




BİZ KİMİZ ?

 WHO WE ARE ?

Ekmekçi kutu olarak Bursa / İnegöl’deki fabrikamızda 4.000 m2 kapalı alanda sağlamış olduğumuz 
istihdam ve yılların getirdiği tecrübemiz ile Türkiye’nin en büyük mobilya  markalarına mobilya
kutuları, üretmekteyiz.

Ekmekçi Kutu siz değerli müşterilerimize kaliteli ve en iyi hizmeti vermek için kendini sürekli yenileyen 
bir anlayışa sahiptir.  
 
Değerlerimiz ;
Müşteri odaklılık,
Takım çalışmasına inanan,
Dürüstlük ve şeffaflık,
Çevreye ve topluma duyarlılık. 

12.000 adet / saat üretim kapasitesine sahip,seri üretim 4 renk baskı makinemiz ile master flekso 
kutular üretmekten gurur duyuyoruz. 
Kaliteli ham madde kullanan Ekmekçi Kutu, başta mobilya, metal ve hizmet sektörlerine değer 
katmakta ve müşteri portföyünü gün geçtikçe genişletmektedir.

Müşteri memnuniyeti ve çözüm odaklı çalışma prensibimizle sizleri aramızda görmekten mutluluk 
duyarız.

As Ekmekçi Kutu, we produce furniture boxes for Turkey’s biggest furniture brands with the employment 
we have provided in our factory in Bursa / İnegöl in a closed area of   4.000 m2 and with our years of 
experience.

Ekmekçi Kutu has an understanding that constantly renews itself in order to provide quality and best 
service to our valued customers.
 
Our Values;
Customer focus,
Believing in teamwork,
Honesty and transparency,
Sensitivity to the environment and society.

We are proud to produce master flexo boxes with our mass production 4 color printing machine with 
a production capacity of 12.000 units / hour.
Using quality raw materials, Ekmekçi Kutu adds value to the furniture, metal and service sectors and 
expands its customer portfolio day by day.

We are happy to see you among us with our customer satisfaction and solution-oriented working 
principle.



4

Markanızın değerini arttırmak için...

To increase the value of your brand...

PIZZA BOXES

PİZZA KUTULARI



www.ekmekcikutu.com
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PİZZA KUTULARI / PIZZA BOXES

Ekmekçi Kutu pizza kutusu imalatı üretiminde sağlık koşullarını karşılamaya dikkat ederek üretim yapan 
firmalardan biridir. Baskılı pizza kutusu firmanızın marka değerini arttırmak, ek maliyet oluşturmadan 
reklamınızı yapmak için ideal bir ambalaj türüdür. Sıcak gıdanın taşınabilmesi için kullanılan pizza 
kutuları baskılı olduğunda sizi diğer firmalardan ayırarak markanızı ön plana çıkarmanızı sağlar. 
Profesyonel bir görüntü için pizza kutularının baskılı olmasına özen göstermek marka değerinizi 
arttırmanıza yardımcı olur.

Making production by paying attention to meet the health conditions in the production of Ekmekçi Kutu pizza 
box is one of the companies. To increase the brand value of your printed pizza box company, without creating 
additional costs It is an ideal type of packaging to make your advertisement. Pizza used for transporting hot 
food when the boxes one printed, it distinguishes you from other companies and allows you to highilght your 
brand. Paying attention to the printing of pizza boxes for a professional image will increase your brand value 
It helps you increase.

Ürünler düz olarak teslim edilir ve depolama alanında az yer kaplar, 
Kolay kullanım ve saniyeler içinde elle katlanabilme özelliğine sahiptir. 

The products are delivered flat and take up little space in the storage 
area. They are easy to use and can be folded by hand in seconds.

Masterfleks CMYK baskılı kutular.  /  Masterfleks CMYK printed boxes.



Farkınız her yerde olsun...

Let your difference be everywhere...



PİZZA KUTULARI / PIZZA BOXES

TR ENGENEL ÖZELLİKLER GENERAL FEATURES
• Ambalajlanacak ürüne göre malzeme kullanımı 

yapılır.

• İlgi çekici baskı ve tasarım imkânı ile firmanızı ön 

sıralara taşır.

• Sağlıklı taşıma imkânı ile kolay sevk edilebilir.

• Üstün koruma imkânı ile ürün gereksinimleri için 

uygun çözümler sunar.

• Gıda ile teması uygundur.

• Material is used according to the product to be 

packaged.

• It brings your company to the forefront with its 

attractive printing and design possibilities.

• It can be easily shipped with the possibility of 

healthy transportation.

• It offers suitable solutions for product requirements 

with its superior protection opportunity.

• It is suitable for contact with food.

INCH INCH
9,84 x 9,84 x 1,57

10,24 x 10,24 x 1,57 14,17 x 14,17 x 1,57

11,02 x 11,02 x 1,57 14,96 x 14,96 x 1,57

11,81 x 11,81 x 1,57 15,75 x 15,75 x 1,57

12,6 x 12,6 x 1,57 19,69 x 19,69 x 1,57

10,63 x 10,63 x 1,57 14,57 x 14,57 x 1,57

12,99 x 12,99 x 1,57

11,42 x 11,42 x 1,57 15,35 x 15,35 x 1,57

12,2 x 12,2 x 1,57 17,72 x 17,72  x 1,57

CM

26 x 26 x 4

25 x 25 x 4

27 x 27 x 4

29 x 29 x 4

31 x 31 x 4

28 x 28 x 4

30 x 30 x 4

32 x 32 x 4

33 x 33 x 4

37 x 37 x 4

39 x 39 x 4

45 x 45 x 4

36 x 36 x 4

38 x 38 x 4

40 x 40 x 4

50 x 50 x 4

CM

7



8



Pizza  Boxes
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Markanıza Özel Tasarımlı Kutular

Boxes Specially Designed for Your Brand

HAMBURGER  BOXES

HAMBURGER 
KUTULARI



HAMBURGER KUTULARI / HAMBURGER BOXES

Hazır Tasarımlı Hamburger Kutusu, paket servislerinize yeni bir soluk getirmek için sizlerle. Restoranlar 
için özel olarak hazırlanan Hamburger Kutusu, hiçbir tasarım süreci ile uğraşmadan tek tıkla, paket 
servislerinizi müşteriye özel bir hale getirmeniz için tasarlandı. Hazır Tasarımlı Hamburger Kutusu ayrıca, 
nugget, patates kızartması, patates topları, tavuk kanatları gibi tüketime hazır çeşitli paket servis 
gıdaları için de kullanılabilir.

The ready-made hamburger box is with you to breathe new life into your takeaways. Specially prepared 
for restaurants, the hamburger box is designed for you to customize your takeaways with one click, without 
having to deal with any design process. The pre-designed hamburger box can also be used for a variety of 
ready-to-eat takeaways such as nuggets, french fries, potato balls, chicken wings.

www.ekmekcikutu.com

ÜRÜNLER / PRODUCTS

Hamburger Box 115 x 115 x 90

Hamburger Box 130 x 130 x 90

Hamburger Box 115 x 115 x 80

Hamburger Box 130 x 130 x 80

Sandwich Box 110x192x80

Mega Box 150x200x80

Mega Box 150x200x90
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Pide, Lahmacun
& Börek Kutuları
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PİDE KUTUSU BÖREK KUTUSU

LAHMACUN KUTUSU

40 x 13 x 4 50 x 50 x 5

37 x 13 x 5 45 x 45 x 4

37 x 16 x 4

25 x 16 x 4 27 x 27 x 7

31 x 16 x 5 33 x 16 x 7

29 x 20 x 5 39 x 12 x 10

28 x 19 x 5 29 x 20 x 5

30 x 16 x 4 36 x 16 x 11
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Kutu Bizim İşimiz.

We Are Good At Box.



Kutu Bizim İşimiz

ENDÜSTRİYEL - STANDART KUTULAR
INDUSTRIAL - STANDARD BOXES

En çok tercih edilen ve kullanılan karton koli ürünümüz A-Box dediğimiz standart kolidir. Üretimde ve 
kullanımda yüksek verimlilik, düşük maliyet sağlar.

Her koli müşterimizin talepleri doğrultusunda üretilir. Kolilerde istenilen ebat, baskı ve kesim uygulanır. 
Ürünlerimiz depolama, istifleme, nakliye ve pazarlamaya uygun olarak özel olarak üretilmektedir.

Our most preferred and used cardboard box product is the standard box we call A-Box. in production and
It provides high efficiency and low cost in use.

Each parcel is produced in line with the demands of our customers. The desired size, printing and cutting is 
applied to the boxes. Our products are specially produced in accordance with storage, stacking, transporta-
tion and marketing.
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Bu koliler her sektöre uygun olmakla birlikte başlıca şu ürünlerin paketlenmesinde kullanılır; 
Although these boxes are suitable for every sector, they are mainly used in the packaging of the 
following products;

Örneğin: Neme duyarlı bir koli istiyorsanız size kraft koli üretiyoruz veya ağır ürün paketleyecekseniz 
size mukavemeti fazla olan dopel (B+C Dalga) gramajlı ürün üretiriz. B dalga, C dalga, EB dalga ve E 
dalga mukavva çeşitlerimizle bu koliler üretilmektedir.

For example: If you want a moisture-sensitive box, we produce a kraft box for you, or if you are going to 
pack heavy products, we produce a dopel (B+C Wave) weight product with high strength. These boxes are 
produced with our B wave, C wave, EB wave and E wave cardboard types.

TR EN
• Otomotiv Ürünleri

• Mobilya Ürünleri 

• Metal ve Madeni Ürünler

• Kimya Ürünleri

• Tekstil Ürünleri

• Dayanıklı Tüketim Malları

• Plastik Ürünler

• Ayakkabı Ürünleri

• Hassas (kırılgan) Ürünler

• Katı Ürünler

• Sıvı Ürünler

• E-Ticaret (Kargo) Taşıma Kutuları

• Automotive Products

• Furniture Products

• Metal and Mineral Products

• Chemical Products

• Textile products

• Durable Goods

• Plastic Products

• Shoe Products

• Sensitive (fragile) Products

• Solid Products

• Liquid Products

• E-Commerce (Cargo) Transport Boxes

ENDÜSTRİYEL - STANDART KUTULAR
INDUSTRIAL - STANDARD BOXES

B DALGA / B WAVE

BC DALGA / BC WAVE

C DALGA / C WAVE

EB DALGA / EB WAVE

BCA DALGA (TRİPLEX) 
BCA WAVE (TRIPLEX)
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A-Box Kutular
A-Box Boxes
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Custom Made Boxes
Özel Yapım Kutular
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Yaş Sebze ve Meyve kutularınız ihtiyaçlarınız doğrultusunda size özel 
ölçü ve baskı hizmetlerini içeren çözümler sunmaktayız.

We offer solutions that include special measurement and printing services 
in line with your needs for your Fresh Vegetable and Fruit boxes.

FRESH VEGETABLE FRUIT BOXES
TAZE SEBZE MEYVE KUTULARI



www.ekmekcikutu.com

TAZE SEBZE MEYVE KUTULARI / FRESH VEGETABLE FRUIT BOXES

Elle kurmalı Meyve-Sebze sektöründe taşıma ve teşhir amaçlı en çok tercih edilen ambalajlardandır.

It is one of the most preferred packaging for transportation and display purposes in the Fruit-Vegetable sector.

TR GENEL ÖZELLİKLER EN GENERAL FEATURES
• Ürün görünürlüğü ve erişim kolaylığı

• Havalandırma boşluğu

• Kolay kurulum

• Marka tanıtımı için çekici tasarım ve 

baskı imkanı

• Yüksek istifleme gücü ve maksimum 

görünürlük

• Mağazalarda kolay ürün teşhiri

• Hijyenik

• Product visibility and ease of access

• Ventilation gap

• Easy setup

• Attractive design for brand promotion 

and printing facility

• High stacking power and maximum 

visibility

• Easy product display in stores

• Hygienic
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Kutu Bizim İşimiz

KAĞIT AMBALAJLARIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE
ÇEVRE FAKTÖRÜ

RECYCLING PAPER PACKAGING AND ENVIRONMENT 
FACTOR

Kullanılmış bir kağıdın geri dönüşümü hava kirliliğini %74-94, su kirliliği %35, su kullanımını %45 azaltır. 

1 ton atık kağıdın hamuruna katılması 8 ağacın kesilmesini önlemektedir.

Recycling a used paper reduces air pollution by 74-94%, water pollution by 35% and water use by 45%. 

Adding 1 ton of waste paper to the pulp prevents 8 trees from being cut.

Tekrar kullanılma ihtimali olan atıkların çeşitli süreçlerden geçerek değerlendirilmelidir. Geri dönüşüm atık 

miktarının hızla arttığı günümüzde son derece önemli bir süreçtir. Bu süreçle atık miktarı azaltılabilir, enerji 

tasarrufu sağlanabilir, ham maddeye olan gereksinimin azalmasına katkıda bulunulabilir. Geri dönüşüm 

sürdürülebilir çevre ve yaşam için de oldukça önemlidir. Sürdürülebilir projelerle çevreyi korumak, var olan 

kaynakları gelecek nesillere en iyi şekilde aktararak mümkün hale gelebilir.

Wastes that are likely to be reused should be evaluated by going through various processes. Recycling is 

an extremely important process in today’s world where the amount of waste is increasing rapidly. With 

this process, the amount of waste can be reduced, energy savings can be achieved, and the need for raw 

materials can be reduced. Recycling is also very important for sustainable environment and life. Protecting 

the environment with sustainable projects can become possible by transferring existing resources to future 

generations in the best way possible.

Yeşil Bir Doğa İçin...
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15 FARKLI ÜLKEYE İHRACAT

EXPORT TO 15 DIFFERENT COUNTRIES

Sektörümüzde Firmamızın ulusal ve uluslararası pazarda etkinliğini ve 
verimliliğini arttırmak amacıyla kendi uzmanlık alanımızda kendi 

yöntemlerini sürekli geliştiren ve iyileştiren, sektörünün öncülüğünü 
yapan, güvenilirliğiyle bilinmekteyiz.

We are known for our company’s reliability, which continuously develops 
and improves our own principles in our own field of use, pioneers the 

sector, with the aim of expanding and limiting our company in the 
national and international markets.
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