للنشر الفوري

تقدم شركة تغليف للصناعات الفيلم "الجديد" لتغليف العبوات البالستيكية
المشكله بطريقه الحقن
"مستقبل أكثر إشراقاً مع تيتانيوم"

دبي ,اإلمارات العربية المتحدة –  4سبتمبر 5102
تقدم شركة تغليف للصناعات إصدارها الجديد لفيلم البولي بروبولين الممعدن لتغليف العبوات البالستيكية
المشكله بطريقة الحقن تحت االسم التجاري "تيتانيوم"  .يقدم "تيتانيوم" حلوال مثالية لتغليف العبوات
المشكله بطريقه الحقن وسيتم إطالق هذه الفيلم الجديد بشكل رسمي في معرض LabelExpo Europe
في بروكسل في نهاية سبتمبر.
خالل السنوات األخيرة من القرن الماضي بدأ استخدام افالم البولي بروبيلين لتغليف العبوات البالستيكية
المشكلة بالحقن وهي طريقة رائدة للزخرفة والتي توفر لمسات واشكال متنوعة للمنتج النهائي حيث يمكن
اختيار الشكل المرغوب كالناعم او المصقول او ذات مظهر قشر البرتقال أو الشديد اللمعان او الشفاف.
وبالرغم من ذلك كان هناك شكل واحد بعيد المنال والذي يعطي نظرة فاخرة وجذابة للمنتج اال وهو اللون
المعدني الفضي.
قامت شركة تغليف قبل إطالق منتج "تيتانيوم بالنظر الى العديد من الخيارات للتغلب على المشكالت
المتوقعة كمقاومة السطح المعدني للخدش والتصاق األحبار على السطح المعدني والتراكم اإلستاتيكي
الساكن وفشل الفيلم في تقبل الشحنة الكهربائية االستاتيكية عبر الروبوت  .حيث فشلت كل االفالم
المعروضه بالسوق في حين نجحت تغليف في تخطي هذه المشاكل.

قام فريق المبيعات المختص ببدأ مشروع تطوير منتج تيتانيوم قبل عامين ونصف العام .حيث قام الفريق
بصب تركيزه من اجل ايجاد منتج عملي ُيرضي حاجة السوق التي تزايدت في الخمسة عشر عاماً

الماضية .وبعد عدة أشهر من تجربة المنتج تجارياً على نطاق ضيق واالختبار في األسواق المحلية
المختلفة حان الوقت لتوسيع اآلفاق.
ان العالمة التجارية "تيتانيوم" تعرف المنتج على انه خاص ومميز للغاية .فمن خواص الفيلم انه يتكون
من عدة طبقات من بينها طبقة داخلية ممعدنة مما يلغي احتمالية وقوع خدوش والتصاق األحبار .كما أن
الفيلم مالئم للطباعه بطريقه االوفست و الطباعه الدائريه وال يتطلب طبقة طالء أولية .وعالوة على ذلك
فإنه من الممكن أن تتم الطباعة على كال الجانبين.

ليس هناك شك في أن التأثيرات البصرية العالية متوفرة في حال قررت شركة الطباعة او صاحب المنتج
استخدامها حيث ان لها تأثير كبير للغاية سواء كان ذلك ناجم عن "التوهج" المنعكس من الطالء الالمع
او اللون"البرونزي" للطالء المطفأ .وكال الخيارين يقودان إلى عرض مذهل للمنتج النهائي.
خالل فترة التطوير عملت شركة تغليف مع شركائها في المشروع في مختلف البلدان والقارات وخاصة
أوقيانوسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا ,وذلك لضمان أن المنتج يلبي متطلبات سلسلة التوريد .ومن
الواضح أن التيتانيوم هو فيلم متعدد االستعماالت ,حيث تم استخدامه لتشكيل عبوات ذات رأس لولبي
بحجم يصل إلى  055جم وعبوات كبيرة يصل حجمها إلى  05لتر .الفيلم الذي يعطي تغطية معدينة
 %055بغض النظر عن حجم الملصق ودون التاثير سلبيا علي الخواص المضادة للكهرباء اإلستاتيكية
والقابلية للشحن.
كما يسر شركة تغليف للصناعات أن تقدم بشكل رسمي التيتانيوم لصناعة التغليف في صالة عرض
 LabelExpo Europeفي بروكسل بتاريخ ( .)05/50- 2/02وسيحضر خبرائنا ستيف هودجسون و
ريتشارد بريتون في جناح الشركة رقم  5C46في القاعة رقم  ,0وسيكونا على أتم االستعداد لإلجابة على
تساؤالتكم.

لتحديد موعد ,يرجى االتصال ب كورين روجو.

نبذة عن شركة تغليف للصناعات
مقر الشركة الرئيسي في دبي ,شركة تغليف للصناعات ( )TIهي شركة رائدة تركز على العميل لتوفير حلول الفالم
التغليف في السوق العالمية .وعبر الحضور الصناعي في تسع دول في خمس قارات ,فإن شركة تغليف للصناعات تنتج
نحو  005.555طن من الشرائح المتخصصة ومتعددة األغراض للتعبئة والتغليف والتطبيقات الصناعية وتطبيقات الفنون
الجرافيك .وأنواع االفالم تشمل افالم البولي بروبيلين ( )OPPوشرائح الكاست بولي بروبلين المصبوب ( )CPPواالفالم
المصنعة من حمض االكتيك ( .)PLAوتسعى شركة تغليف للصناعات إلى عرض المنتج عبر البحث والتطوير
واالبتكارات وخلق قيمة مستدامة لعمالئها وحملة أسهمها من خالل تقديم أعلى مستويات من األداء والجودة والخدمة مع
مجموعة متنوعة من المنتجات .كما أن شركة تغليف للصناعات هي صاحبة العالمة التجارية "تيتانيوم" والعالمات التجارية
"ناتيفيا" و"إكستيندو" و"ديبرواز" و"سيندكور" و"فيجن".
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