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HAKKIMIZDA
“APLAS GREENHOUSE FILMS” AKPLAST plastik ambalajın tarımsal amaçlı sera örtüleri markası
olarak kurulmuștur. Firmamız 1992 yılından beri sanayi sektörüne hizmet vermektedir. Modern
sanayi çağına uygun en son teknoloji üretim hatlarıyla tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu sera
örtülerini İSO 9001 standartlarında mevcut kendi laboratuarında ve akredite olmuș uluslar
arası laboratuarlarda deney ve kontrollerini yaptırarak üretmektedir. Firmamız 11.000 mt2
kapalı alanda İstanbul Tuzla OSB’de faaliyet göstermektedir. Sektörün’de sahip olduğu
kalite ve müșteri memnuniyeti sayesinde, herzaman tercih edilen ﬁrma konumunda
olmuștur uzun yıllara dayanan bilgi birikimimiz ișbirlikçi ve güvenilir bir marka olmamızı
sağlamaktadır.
ABOUT US
APLAS GREENHOUSE FILMS was established as a division of AKPLAST for agricultural purpose greenhouse ﬁlms brand. Our ﬁrm has been serving in the industrial
sector since 1992. AKPLAST at its own 11.000 mt2 facility in Istanbul Aims to
satisfy the needs of the agriculture sector through processing production by the
latest technology of machinery with ISO 9001 quality standards through tests
in its own laboratories and internationally accredited laboratories. With customer satisfaction working philosophy our ﬁrm has always been in preferred
ﬁrm status. Our accumulated experience throughout the years created a
trustworthy trademark.
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SERA FİLMİNİN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ
Sera ﬁlminin öncelikli amacı iç mekanda dıș etkilere karșı kontrol
olușturmaktır. Seralar bitkilerin gelișmesi için gerekli ortamı sağlarlar.
Seralarda daha iyi kontrol daha iyi hasat demektir.
IMPORTANCE OF GREENHOUSE FILMS AND FEATURES
The primary aim of greenhouse ﬁlms is to create a controlled area
without being affected by external factors. Greenhouses provide an
ideal environment for the growth of the plants. Through the protection
of the internal environment, the quality of the crop yields and provides
harvest more than once in a year.

ÖNERİLER
Sera ﬁlmi kuru tutulmalıdır ve ıslak yerde muhafaza edilmemelidir.
Direk güneș ıșıgı alan yerde stok edilmemelidir. Yüklemelerde ve
indirmelerde yere atılmamalı ve sürüklenmemelidir.
RECOMMENDATIONS
SINCE 1992

w w w. a p l a s . c o m . t r
GREENHOUSE FILMS

Greenhouse ﬁlm has to keep dry and store away from wetness. It
should not left in direct sunlight. During the loading and unloading
the ﬁlm should not be thrown to ground nor dragged around.
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UV (Ultraviole Katkı)

(Termal)
IR Katkısı (T

Güneșin zararlı olan UV (Ultraviole) ıșınlarına karșı. Polietilenden
üretilen sera örtüsünün dayanma süresi ve kullanım ömrünü
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arttıran katkı maddesidir. Bünyesinde bulundurduğu yapı
apı sayesind
sayesinde
ayyesin
sinde
bitkinin yașam șartlarını iyileștirir.

Gündüz güneșin
neșin etkisiyle ısınan seranın gece daha yavaș ısı kaybetmesini
sağlar ısı kaybının
bın en aza indirilmesi ani sıcaklık düșmelerinde sera
içerisindeki bitkileri
ki don tehlikesine karșı korur. Gece gündüz arasındaki
sıcaklık farkının azalması bitkinin verimini ve sağlıklı bir ortamda strese
girmeden yașamasını sağlar.

UV (Ultra violet)
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Substance that increases the resistance of ﬁlm againstt harmful UV
U lights
of the sun. It provides a convenient environment for plants. UV substance
subsstanc
increases the durability and lifetime of the greenhouse ﬁlm..

It decre
decreases
ses heat lo
loss and stabiles heat inside as well as reduces energy
consumption
nsumpption for heating.
he
It helps to yield earlier, higher, and better quality
in crops. Prot
Protects from frosts and low temperatures.
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UV (Ultraviole Katkı)
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Kimyasal Direnç

Light Diffuser (Ișık Difüzyonu)

Seralarda hastalıkların ortaya çıkmasına yayılmasına ve hașera istilasına
karșı korumak için kimyasal ilaçlar kullanılmaktadır. Bu kimyasallar
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kükürt ve klor gibi aktif halojenler içerebilir. Bu maddeler polimerin
bozulmasına sebep olur. Kimyasal direnç katkısı tarımsal plastikleri daha
dirençli hale getirir.

Güneșten gelen dik ıșınların sera içerisine girerken kırılarak yayılmasını
sağlar bitkilerin homojen boyda büyümesini sağlar bitki gelișimine ve
meyve kalitesine destek verir.

Chemical Resistance

Light Diffuser

In order to prevent disases and bugs to spread in greenhouses there is
routine usage of disinfection through the greenhouse. These chemicals may
contain active halogens such as sulphur and clore. These chemicals damages
the polimers of the ﬁlm with the chemical resistance substance
G Rthe
E ﬁlm
ENHOUSE
becomes more durable.

Light diffuser enables the light to break down in order to spread the
light to plants which improves photosynthesis efﬁciency. As well as it
reduces the damages of direct sunlight.

Light Difüzyonlu

FILMS

Light Difüzyonsuz
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AB KATKISI (ANTİ BAKTERİYEL KATKI)
Bakteri ulașımına engel olur. Sera içerisinde zararlı böcek ve bakterilerin azalmasını sağlar. Bu sayede zirai ilaç kullanımı azalır.
AB (ANTIBACTERIAL)
Prevents bacterias enter and helps to decrease of bugs and bacterias through these features the usage of pesticides decreases.

AB Katkılı

EVA - EBA Katkılı

AB Katkısız

EVA - EBA

EVA - EBA

Sera örtüsünün mukavemet ve elastikiyetini arttıran katkı maddesidir.
Sera örtüsünün daha yumușak ve dirençli olmasını sağlar.
Ayrıca ısı etkisine olumlu yönde etki etmektedir.

Increases endurance and elasticity of the ﬁlm. It makes the ﬁlm to be
softer and durable as well as affects the greenhouse warmth
in a positive way.
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APLAS LUX
Güçlü mekanik özellikler
- Delinmeye ve yırtılmaya karșı yüksek direnç
- Yüksek elastikyet
- Çekme mukavemeti
- Mükemmel ıșık șeffaﬂığı
- Fotosentetik aktif radyasyon (PAR)
- Mükemmel Termal ısı etkisi
- Gece veya zayıf güneș ıșıgı koșullarında sıcaklık
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düșüșünü sınırlayan mükemmel termal etkisi
- Bambus arıları için uygun ortam
APLAS LUX
- Strong mechanic features
- Puncture resistance and tear resistance
- High elasticity
GREE
NHOUSE FILMS
- Endurance
strength
- Perfect light transparency
- Photosensitive active radiation (PAR)
- Perfect thermal heat effect
- During night or weak sunlight conditions perfect
limitation thermally
- Provides Bambus bee friendly environment
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SERA ÖRTÜ ÇEȘİTLERİ
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Tel : +90 216 593 05 72
Fax : +90 216 593 17 55
E-mail: aplas@aplas.com.tr

www.aplas.com.tr

Fabrika: İstanbul Tuzla Kimya San. O.S.B. Melek Aras Blv.
No:61 34956 Tuzla / İSTANBUL / TÜRKİYE
Oﬁs: Çağlayan Mah. Yurt Sok. No:4, 34408
Kağıthane / İSTANBUL / TÜRKİYE

