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ELİTAŞ GRUP PLASTİK
ÜRÜN KATALOĞU

Tel : 0 (322) 328 88 88

https://elitasgrup.com/
info@elitasgrup.com.tr

ELİTAŞ GRUP
SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Ambalaj ve izolasyon sektöründe kaliteli ve çevreci yaşam alanları sunan ELİTAŞ GRUP, özellikle parke
sektörüne sunduğu çözümlerle ön plana çıkıyor. Sunduğu ürünlerle parkede en çok karşılaşılan sorunların
başında gelen bozuk zemin, ses, nem ve ısı izolasyonuna çözüm getiren ELİTAŞ GRUP, 2013 yılından bu yana
çözüme odaklı bir anlayışla müşteri memnuniyetini sağlamayı daima başarıyor ve yükselen çizgisini koruyor.
Firmamız 2013 yılında ambalaj ve izolasyon sektörüne hitaben kurulmuştur. Ürünlerimizin gerek kalite
gerekse çeşitliliği açısından birçok sektöre yeni çözümler ve öneriler sunacağı ve endüstriyel alanda zirvedeki
yerini alacağından şüphemiz yoktur.
ELİTAŞ olarak “Müşteri Memnuniyeti” ise yegâne amacımızdır. Ürün çeşitliliğimiz ambalaj, izolasyon,
ayakkabı, çanta, otomotiv, eğlence ve endüstrinin birçok alanını kapsamaktadır. Kısaca yaşamın olduğu her
yerde geniş ürün yelpazesi ile varız. ELİTAŞ GRUP olarak, AR-GE hayatımız da sektör için gerekli teknolojik aynı
zamanda ekolojik ürünler üretmektedir.
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KAPRON
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KAPRON

Kapron Nedir?
KAPRON, düzenli kapalı hücre yapısına sahip tamamen geri dönüşümlü
malzemeden üretilmiş ve doğal dış etkenlere karşı dayanıklılığını hiçbir zaman
yitirmeyen " EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA " dır.
Uygulama Alanları ve Amaçları :
• KAPRON geri dönüşümlü malzemeden üretilmekte olup çevre ile dosttur.
• Üretim metodu ve kullanılan kimyasallar neticesinde CFC içermeyen bir malzeme olup Ozon tabakasına
zarar vermez.
• Kapalı hücre yapısı sayesinde nem ve su geçirgenlikleri bulunmamaktadır.
• Basınç dayanımları yüksek olup kolay deforme olmazlar.
• Malzemelerin hafifliği nedeniyle nakliye ve uygulamada kolaylık sağlarlar.
• Her tür yüzeye kolayca uygulanabilirler.
• Zehirli madde içermezler. Gıda ambalaj sektöründe kullanılmaktadırlar.
• Eşya ağırlığına ve yoğun insan trafiğine dayanıklıdır. İnsan sağlığını etkileyen, zararlı maddeler içermez.
• Üzerlerine baskı yapılabilmektedir. Isı ve ses yalıtımı yapmak için laminat parkenin altına yerleştirilen bir
üründür.
Zemin (Parke) İzolasyonu
Uygulama Metotları ve Avantajları
• Kolay taşınır ve maket bıçağı ile şekillendirilebilir.
• Mükemmel bir ısı ve ses izolasyonu sağlar.
• Uygulama yapılacak olan yüzeydeki çatlakları örterek ve küçük pürüzleri gidererek parke için düz ve
dayanıklı yüzeyler oluşturur.
• Yapısı ve kalınlık çeşitleri sayesinde Parkenin altından kablo geçişine olanak sağlar.
• Yerden ısıtma sistemlerinin üzerinde kullanılamaz
Ürünlerimiz: Standart ürünlere ek olarak, farklı boyut ve kalınlıklarda, müşterilerimize özel seçenekler
sunulur.

KAPRON
Kalınlık(mm)

BOYUTLAR PAKET
1 m² KAPRON
ADET
(En-Boy)m (m²)
(mm)

3

0.8x1.25

50

50

2.70 - 3.30

5

0.8x1.25

40

40

4.60 - 5.30

10

0.8x1.25

25

25

9.00 - 11.00
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KÖPÜK TABAK GRUBU

KÖPÜK TABAKLAR
Plastik köpük tabakları kullanmak, gıda ürünlerinin fiziksel görünüşlerini
güzelleştirdiği gibi, taşıma ve nakliyesini kolaylaştırır. Köpük tabaklar,
altlarındaki yassı yüzey sayesinde üstten gelen baskıyı azaltır ve sıvıların akmasını
engeller, dolayısıyla ürünlerin hak ettiği temiz ve hijyen görünümünü korur. Gıda
sektörü köpük tabaklarımızı özellikle kırmızı et, piliç eti, balık, meyve ve kuru gıda
ambalajlamasında kullanmaktadırlar. Plastik Köpük tabaklar ekonomiktir ve daha
yaygın olarak kullanılmaktadır.

Köpük Tabak Ürünlerinin Özellikleri:
Pek çok özelliği ile ön plana çıkan köpük tabak modelleri, her isteğe ve ihtiyaca uygun şekilde beklentileri
karşılayacak ürünler sunmaktadır.
– Kullan-at özelliğine sahiptir.
– İnsan sağlığını koruyucu bir malzemeyle üretilir.
– Tek gözlü ya da 5 göze kadar farklı gözler eşliğinde değerlendirilebilir.
– Bulaşık yıkama derdini ortadan kaldırır.
– Plastik tabaklara göre ısıya çok daha fazla dayanıklıdır.
– Fabrika alanlarında, değişik organizasyonu ve partilerde rahat bir kullanım imkanı sağlar.
– Yeni nesil tasarımı ile doğada hızlı yok olma özelliği kazanmış durumdadır.
– Hem kurumsal hem de bireysel olarak rahatlıkla değerlendirilir.
Bu gibi daha pek çok seçenek dahilinde bu ürünleri güvenli şekilde kullanmak mümkün.

Ürünlerimiz:
MALZEME CİNSİ

ÜRÜN CİNSİ

PAKET İÇERİĞİ

5 GÖZ

TABLDOT

100

3 GÖZ

TABLDOT

200

3 GÖZ

KAPAKLI

100

1 GÖZ

KAPAKLI

100

0,5 kg kapasiteli

TABAK

250

1 kg kapasiteli

TABAK

250

2 kg kapasiteli

TABAK

150
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ŞİLTE GRUBU













PE ŞİLTE
Yapılarla (duvar arasında, şap ve parke altında) stüdyo ve benzeri mekanların ısı ve
ses yalıtımı amaçlı kullanılır. Ayrıca yalıtkan borularla yalıtılamayacak çap ve
boyutlardaki boru, kazan ve benzeri aksamın yalıtımı yanında, elektronik cihaz,
mobilya ve beyaz eşya gibi darbe ve benzeri etkenlere duyarlı eşyanın
ambalajlanması için de uygun bir malzemedir.
Katlar arası şap altı uygulamasından, duvar arası ve çatı ses izolasyonuna,
parke altı ses ve ısı, titreşim gürültü yalıtımından frigorifik soğutuculu araç
izolasyonuna, klima iç ve dış ünite aksamı içinden ses ve titreşim
izolasyonuna, mekanik tesisatlarda ısı ve ses önleyici, ayrıca ses ve titreşim
emici bant olarak çok geniş bir alanda hizmet sunmaktadır.
Genellikle nemli zeminlerde ve yerden ısıtmalı sistemlerin altında metalize
şilte kullanılması tavsiye edilmektedir. Çıplak malzemeye göre buhar kesme, ısı
kazanımı vb. özellikleri bakımından daha yüksek performans göstermektedir.
Metalize film kaplı şilteler standart şilteler üzerine metalize film laminasyonu yapılarak üretilmektedir.
Özellikleri:
Kapalı gözenek yapısına sahiptir,
Mükemmel ısı ve ses izolasyonu sağlar,
Nem bariyeridir,
Darbelere karşı yüksek mukavemet sağlar,
Yapı kimyasallarından etkilenmez,
Zaman içinde oluşacak aşınmalara karşı dirençlidir,
Isı ile şekillendirilebilir,
Geniş ısı aralığına uygundur. İşleme ve kullanımda ısı kaynaklı ebat değişikli oluşmaz,
Darbe sonrası kendini toparlar, çökme yapmaz,
Tozlanma yapmaz,
Yüksek elastikiyeti ve hafifliği sayesinde kolay ve hızlı uygulama yapılır,














Kullanım Alanları:
Ürünlerimiz:
Endüstriyel darbe emici paketlemede,
Havalandırma kanalları,
Mertek altı çatı arası,
Duvar arası ısı yalıtımı ve ses yalıtımı,
Şap altı ses ve ısı yalıtımı,
Parke altı ses ve ısı yalıtımı,
Klima iç aksamı,
Frigorifik soğutucu taşıtları,
Soğuk oda ve depoları,
Mekanik tesisatlarda bant olarak,
Ses izolasyonu,
Gürültü yalıtımı ve titreşim emici bant olarak.
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ŞİLTE Kalınlık
(mm)
Parke(1mm)

PAKET
(m²)
50

2

50

3

50

4

50

4.5

50

5

50

5.5

50

6

50

7

50

8

50

10

50

PE KÖPÜK ÜRÜN GRUBU
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PE KÖPÜK ÜRÜN GRUBU
(İzolasyon Borular)
İzolasyon Borular:
Ekstrüzyon teknolojisi ile üretimi yapılmakta olan Polietilen Boruları optimum
yoğunluğu, ideal kapalı hücre oranı sayesinde maksimum buhar geçirgenlik
direncine ve minimum ısı iletkenlik katsayısına sahiptir. İklimlendirme, soğutma,
güneş enerjisi sistemlerinde, ambalaj ve inşaat sektöründe kullanılmak üzere
üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip boru, levha ve fitil şeklinde
üretilmiş polietilen köpük malzemedir.

Kullanım alanları:
Split klima iç ve dış üniteleri, bakır borular, tesisat boruları, kalorifer tesisatları,
güneş enerji sistemleri ve havalandırma sistemlerinde kullanılmaktadır.
Ürünlerimiz: Standart ürünlere ek olarak, farklı boyut ve kalınlıklarda, müşterilerimize özel seçenekler
sunulur.
EBAT
(İç çapxDış çap)mm
10x30
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UZUNLUK(m) PAKET(adet)
2

100

10x35

2

60

65x70

1.6

60

65x70

1.7

60

65x70

1.8

60

65x70

2.6

60

65x70

2.9

60

65x70

3.6

60
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PE KÖPÜK ÜRÜN GRUBU
(Köşebent ve profiller)
Köşebent ve Profiller:
Köşebent profilleri alçak yoğunluklu polietilen (LDPE) den ekstrüzyon metodu ile üretilen,
kapalı hücre yapısına sahip köpük malzemedir. Farklı şekil ve ebatlarda üretilebilir. Anti
statik özelliktedirler ve toz tutmazlar.
Malzemelerin taşınması ve sevki sırasında; kırılmaları, sarsıntıyı, darbeleri ve çizilmeleri
önlemek için kolaylıkla uygulanabilen, güvenilir koruma
sağlayan ekonomik bir malzemedir.

Kullanım alanları ve Özellikleri:
Mobilya sektörü başta olmak üzere, otomobil, endüstri, elektronik, aydınlatma
ve birçok farklı sektörlere hizmet etmektedir. Esnekliği sayesinde ürün
hafızasına sahiptir ve darbe sonrası kendini tekrar toplayarak çökme yapmaz
U Köşebent ve U Profil, mobilya ürünleri, paneller, levhalar, köşeli cam ürünleri gibi keskin ve sert özelliklere
sahip ürünleri köşelerinden kavrayarak koruma sağlar.
L Profil, mobilya ürünleri, paneller, levhalara ek olarak paketlenen veya paletlenen tüm köşeli ürünler için
ideal koruma sağlar.
Tüm köpük köşe koruyucu ürünleri, hazır kesilmiş ve paketlenmiş olarak sunulur.









Farklı malzemelerin form ve şekillerine uygun olarak üretilebilmektedir.
Yüzeyler üzerinde iz bırakmaz ve kimyasal reaksiyona girmez.
Özel üretimler, yeterli miktarlar olduğu takdirde yapılabilmektedir.
İhracat ürünlerinin ambalajlanmasında kullanımı gereklidir.
Yurtiçi sevkiyatlarda firmalara büyük kolaylık sağlamaktadır.
Çok çeşitli ürün yelpazemiz sayesinde, firmaların çeşitli ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap vermektedir.
Değişik renk seçenekleri bulunmaktadır.
Tekrar kullanılabilir.

Ürünlerimiz: Standart ürünlere ek olarak, farklı boyut ve kalınlıklarda, müşterilerimize özel seçenekler sunulur.
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PE KÖPÜK ÜRÜN GRUBU
(Koruyucu File-Deniz Makarnası)

Koruyucu file ambalaj nedir, nerelerde kullanılır?:
Koruyucu file ambalaj, ürünleri kaplayan plastikten üretilen
koruyucu bir malzemedir.
Koruyucu file ile yumurtadan, kavuna, cam şişeden çiçeğe, pek çok
ürünü güvenli bir şekilde koruma altına alabilirsiniz.
Koruyucu file ile ürününüz hem kırılmalara karşı daha korunaklı
olacak hem de şık ve rengarenk tasarımları ile ürününüze estetik
ve görsellik katacaktır.
Standart ürünlere ek olarak, farklı boyut ve renklerde, özel kesim
işlemi yapılmış kurumlara özel seçenekler sunulur.

Deniz Makarnası:
Deniz makarnası, diğer adı ile Havuz makarnası olarak da
adlandırılır. Denizlerde oyun ve yüzmeye yardımcı araç olarak
kullanılan bir üründür.
Yüzme bilen bilmeyen, çocuk ve yetişkinlerde suya batmamak için
tasarlanmış bir üründür, ayrıca ambalaj, ev tekstili ve çiçekçilik
sektöründe de kullanılmaktadır.
Makarna kilidi kullanarak simit şekline getirmek mümkündür.
İstenilen renkte üretimi mevcuttur.
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KONUM

Acıdere OSB Mah. Abdullah Gül Bulv. No:4
SARIÇAM/ADANA
Tel: 0322 328 88 88
https://elitasgrup.com/
info@elitasgrup.com.tr
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