
PACKAGING LABELLING - WEIGHINGالتعبئه والتغليف- وضع العالمات- الوزن

 ،IFP Packaging تشكل رشكة أي ف يب
منذ 25 عامًا مركز استناد صلب يف مجال 

التغليف بالغشاء البالستييك الشفاف القابل للتقلص 

بالحرارة.
يف نهاية عام 2011 دخلت الرشكة يف املجموعة 
 Tecno Pack S.p.A. تكنو باك املساهمة
لتصبح جزءً منها. وبذلك تبدأ مسار جديد يؤدي 
اىل زيادة يف رفع مستوى التطوير التقني، التجاري 

والصناعي.
من أجل اإلشارة فقط اىل بعض نقاط القوة فيام 
 ،IFP Packaging تعرضه رشكة أي ف يب
نذكر آالت تغليف ألكرتونية ذات عمل مستمر 

تنجز عىل هيكل متكامل قفاز، عالية األداء، تعمل 
بشكل موثوق اىل درجة مرتفعة، قابلة للتعقيم، 

مرنة اإلستعامالت وميكن تصميمها بحيث تتجاوب 
مع حاجات الزبون.    

نظام تعبئة أوتوماتييك، آالت “أفالديلالتريشة”  
الدقيقة لكافة األشكال واألبعاد، تجهيزات كاملة 
لنهاية خط العمل، يتم إعدادها بالكامل حسب 

حاجات الزبون من قبل مكتبنا الفني املرن 

والقوي القدرات. الهدف ذا األولوية لدى رشكة أي 
ف يب IFP Packaging، هو املطابقة بني 

اعىل درجات الفن  والحاجات الخاصة للزبون. يف 

ذات الحني تعرض الرشكة يف األسواق آالت صلبة 

ومرنة اإلستعامالت، تتم صناعتها عىل سلسلة 
انتاج، وتتصف بحوزتها تناسب  سعر \ نوعية 

يجعلها موقع اهتامم كبري.   

تجد كافة أنواع األشكال، لدى رشكة أي ف يب 
IFP Packaging، الثوب الذي يناسب 
مقاسها : الحلول العديدة التي نقدمها تجدنا 

نتنقل بني الجو املعدل والرسعة املرتفعة لنصل اىل 

أقىص حدود األوتوماتيكية، عىل أنه يف الحني ذاته 

نضمن أقىص النتائج التي ميكن الحصول عليها.
تغليف، حفظ وحامية كافة املنتجات الغذائية،  

تغليف أصناف من املصنوعات التقنية ) 

مبا يف ذلك ذوي األبعاد الكبرية مثل الفرش 
والشوفاجات(، تشكيل وإحتواء مجموعات من 

القوارير أو القطرميزات، تغليف العلب بغشاء 
مطابق غري مريئ يجعلها جميلة المعة، تأمني 
العدد الصحيح، الوزن، الكميات داخل كافة 

مايتم تغليفه: ليست هنالك حدود لتطبيقات 
.IFP Packaging آالت رشكة أي ف يب

تعرض رشكة أي ف يب

IFP Packaging، التي هي اليوم 
الرشكة الرائدة يف مجال عملها، تعاون مفيد 

وأسايس لنجاح عمل كافة زبائنها.          

 ،IFP PACKAGING تشكل رشكة أي ف يب
مركز استناد صلب يف مجال التغليف بالغشاء 

البالستييك الشفاف القابل للتقلص بالحرارة

 ،CAMA GROUP مجموعة كاما
الرائدة عاملياً يف نظم التغليف الدرجة الثانية
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