1988 yılında, OTİNGO MATBAACILIK ünvanıyla Bayrampaşa/İstanbul’da kuruluşunu gerçekleştiren firmamız, tekstil sektörüne
yönelik Karton Etiket, Kutu, Kumaş Baskı vb. üretimlere ağırlık
veren bir altyapı oluşturmuş ve süreç içerisinde Tekstil
Dünyasının önemli markalarının onaylı üreticisi olmayı başararak
yurtiçi ve yurtdışı firmaları için üretim yapmaya başlamıştır.
2006 yılı sonlarında Flexo bobin makine parkurumuzu oluşturmuş, endüstriyel pazarda yapışkanlı/yapışkansız etiket - ambalaj
üretimine başlanılmış ve ilaç, gıda, içecek, kozmetik sektörlerine
üretim yapmak hedeflenmiştir.

2008 yılı itibarıyle ilaç ve gıda sektörüne yönelik ofset kutu ve
ambalaj üretimine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Makine
parkuru ve ekipmanlarda da destek düzenlemeler yapılarak, ilgili
yatırımlar bu alanda yoğunlaştırılmıştır.
Firmamız, aynı yıl içerisinde Güneşli/İstanbul’da 2.500 m2 yeni
üretim tesisine yerleşti.
‘’Sürekli Gelişim – Sürekli Değişim’’ üretim politikasının ve nitelikli üretimin; nitelikli personel, gelişmiş makine parkuru, kurumsal
firma yapılanması ile mümkün olacağının bilinci ve bilgisi ile
üretime devam edilmektedir.

-İlaç etiketleri
-İlaç prospektüsleri (rulo yapışkansız)
-Gıda etiketleri
-İçecek etiketleri (yapışkanlı ve yapışkansız film malzeme)
-Kozmetik ve kişisel bakım etiketleri
-Endüstriyel ve kimyasal etiketler

-İlaç kutuları
-İlaç prospektüsleri (katlamalı -katlamasız)
-Gıda kutuları
-Gıda etiketleri (yapışkanlı ve yapışkansız içerik vb)
-İçecek etiketleri (tek yüz kuşe, düz ve şekilli kesim )
-Kozmetik ve kişisel bakım kutuları
-Endüstriyel ve kimyasal kutu ambalajları
-Endüstriyel ve kimyasal kullanma talimatları

-Katalog
-Broşür
-Insert
-Takvim (duvar-masa vb.)
-Poster, Afiş
-Ajanda ve özel defterler
-Dosya, Klasör
-Bloknot
-Antetli kağıt
-Antetli zarf (diplomat, dosya boy vb.)
-Kartvizit
-Matbu ciltli materyaller

FLEXO BOBİN ETİKET AMBALAJ:
GALLUS Flexo –IWASAKI Letterpress makine parkurumuzda yapışkanlı kuşe, PP, PE, Pet,
Clear malzemelere ve yapışkansız, OPP , Pearlize, Pilen malzemelere, Kuşe, Bristol kağıtlara
12 mic-400 mic kalınlıklarda baskı uygulamaları yapılmaktadır.
Üretim reflekslerimiz:
Uv baskı, Hot-Foil, Cold-Foil, İnline Laminasyon, Serigrafi, ikinci geçiş özelliği, arka yüzeye ve
tutkallı yüzeye baskı, Flatbed ve Rotary kesim..

Başlıca Hizmet Sektörlerimiz:
İlaç ve Sağlık :
Cam ve Pet, plastik bazlı vb… şişeler için kendinden yapışkanlı Kuşe, PP, PE, Clear etiketler..
ve Rulo prospektüsler

Gıda ve İçecek;
Reçel , bal, peynir, çikolata, soğuk zincir, su, meyve suyu, çay vb alkollü, alkolsüz içecekler
için yapışkanlı kuşe, pp vb., yapışkansız opp opak, şeffaf film ambalajlar…

Kozmetik - Kişisel Bakım ve Endüstriyel:
Parfüm, Kolonya, Krem, Şampuan, Duş Jeli, Losyon, Ev temizlik, Hijyen vb ürünlerin, marka
değerlerini yansıtacak Hot-Foil, Cold Foil, Kabartma, İç yüzeye baskı teknikleri ile metalize,
clear, pp, fantezi malzemelere baskılı etiketler…

Renk yönetimi uygulamaları çerçevesinde MAC-PC bilgisayarla ön hazırlıklar yapılarak, EPSON digital prova makinelerinde
kromolin ve ozalit çıkış kontrol ve onaylarla, KODAK CTP bilgisayardan kalıba pozlama sistemi ile baskı kalıpları hazırlanıp
baskıya geçilmektedir.

Üretim Reflekslerimiz:
ROLAND, HEILDERBERG makinelerimizde baskı, vernik, dispersiyon lak, uv lak ofset baskı işlemleri
BILLHOFER Sıcak selefon makinesinde mat parlak laminasyon,
HEILDERBERG makinede Varak Yaldız,
BOBST, HEILDERBERG, BUSCH makinelerde kesim ve gofre
OMEGA makinelerde kutu yapıştırma işlemleri

Başlıca Hizmet Sektörlerimiz:
İlaç ve Sağlık;
Cam ve Pet, plastik bazlı vb. şişeler ve ambalajlar için karton kutular
Prospektüsler (katlamalı-katlamasız)
İçerik etiketleri (yapışkanlı –yapışkansız)

Gıda ve İçecek;
Gıda Kutuları (çeşitli kalınlıklarda, sıvamalı vb.)
İçecek etiketleri, tek yüz kuşe kağıda Magazin, düz ve şekilli kesim
(Soda – Gazoz – meyve suyu gibi ürünler için)

Kozmetik - Kişisel Bakım ve Endüstriyel ;
Kutu: karton, mukava taslamalı, separatörlü fantezi kutular,
(Parfüm, Kolonya, Krem, Şampuan, Duş Jeli, Saç Boyası, Losyon, Ev temizlik ve Hijyen gibi ürünler için)
Kullanma talimatları, içerik etiketleri.

Ofset baskı öncesi- baskı – baskı sonrası parkurumuzla hizmet ettiğimiz
firmalarımızın, reklam-tanıtım ve matbu işleri de üretim reflekslerimizin
kapsamındadır.

Katalog - Broşür - İnsert
Takvim (duvar/masa) - Poster, Afiş
Dosya - Klasör - Ajanda - Özel Defterler
Bloknot - Antetli Kağıt - Kartvizit
Antetli Zarf (diplomat, dosya boy, özel tasarım boy ve şekil)

Ve benzeri materyaller ile özel üretim işlerini organize etmekteyiz.

m

BASKIYA HAZIRLIK

BASKI

BASKI SONRASI

EPSON STYLUS PRO 9880

GALLUS EM280 - FLEXO

ROTOFLEX

Digital Pre-Print Machine

KODAK TRENDSETTER 400(CTP)
70x100 Mould Machine

7Colored Printing-Colt&Holt Foil
Cellophane Covering
Screen Printing Adhesive Equipment

IWASAKI LR3 LETTERPRESS FLEXO

33 cm Printing and Quality Control Machine

PRATI SATURN

33 cm Printing and Quality Control Machine

MACHINTOSH & PC
Computer Systems

8 Colored Printing Hot Foil Cellophane Covering
Laque Machine

HEIDELBERG

MEGA 3ES

ROLAND 200

Letterpress Printing Block Machine 50x70

5 Colored 50x70 Offset Printing

HEIDELBERG

MEGA 3ES

ROLAND 200

Flexo Printing Block Machine 35x50

2 Colored 50x70 Offset Printing

HEIDELBERG GTO

2 Colored 35x50 Offset Printing

FOCUS

50x70 Cutting Machine

50x70 Cutting Machine

POLAR

92 cm Guillotine and Cutting Machine

BAYRAKLAR

130 cm Slitting and Rewinding Machine
100 cm Cellophane Lamination Machine

6+2 Colored Fabric Printing
Cutting Machine

FABRIC PRINTING

6+2 Colored Fabric Printing Machine

AVERY DENNISON CITIZEN- DATAMAX- ARGOX
Plate Ribbon-Thermal Printing Machine
Rolled Thermal Ribbon Printing Machine

Vizyon:
Müşterilerin isteklerini karşılayacak doğru çözümleri bulmak, beklentileri aşan hizmetler üretmek
ve liderlerin arasındaki pozisyonumuzu korumak.

Temel prensip ve değerler:
Dürüstlük, güvenilirlik, azim ve çok çalışma, takım çalışması, innovasyonlar ve değişimlere açıklık
sağlayan bir yaratıcılık, müşteri odaklı çalışma.

Kalite güvencemiz ve kontrol
aktivitelerimizin sonucu olarak
ISO

22000:2005

–

ISO

9001-2008 ve FSC yetkisi elde
ettik.

cosmetic

