
PACKAGING LABELLING - WEIGHINGالتعبئه والتغليف- وضع العالمات- الوزن

 TECNO PACK تحرض رشكة تكنو باك

الريادية يف السوق بتقديم حلوالً تتصف دوماً 

بالخصوصية وتتجه اىل كافة مجاالت التطبيق، غري 

أنها تهتم بصورة خاصة  مبجال األطعمة. 

تقدم رشكة تكنو باك TECNO PACK كافة 

تقنيات التغليف التي تحتاجها رشكتك، ابتداء من 

آلة التغليف الصغرية  “فلو باك” األلكرتونية ذات 

التعبئة اليدوية، حتى الشبكة الكاملة التي تلتقط 

املنتجات من شبكة اإلنتاج وتحفظها بواسطة 

تغليف إفرادي أو عديد الوحدات وتنقلها حتى 

الوصول اىل وضعها عىل البالليت.

طاقم تجاري مؤلف من فنيني متخصصني، مكتب 

فني قوي القدرات ومرن، تنتج داخلياً جميع القطع 

امليكانيكية، تقوم بعمليات اختيار صارمة  للمواد 

القادمة من املنابع التجارية، تتمتع بطواقم إنتاج 

مطلقة اإلمتياز، تضمن خدمات الحقة للبيع 

مبواعيدها وحارضة يف كافة أنحاء العامل، جميع 

ماذكر يضمن لرشكة تكنو باك 

TECNO PACK إمكانية إقرتاح  آالت 
وشبكات عمل مصممة عىل أساس “الثياب 

عىل املقاس” اىل زبائنه ويتم إعتبارها ظاهرة 

التعبري عن أقىص درجات التجديد التقني الحايل 

من قبل رشكات مثل “باريلال، نستلة، بافييس، 

كرافت، باكسرت، شيكيتا، بيبيس كومباين والكثري من 

املجموعات الصناعية األخرى. 

الرسعة العالية، الجو املعدل، إنتهاء صالحية 

املنتجات، التكامل العام للتغليف يف منظومة 

الرشكة، هي بعض األمور التي تواجهها يومياً رشكة 

تكنو باك TECNO PACK بحامس وحزم 

وهي باإلشرتاك مع زبائنها غذاء حيوي متجدد من 

أجل التطور.

 TECNO PACK لدى رشكة تكنو باك

ثقة ثابته بالقدرة عىل تحقيق إنجاز “ثوب عىل 

املقاس” أيضاً ملنتجاتك وتلتزم منذ اآلن بإرتدائه 

بعناية  متاثل العناية التي استخدمت من أجل 

إنتاجه.

هدف رشكة تكنو باك TECNO PACK هو 

تحقيق تقنية متميزة فقط وأن تتطابق مع حاجات 

تطوير رشكتك والحصول بالتايل عرب مرور السنني 

عىل الرضاء الكامل من قبلك.

 ،TECNO PACK تقرتح رشكة تكنو باك

التعاون معك بحيث تصبح عامل فعال يف تحقيق 

نجاح رشكتك.     

اسم رشكة تكنو باك TECNO PACK يعني 
وجود التقنية، الخربة والخدمات يف مجال التغليف 

للنوعني “فلو باك” و”بيلو باك”،  ويشمل التغليف 
من الدرجة األوىل والثانية.

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