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ع لحلول التغليف من الكرتون الُمَضلَّ



 نحن نقدم
 حلول التغليف
 من الكرتون
َلع لبلدان  الُمضَّ
 أفريقيا والشرق
األوسط وأوروبا

يونيباك النيل هي عضو في مجموعة إندفكو، تختص الشركة بإنتاج 
مجموعة واسعة من حلول التغليف المصنعة من الكرتون المضلع 

لقطاعي الزراعة والصناعة، باإلضافة الى علب توصيل الوجبات وحلول 
لعرض المنتجات.

تأسست الشركة عام 1996 في القاهرة، مصر، وهي تقدم كافة 
أنواع الطباعة  وتقنيات التشطيب على الكرتون، بدءًا من طباعة 

'الفلكسوغرافيك ما بعد التضليع'  مرورًا بطباعة 'الفلكسوغرافيك ما قبل 
التضليع' العالية الجودة، وأحدث تقنيات القص عبر القوالب المسطحة.

تلتزم يونيباك النيل بتخفيض التأثير البيئي للصناعة عبر استعمال موارد 
متجددة والعمل على تطوير طرق إنتاجها، األمر الذي يعطيها القدرة على 

تقديم حلول تنافسّية ومستدامة لعمالئها في أفريقيا والشرق األوسط 
وأوروبا.

يونيباك النيل هي بكل فخر عضو في  SEDEX وهي حاصلة على شهادات  
OHSAS و ISO:9001-2000 ،HACCP ،GMP ،FSC



 في يونيباك النيل، نحرص على تقديم منتجات التغليف التي  تحسن وتعزز
عالمتك التجارية وتوّفر الحماية الكاملة لمنتجاتك أثناء النقل

www.unipaknile.com   لمعرفة منتجاتنا المختلفة يمكنك زيارة موقعنا اإللكتروني

حلول الشحن
والنقل 

 حلول تقديم
الطعام

العبوات الترويجية

صناديق االغراض الثقيلة حلول تغليف لخطوط التعبئة اآللية

علب حاملة لالكواب حامالت القناني الزجاجية

صواني زراعية كرتون قاع وغطاء

حاويات القناني الزجاجيةحامالت متعدده الوظائف

علب الوجبات  علب البيتزاعلب الساندوتشات علب الحلويات 

منّصات عرض للمنتجات حلول توضيب جاهزة للعرض صناديق للعرض منّصات عرض للمنتجات

 حلول معّدة
لحمل المنتجات



نحن ملتزمون لخدمتك
تمتد خبرتنا على كافة مراحل اإلنتاج، بدءًا من تصميم وتصنيع حلول التعبئة والتغليف وصواًل الى 

توريدها وإعادة تدويرها، األمر الذي يضمن قدرتنا على تلبية كل احتياجاتك من التعبئة والتغليف.  
سوف نعمل بشكل وثيق معكم لتقديم نتائج مثالية لشركتك في كل مرة من خالل الجمع 

بين تقديمنا للمنتجات ذات الجودة العالية والخدمات المتخصصة. 

انواع ورق متنوعة:  بني أو أبيض، مطلي او غير مطلي، مستورد أو محلي، خام أو معاد تصنيعه 

الطباعة:
طباعة ما بعد التضليع، حتى 5 الوان

طباعة ما قبل التضليع حتى 7 الوان باالضافة الي طبقة ملمعة

قدراتنا اإلنتاجية

A, C, B ,E, F  :انواع التضليع:  تضليع ثالثي أو خماســيانواع الفلوت



 جودة ودقة عاليتان بفضل قدرة
 أعلى من التحكم واإلستقرار أثناء

الطباعة

 كلفة أقل نتيجة القدرة على
 التحكم بوزن الورق مع  الحفاظ

على قوة التضليع

 إمكانية استعمال أنواع مختلفة
 من الورق  كالورق  الخفيف أو

المطلي بطبقة واقية

www.unipaknile.com

 نختص بطباعة ما قبل التضليع ، المناسبة
 لمنصات ترويج المنتجات والتغليف واإلنتاج

بكميات كبيرة

 سرعة في تلبية الطلبيات حيث
 تتم عملية الطباعة بكميات كبيرة

 وتكون جاهزه قبل وضع طلب
الشراء التالي

 دقة هائلة وإختالف قليل في
 تركيبات االلوان نتيجة للخلط

 الممكنن

 قوة تحمل وأداء أفضل للكرتون
  حيث ال يتم الضغط على التضليع

أثناء الطباعة

إمكانية إضافة طبقة طالء مضادة لإلحتكاك، الشحوم، الطالء، والحرارة

يمكنك اإلطالع على آخر أخبارنا عبر زيارة المواقع التالية: 



www.unipaknile.com جميع الحقوق محفوظة لشركة يونيباك النيل

يونيباك النيل المحدودة, احدي شركات مجموعة اندفكو
مدينة 6 أكتوبر، المنطقة الصناعية الخامسة، شارع رقم 2، مصر، ص.ب.  46 أكتوبر، هاتف  38164041/2/3/4 2 20+، فاكس   38164049 2 20+

 شريكك الموثوق لحلول
التغليف المتنوعة

Email: info@unipaknile.com

قبرص
يونيباك قبرص

لبنان
يونيباك

اليونان
يونيباك هيالس

المملكة العربية السعودية 
ايسترنباك

احدى شركات نابكو

االمارات العربية المتحدة 
روتوباك

الواليات المتحدة االمريكية
إنترستيت كونتاينرز لويلإنترستيت كونتاينرز كامبردج كرياتيف كولور ديسباليكارولينا غرافيك سيرفيسيس 

إنترستيت كونتاينرز ويستمينيستر

إنترستيت كونتاينرز ردينغ 

ذو ديسبالي كوّنكشون سوثكور باكاجينغر.ف.س. كونتاينر كومباني فيلكورإنترستيت كونتاينرز كولومبيا 


