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1 .ART AMBALAJ TANITIMI
ART AMBALAJ , ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO10002
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerini entegre olarak aşağıdaki
bilgiler doğrultusunda kurmuş ve uygulamaktadır.
ART Ambalaj, 2002 yılında Beylikdüzü’ndeki adresinde plastik ambalaj sektöründeki faaliyetlerine
başladı. Yapılan yatırımlarla, ambalaj sektörünün gelişmesine katkıda bulunarak, yurt içi ve yurt dışı
müşterilerinin esnek ambalaj ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Faaliyetlerini 2018 yılı Ağustos ayından itibaren 6400 m² kapalı alanda Silivri’deki tesisinde ekstruder,
matbaa, kesim, depo-sevkiyat ve idari kısım olarak sürdürmeye devam ediyor.
Üretiminin %70’ini Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika’da 30 ülkeye ihraç etmektedir.
Yıllık 7200 Ton üretim kapasitesine sahip firmamız, gerek makine parkı gerek personel yapısı, özellikle de
müşteri memnuniyet ilkelerini temel amaç edinmiş olması ve sunmuş olduğu kaliteli hizmet sayesinde
günden güne büyümekte ve gelişmektedir.
Adres
Telefon
Fax
Kategori
Web Adresi
Yüzölçümü
Konum
Kuruluş tarihi
Fabrika Belgeleri

: Alipaşa Mahallesi İbrişim Sokak No:30 34570
Silivri / İSTANBUL-TÜRKİYE
: 90 (212) 422 79 63
: 90 (212) 422 79 68
: Ambalaj
: www.artambalaj.com
: 6400 m²
: Silivri / İSTANBUL-TÜRKİYE
: 2002
: ISO 9001, OHSAS, ISO 10002, ISO 14001

Vizyonumuz
AMBALAJ Sektöründe;
Faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak sürdürürken; kaliteli, güvenilir ve tercih edilir bir
model olmak ve bu sorumlulukla uluslararası şirketler arasında yer almaktır.
Misyonumuz
Müşterilerimizin beklentilerini; konusunda uzmanlaşmış çalışanlarımızla, dünyada ki en son bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamaktır.
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2. ART AMBALAJ KAPSAMI
ART AMBALAJ, kalite yönetim sisteminin sınırlarını ve uygulanabilirliğini tayin etmek için kapsam
dökümanını oluşturmuştur.
Bu dokümanı oluştururken ART AMBALAJ iç ve dış hususları dikkate alınmış, iç ve dış hususların ve ilgili
tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda bağlam dökümanı hazırlanmıştır.
Kapsamımız ilgili taraflara web sitemizde duyurulmuştur.
Kapsam : Tek veya çok katlı, baskılı /baskısız plastik filmler, taşıma çantaları, ambalaj malzemeleri, gıda
ambalajları ve hijyen malzemeleri ambalajı üretimi ve satış faaliyetleri
ART AMBALAJ kalite yönetim sisteminde uygulanabilir olmayan madde olarak 8.3 Ürün ve hizmetlerin
tasarımı ve geliştirilmesi tanımlamıştır.
Kuruluşumuzda uyguladığımız sistem hizmetlerimiz kanun, yönetmelik ve yasalarla belirlenip, her
müşteri için müşteri şartlarına özel çalışılıp, tarafımızca herhangi bir tasarım ve geliştirme
yapılmadığından, müşteri sözleşme ve şartları gözetildiğinden 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve
geliştirilmesi kapsam dışı bırakılmıştır.
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