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KAPAS!TE ARTI"I: Türkiye’de 
Yeni IBC modelleri ve yüksek  
teknolojik altyapı yatırımı

Tuzla !stanbul’da mukim Deren Ambalaj’ın, plastik 
endüstriyel ambalaj alanındaki tecrübeleri 30 yıldan 
daha uzun bir süreye dayanmaktadır. "irket, uzmanlı#ı 
sayesinde kısa zamanda endüstriyel ambalaj sistemle-
rinde bölgesel üreticiler arasında lider konuma gelmi$-
tir. Deren Ambalaj, 2015’ten beri ECOBULK modellerini 

orijinal SCHÜTZ kalitesinde üretmektedir. Ba$arılı i$ 
birli#imiz sayesinde, Orta Do#u ve Güneydo#u Avrupa 
bölgelerindeki küresel SCHÜTZ IBC üretim a#ımızı daha 
da geni$lettik. Deren Ambalaj, son yıllarda artan talebe 
cevap verebilmek için, en modern teknolojiye sahip üç 
katmanlı bir ekstrüzyon $i$irme hattı kurarak IBC üretim 
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Türkiye’deki lisans orta!ımız Deren Ambalaj, "stanbul bölgesinde kapsamlı  
bir büyüme hamlesi yapıyor: SCHÜTZ tarafından geli#tirilen en güncel teknolojik  
standartlarda, yeni bir #i#irme tesisi ve modern imalat holü ile, mü#terilerine ge-
ni#letilmi# bir ürün yelpazesi ve daha da yüksek teslimat güvenli!i sunmaya hazırlanıyor. Bu  
yatırım, zor ve hassas dolum ko#ullarını talep eden ürünler için FOODCERT ve CLEANCERT IBC’ler ve  
Ex-Zone’lara uyumlu MX-EX IBC’ler ile Deren Ambalaj’ın ürün gamını geni#letiyor.
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kapasitesini arttırıyor. Yeni !i!irme hattı, sürdürülebilirlik 
stratejimize uygun olarak en yeni teknoloji seviyesinde 
ve enerjiyi son derece verimli kullanıyor. Hattın, ilave bir 
tesis olarak, yerel IBC üretim verimlili"ini de yükseltmesi 
hedefleniyor.

Yeni !i!irme hattı, patlama 
tehlikesine kar!ı korunan (Ex 
Zone) alanlarda kullanılan 
IBC modellerinin üretimini 
de geni!letiyor. Deren Ambalaj bugüne dek sundu"u, 
özel çelik kaplaması sayesinde son derece dayanıklı  
ECOBULK SX-EX modellerinin yanı sıra, bundan sonra 
çok daha hafif olan MX-EX modellerini de ürün port-
föyüne katacak. MX-EX IBC’ler, iletken veya anti statik 
dı! katmanı ile patlama tehlikesi olan alanlarda tam bir 
koruma sunuyor. MX-EX IBC’ler geli!tirilmi! tasarımı 
sayesinde, daha ekonomik ve çevre dostu bir ürün olarak 
kar!ımıza çıkıyor.

Yeni imalat holü, FOODCERT IBC modellerimizin üretimi 
için gerekli olan tüm ko!ullar öngörülerek tasarlandı. 
Endüstri standardı FSSC 22000 uyarınca alınması gere-
ken sertifika hazırlıkları, SCHÜTZ uzmanlarının deste"i 

ile yapılmaktadır. Bu çerçe-
vede, Orta Do"u ve Güney-
do"u Avrupa bölgelerinin 
gıda endüstrisi gibi en yük-
sek hijyen gereksinimleri olan 
endüstrilerin ihtiyaçları da 

en iyi !ekilde kar!ılanacaktır. Gıda dı!ı alanların hassas 
dolum malzemeleri için güvenlik ve teknik temizlik açısın-
dan yöneltti"i talepler de son derece yüksektir. #! orta"ı-
mız Deren Ambalaj, yeni fabrika binasında bu alanlarda 
kullanım için tasarlanan CLEANCERT IBC modellerini de 
üretme hazırlıklarını yapmaktadır.

Bu kapasite artı#ı ile, Orta Do!u ve  
Güneydo!u Avrupa’nın en yüksek hijyen  

gereksinimlerini yerine getirmesi  
gereken endüstrilerin ihtiyaçları da 

en verimli #ekilde kar#ılanacak.


