri paletin her iki tarafından
sıkıştırarak depoda daha iyi muhafaza edilmesini sağlar.

Hand-held stretch films are the winding process that can be done manually
without the need for any machine.
To prevent the parcels and loads on the pallets from scattering,
It is designed to protect from moisture and dust during transportation and storage.
It wraps around sharp edges without tearing, it is extremely flexible and strong…
It is economical, saves labor and time.

E L  T İ P İ  S TA N DA R T  S T R E Ç



TECHNICAL SPECIFICATIONS
• Hand stretch is produced in 17-23 micron 50 cm width as standard size.
• 100-300mt depending on customer demand. produced in lengths.
• Manual stretch films from both sides of the pallet
It compresses it and ensures better preservation in the warehouse.

Hand-held stretch films can be produced manually without the need for any
machine. It is a winding process that can be done as winding.
To prevent the parcels and loads on the pallets from scattering,
It is designed to protect from moisture and dust during
transportation and storage.
It wraps around sharp edges without tearing, it is extremely flexible and strong…
It is economical, saves labor and time.

H A N D  T Y P E  S TA N DA R T  S T R E TC H
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