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Hakkımızda | About us
Beha Plastik, Ambalaj ve 

Geri Dönüşüm;

Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden biri olan Kayseri’de 
2004 yılında kurulmuş olup, daha ilk yılında ambalaj 
sektöründe 60 ton/ay üretim kapasitesiyle faaliyetlerine 
başlamıştır. Kurulduğu ilk günden itibaren ilkelerinden 
vazgeçmemiş sahip olduğu kalite, verim ve müşteri 
odaklı üretim anlayışını kurumsallaşmaya verdiği önemle 
birleştirerek bugün 900 ton/ay üretim kapasitesiyle 

sektöründe önemli bir marka konumuna gelmiştir.

Sektör ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek ve piyasa 
taleplerine daha iyi cevap verebilmek adına ürün çeşitliliğini 
2009 yılında geliştirmiş olup, baskılı veya baskısız olarak  
10 cm’den 1000 cm’ye kadar ambalaj naylonunda çözümler 
üretebilmektedir. Ayrıca endüstriyel ürünler, palet örtüleri, 
shrink filmler, perforeli torbalar, streç filmler, çöp torbaları, 
sera örtüleri de zengin ürün gamını oluşturan önemli ürün 

gruplarıdır.

Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 2010 yılında aldığı “Geri 
Dönüşüm ve TAT Lisans” belgeleriyle 350 ton/ay kapasiteli 
geri dönüşüm tesisini de işletme bünyesine katmış olup, 
polietilen hurdalarının geri dönüşümünü sağlayarak 

marka adına “Geri Dönüşüm” ibaresini de eklemiştir. 

Bugün 40 yıllık ticari ve sanayi tecrübesiyle doğaya ve 
çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirebilen bir üretici 
olmanın yanı sıra ambalaj ve plastik sektöründeki istikrarlı 

büyümesini başarıyla devam ettirmektedir.

The Beha Plastik plastic, packaging and 
recycling company

was established in the major Turkish industrial city of 
Kayseri in 2004, and boasted a capacity of 60 tons per 
month in the packaging industry immediately after star ting 
business. We remain dedicated to our guiding principles 
of quality, efficiency and customer-focused production, 
and push forward with the growth of our organization, we 
currently a major player in the industry with a capacity of 
900 tons per month.

We expanded our product por tfolio in 2009 to better 
respond to the needs of our customers and demands 
in the market , and began to offer printed or non-printed 
packaging films from 10 cm to 1000 cm. Other product 
groups in the por tfolio include industrial products, pallet 
wraps, shrink films, per forated bags, stretch films, trash 
bags and greenhouse films.

In 2010, we were cer tified by the Ministry of Environment 
and Forestry to collect , sor t and recycle plastics, and we 
commissioned our recycling facility capable of processing 
up to 350 tons per month of scrap polyethylene. 

With a combined manufacturing and trading experience 
of 40 years, we excel at our obligations to nature and 
the environment , while maintaining solid growth in the 
packaging and plastics industries.
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Becoming an organization that is aware of the expectations of its customers and delivers on them, 
making the latest technologies available to its qualified workforce. Furthermore, we take each step 
with a view towards ensuring a clean and sustainable environment, while maintaining a “Customer 
First” attitude at all times.

Becoming an exemplary organization of alternatives in the Turkish plastics industry that prioritizes 
and ensures customer satisfaction and achieves consistent growth.

Temiz ve sürdürülebilir çevre bilinciyle paydaşlarının beklentilerini bilen ve bu 
beklentileri en üst düzeyde karşılayabilen,  “Önce Müşteri” odaklı bir yapıya sahip 
olmak.

Sürekli gelişim odaklı yapısı ile müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve gerçeğe 
taşıyan, Türkiye’de plastik sektöründe tercih ve takip edilen bir organizasyon 
yapısına sahip olmak.

Misyon Mission

Vizyon Vision
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10 Shrink Filmler; ısıl büzülme ile ürünlerinizin en ekonomik ve emniyetli bir şekilde 
ambalajlanmasını, ürünün şekli ve teknik özellikleri bozulmadan korunmasını, 
depolanmasını ve sevkiyatını sağlar. Flexo CMYK fotoğraf baskı tekniği ile 10-350 cm 
arası seramik anilox baskılı olarak üretilebilmektedir. Ayrıca 10–350 cm arası şeffaf, 
tek katlı, renkli, mikro delikli ve UV katkılı olarak shrink ürünler üretilebildiği gibi  
10 metreye kadar da körüklü shrink naylon üretimi yapılabilmektedir. Ürünler rulo veya 
torba halinde sevk edilmektedir.

Uzunluk
Length

İsteğe Bağlı
Optional

10 cm - 350 cm 
4’’ - 138’’

15, 200 mikron
0.6, 7.5 mil.

Var
Printed

En 
Width

Kalınlık 
Thickness

Baskı 
Print

Shrink Films contract under heat to provide a safe and cost-effective method of packaging for your 
product, ensuring that product specifications and form are not compromised in storage or transit. 
It is possible to make ceramic anilox prints from 10 to 350 cm by using Flexo CMYK photo printing 
technique. We offer shrink films from 10 cm to 350 cm in size in transparent, single-layer, colored, 
micro-porous and UV- reinforced variants, and shrink films with gusset up to 10 meters. Products 
are shipped as rolls or bags.

Shrink Filmler
Shrink Films

caring about your products
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12 Ürünlerin paketleme esnasında rahat ve kolay kullanımlı, istenilen ebat ve özellikte baskılı, 
baskısız şekilde üretilmektedir. 

Available with or without printing, these bags offer a fast and convenient way to package the 
products.

Perforeli Torbalar
Perforated Bags

Uzunluk
Length

İsteğe Bağlı
Optional

10 cm - 350 cm 
4’’ - 138’’

15, 200 mikron
0.6, 7.5 mil.

Var
Printed

En 
Width

Kalınlık 
Thickness

Baskı 
Print

caring about your products
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14 Paletle piyasaya sürülen veya paletle ambalajlanmış ürünlerin güneş, yağmur gibi 
çevresel etkilerden korunmasını sağlar. İstenilen ebat, renk ve mikronda, UV katkılı, 
baskılı veya baskısız olarak üretilmektedir.

Protects palletized products from the environmental effects like sunlight, rain etc. Available in any 
size, color and thicknesses with UV reinforcement, and with or without printing.

Naylon Branda
Plastic Sheeting

Uzunluk
Length

İsteğe Bağlı
Optional

100 cm - 800 cm 
39’’ - 315’’

15, 200 mikron
2, 7.5 mil.

Yok
Unprinted

En 
Width

Kalınlık 
Thickness

Baskı 
Print

caring about your products
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16 Sera Naylonu; güneş dayanım süresi, kalınlığı ve diğer isteğe bağlı katkı maddeleri 
gibi özellikleri kullanım amacına (çiçek, sebze, meyve, klasik tarım, topraksız tarım, 
jeotermal kullanım) ve kullanılacak bölgeye bağlı olarak belirlenir. Güneşe karşı 
dayanım sürelerine göre: 3, 6, 9, 12, 24, 36 ve 60 aylık sera örtüleri üretilebildiği gibi  
10 metreye kadar UV katkılı üretim yapılabilmektedir.

Greenhouse films are available in a variety of specifications for solar radiation resistance, thickness 
and intended area of use (flowers, fruits, vegetables, conventional farming, hydroponic farming, 
geothermal use), as well as the geographical location of use. Solar resistance varies between 3, 6, 
9, 12, 24, 36 and 60 months of exposure, and UV-reinforced products are available up to 10 meters 
in size.

Sera Örtüleri
Greenhouse Films

Uzunluk
Length

İsteğe Bağlı
Optional

100 cm - 800 cm 
39’’ - 315’’

15, 200 mikron
2, 7.5 mil.

Yok
Unprinted

En 
Width

Kalınlık 
Thickness

Baskı 
Print

caring about your products
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18 Palet Örtüsü; polietilen ham maddeden elde edilen ve kullanım alanına göre değişik 
ebat ve kalınlıklarda, rulo ya da torba şeklinde üretilmektedir. Talebe göre UV, anti slip 
ve anti statik katkı maddeleri eklenerek baskılı ve baskısız özel üretim yapılabilir. Ayrıca 
“Dökme Palet Örtüsü” ya da “Perforeli Palet Örtüsü” olarak da üretim yapılabilmektedir.

Pallet wraps are made from polyethylene and available in a variety of dimensions and thicknesses 
offered in the form of bags or rolls. Printed and non-printed wraps can be reinforced with UV 
resistant, anti-slip or anti-static additives. We also offer bulk pallet wraps and perforated pallet 
wraps.

Palet Örtüleri
Pallet Wraps

Uzunluk
Length

İsteğe Bağlı
Optional

100 cm - 470 cm 
39’’ - 185’’

15, 200 mikron
2, 7.5 mil.

Var
Printed

En 
Width

Kalınlık 
Thickness

Baskı 
Print

caring about your products
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20 Yeni nesil çöp torbaları, orijinal geri dönüşümlü ham maddeden imal edildiği gibi 
tüm beklentileri karşılayabilecek ölçü ve kalınlıkta üretilebilmektedir. Standartların 
üstünde, yüksek kalite ve esneme kabiliyeti ile artık çok daha sağlam ve dayanıklı olan 
çöp torbaları her türlü atık toplama işlemleri için güvenle kullanabilmektedir.

The new generation trash bags are manufactured by using virgin grade and recycled raw materials 
in different dimensions or thicknesses that will meet various expectations. High-quality & flexible 
trash bags that exceed standards are much stronger compared to conventional bags, and can be 
used for any waste collection purpose.

Çöp Torbaları
Trash Bags

Uzunluk
Length

İsteğe Bağlı
Optional

25 cm - 300 cm 
10’’ - 118’’

15, 200 mikron
0.6, 7.5 mil.

Var
Printed

En 
Width

Kalınlık 
Thickness

Baskı 
Print

caring about your products
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Ürünlerin sıcak, soğuk, yağış, toz ve kir gibi dış etkenlerden korunmalarını sağladığı 
gibi nakliye sırasında veya depolama aşamasında güvenli bir şekilde bir arada tutar. 
Dış yüzeyi parlak ve kaygandır, bu sebeple toz ve kir tutmaz. Ayrıca saydam, hafif ve 
ekonomiktir. Hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Her türlü ürünün paketlenmesinde 
kullanılabilir. İstenilen ebat ve uzunlukta standart ve UV katkılı olarak 12, 17, 21 ve 23 
mikron kalınlıklarında üretilebilmektedir.

Hand Stretch films protect products against heat, cold, rain, dust and dirt, and ensures that 
products stay together during transport or storage. The glossy and slick exterior surface prevents 
the collection of dust and grime. The films are transparent, lightweight and cost-effective. They 
provide protection against the heavy weather conditions and can be used for wrapping all kinds 
of product. Standard and UV-reinforced films are available at thicknesses of 12, 17, 21 and 23 micron 
and in any length or width desired.

El Tipi Streç Film
Hand Stretch Film

behaplastik .com

24

Uzunluk
Length

İsteğe Bağlı
Optional

10 cm - 50 cm 
4’’ - 19.68’’

12, 17, 21 ve 23 mikron
4.72, 6.70, 8.27 and 9.05 mil.

%100 - %150
100% - 150%

Yok
Unprinted

En 
Width

Kalınlık 
Thickness

Esneklik 
Flexibility

Baskı 
Print

caring about your products
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Films made for machine application are more flexible and resilient 
than hand films, allowing stretching by up to 300%. This ensures 
that the film will not tear even when wrapping corners. Another 
benefit is reduced wastage, which helps you keep your costs 
under control.

Makine Tipi Streç Filmler; daha dayanıklı ve yüksek 
esnekliğe sahip olup %300’e kadar gerdirilebilir. Bu yüzden 
keskin köşelerde bile yırtılma olmadan rahat kullanım 
sağlar. Bir diğer önemli faydası ise özelliğinden dolayı 
tüketim miktarı az olacağından firmaların maliyetlerini 
düşürmesine katkı sağlar.

Makine Tipi Streç Film
Machine Stretch Film

Uzunluk
Length

İsteğe Bağlı
Optional

10 cm - 50 cm 
4’’ - 19.68’’

12, 17, 21 ve 23 mikron
4.72, 6.70, 8.27 and 9.05 mil.

%100 - %300
100% - 300%

Yok
Unprinted

En 
Width

Kalınlık 
Thickness

Esneklik 
Flexibility

Baskı 
Print
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Super Power Stretch films are more flexible and resilient than 
conventional hand films, allowing stretching by up to 400%. This 
ensures that the film will not tear even when wrapping sharp 
corners. Another benefit is reduced wastage, which helps you keep 
your costs under control. Consumption is less then companies are 
reducing the costs.

Super Power Streç Filmler; el tipi streç filmlerine göre, 
daha dayanıklı ve yüksek esnekliğe sahip olup %400’e 
kadar gerdirilebilir. Bu yüzden keskin köşelerde bile 
yırtılma olmadan rahat kullanım sağlar. Bir diğer önemli 
faydası ise özelliğinden dolayı tüketim miktarı az 
olacağından firmaların maliyetlerini düşürmesine katkı 
sağlar.

Super Power Streç Film
Super Power Stretch Film

Uzunluk
Length

İsteğe Bağlı
Optional

10 cm - 50 cm 
4’’ - 19.68’’

12, 17, 21 ve 23 mikron
4.72, 6.70, 8.27 and 9.05 mil.

%100 - %400
100% - 400%

Yok
Unprinted

En 
Width

Kalınlık 
Thickness

Esneklik 
Flexibility

Baskı 
Print
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AYPE: ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN
YYPE : YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN
LAYPE: LİNEER ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN

LDPE: LOW - DENSITY POLYETHYLENE
HDPE: HIGH - DENSITY POLYETHYLENE
LLDPE: LINEAR LOW - DENSITY POLYETHYLENE.

Ham Maddeler
Raw Materials
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İhracat Listemiz
Exporting List

ABD | USA

Gürcistan | Georgia

Libya | Libya

Gana | Ghana

Togo | Togo

Letonya | Latvia

Bulgaristan | Bulgaria

Cezayir | Algeria

Tunus | Tunisia

Mısır | Egypt

Yunanistan | Greece

Sırbistan | Serbia

Belçika | Belgium

Almanya | Germany

Senegal | Senegal

Mali | Mali

Fas | Morocco

Kanada | Canada

Nijerya | Nigeria

Azerbaycan | Azerbaijan

Makedonya | Macedonia

Hindistan | India

Hırvatistan | Croatia

Macaristan | Hungary

Kıbrıs | Cyprus

Kosova | Kosovo

İrlanda | Ireland

İngiltere | UK
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