MAG ÇANTA

Our vision is “We do not leave any footprint on nature” , on
this line we maunfacture Recyclable Reusable bags, disposable
one use or reusable products. Our products became prominent
because they are durable and evironment friendly.

Müşterilerimizin çantaları tercih etmelerinin en önemli iki
nedeni hem doğa dostu olmaları hemde reklamda sürekliliği
sağlamalarıdır.

The two most important reasons why our customers prefer our
bags are that they are both environment friendly and provide
continuity in advertising.

Nonwoven çantalar doğaya bırakıldığı zaman yağmur ve güneş
etkisi ile 1 yıl içinde sigara külü kıvamına gelerek kendiliğinden
parçalanır ve doğaya zararsız hale gelir. Yerini aldığı doğada
çözünmesi yıllar alan naylon poşet sarfiyatını engellediği için
doğa dostu niteliktedir.

When nonwoven bags are left to nature, they come to the
consistency of cigarette ash within 1 year with the effect of rain
and sun, and they decompose themselves and become harmless
to nature. It is nature-friendly as it prevents the waste of nylon
bags that take years to dissolve in nature.

Bunun yanı sıra tela çantaların bir diğer önemli yanı; insanların
gündelik hayatında yeniden kullanılabilir nitelikte oluşu ve tek
kullanımdan sonra atılmadığı için üzerinde reklamını taşıdığı
firma için tanıtım sürekliliği sağlamaktadır.

In addition, another important aspect of nonwoven bags; Since
it is reusable in people’s daily lives and is not thrown away after
a single use, it provides promotional continuity for the company
on which it carries its advertisement.
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“Doğada iz bırakmıyoruz” sloganıyla çıkdığımız yolda geri
dönüşümlü, tek kullanımlık ya da çok kullanımlık ürünler
yapmaktayız. Ürünlerimizin en önemli özelliği dayanıklı olmaları
ve çevreci özelliklleri ile ön plana çıkmalarıdır.
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Mag Çanta kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma
azmi sayesinde kısa sürede ambalaj sektöründe tanınmıştır ve bu ilkelerden asla
vazgeçmemiştir.
2013 yılında kurulan firmamız bugün itibari ile;
6milyon adet/ay ultrasonik kaynaklı çanta
100.000 adet/ay ip dikişli ürün
5milyon adet/ay cerrahi maske kapasitesi ile çalışmaktadır.
İç pazarın yanısıra yurtdışında da birçok ülkeye ihracat yapmaktayız.

Mag Çanta has been recognized in the packaging industry in a short time
thanks to the importance it attaches to quality and its determination to
achieve the hardest from the first moment it was founded, and it has
never given up on these principles.
Our company which was established in 2013 works with capacity;
6 million pcs/month ultrasonic welded bag
100,000 pieces/month of yarn-stitched products
5 million pieces/month surgical mask
In addition to the domestic market, we also export to many countries
abroad.

ULTRASONİK KAYNAKLI
NONWOVEN ÇANTA

Evimiz olan dünyayı artan nüfus ve sanayileşme ile birlikte maalesef yaşanmaz bir hale
getiriyoruz. Çevreyi en çok kirleten malzemelerin başında gelen ambalaj ürünlerini ya doğada
çözünür hale getirmeliyiz ya da tekrar kullanılabilir ürünler olarak üretmeliyiz. El değmeden
otomasyon olarak üretilen nonwoven çantalar sık kullanımları ile beraber poşet sarfiyatını
engellemekte ve doğayı korumaktadır. Aynı zamanda ekonomik fiyatı, her kesimin kolayca
ürüne ulaşmasına yardımcı olmaktadır.
Mag Çanta olarak ürettiğimiz nonwoven çantalar dayanıklı ve düşük maliyetli olmaları
sebebiyle üretim skalamızda en çok tercih edilen çantalardır.

ULTRASONICALLY WELDED
NONWOVEN BAG
Unfortunately, we are making our home world uninhabitable with increasing population and
industrialization. We must either make the packaging products, which are among the most
polluting materials in the environment, biodegradable or produce them as reusable products.
Nonwoven bags, which are produced as automation without human touch, prevent the
consumption of bags with their frequent use and protect the nature. At the same time,
its economical price helps everyone to reach the product easily.
The nonwoven bags we produce as Mag Çanta are the most preferred bags in our production
scale, due to their durability and low cost.

Ultrasonik kaynak; non-woven kumaşın herhangi bir yardımcı
malzeme kullanılmadan yüksek ses frekansı ile ısı ve basınç altında
malzemenin kaynatılmasıdır.
Ultrasonic welding; It is the welding of the non-woven fabric under
heat and pressure with high sound frequency without using any
auxiliary materials.

İP DİKİŞLİ
NONWOVEN ÇANTA
Otomasyon olarak üretilen ultrasonik kaynaklı nonwoven çantalar belli bir tipte ve ebatlarda
üretilir. Bunların dışında istenildiği durumlarda nonwoven çantaları ip dikişli olarak üreterek
müşterilerimizin isteklerine cevap verebilmekteyiz.
İp dikişli nonwoven çantalarda otomasyon üretimdeki gibi kısıtlayıcı durumlar olmadığı için
istenilen baskılar çanta üzerine yapılabilmektedir. Üzerine yapılan daha özgür baskılar ile
albenisi yüksek çantalar herkesin ilgisini çekmektedir. İp dikiş kalitesi ile yüksek dayanımlı
çantalar her türlü yükünüzü rahatlıkla taşımaktadır.

HAND SEWN
NONWOVEN BAG

Since there are no restrictive conditions like in automation production in hand sewn nonwoven
bags, desired prints can be made on the bag. With the more free prints on it, the attractive
bags attract everyone’s attention. High-strength bags with thread stitching quality can easily
carry all kinds of cargo.

LAMİNASYONLU
NONWOVEN ÇANTA
Opp film üzerine yapılabilen yüksek kalitedeki baskılar ile çantalarınız daha göz alıcı, daha
dikkat çekici.
İp dikişli ve otomasyon üretim seçenekleri ve yüksek baskı kalitesi ile dikkat çeken
laminasyonlu nonwoven çantalar şıklığı ve kaliteyi arayanlar için doğru seçimdir.
Tekrar kullananılabilir özellikteki laminasyonlu çantalar özellikle başta gıda marketleri olmak
üzere bir çok sektöre hizmet vermektedir.
Doğa dostu olan laminasyonlu çantalar geri dönüşümlüdür. Sağlam olmaları nedeniyle
defalarca kullanılabilirler ve böylece poşet sarfiyatıda engellenmektedir.

LAMINATED
NONWOVEN BAG

With the high quality prints that can be made on opp film, your bags are more eye-catching
and more attractive.
Laminated nonwoven bags, which draw attention with their hand sewn and automation
production options and high printing quality, are the right choice for those looking for
elegance and quality.
Reusable laminated bags serve many sectors, especially food markets. eco-friendly laminated
bags are recyclable. Due to their robustness, they can be used many times, thus preventing
the consumption of bags.

LAMİNASYONLU
PP WOVEN ÇANTA
Opp film üzerine yapılan yüksek baskı kalitesi ile çantada sağlamlık arayan müşterilerimizin
tercihidir.
İp dikişli ve otomasyon üretim seçenekleri ve yüksek baskı kalitesi ile dikkat çeken
laminasyonlu PP woven çantalar şıklığı ve kaliteyi arayanlar için doğru seçimdir.
Tekrar kullananılabilir özellikteki laminasyonlu çantalar özellikle başta gıda marketleri
olmak üzere bir çok sektöre hizmet vermektedir. Doğa dostu olan laminasyonlu çantalar
geri dönüşümlüdür. sağlam olmaları nedeniyle defalarca kullanılabilirler ve böylece poşet
sarfiyatıda engellenmektedir. PP woven çantalar ip dikişli tipleri ile 30kg taşıma kapasitesinin
üzerine çıkmaktadır.

LAMINATED
PP WOVEN BAG

It is the choice of our customers looking for durability in bags with its high print quality on
OPP film.
Laminated pp woven bags, which draw attention with their hand sewn and automation
production options and high printing quality, are the right choice for those looking for
elegance and quality.
Reusable PP laminated bags serve many sectors, especially food markets. eco-friendly
laminated bags are recyclable. Due to their robustness, they can be used many times, thus
preventing the consumption of bags. PP woven bags exceed 30kg carrying capacity with their
thread stitched types.

IMPERTEKS ÇANTA

İmperteks çantalar dayanıklı yapıları ve sert hava koşullarındaki sızdırmazlıkları ile daha çok
öne çıkmaktadırlar.
İmperteks çantalar suyu yüzeyinden iten %100 polyester kumaştan üretilen, özellikle baskı
canlılığıyla dikkat çeken bir ürün grubudur. farklı kalınlarda ve renklerde kumaş seçeneği
mevcuttur.
İmperteks çantalar ip büzgülü Sırt Çantası, alışveriş çantası, çantası seçenekleri ile farklı
modellerde üretilebilir. Bu çanta modelleri su geçirmeme özelliği sayesinde günlük yaşamın
yanı sıra plaj için kullanımda da sıkça tercih edilmektedir.

IMPERTEX BAG

Imperteks bags stand out more with their durable structures and sealing in harsh weather
conditions.
Impertex bags are a product group that is produced from 100% polyester fabric that repels
water from its surface and attracts attention with its print liveliness.
Fabric options are available in different thicknesses and colors.
Imperteks bags can be produced in different models with options such as drawstring
backpack, shopping bag and bag.
Thanks to its waterproof feature, these bag models are frequently preferred for use for the
beach as well as for daily life.

HAM BEZ (KOTON)
ÇANTA
Hammaddesi %100 pamuk olan ham bez çantalar şık görünümleri ile hayatımızın bir parçası
olmaya devam ediyor.
Ham bez çanta ürünleri, üzerine yapılan baskılarla markalara reklam, kullanıcılara eğlenceli
bir stil ve kullanışlı bir araç sağlıyor. Kurumların logolarının, isimlerinin veya farklı desenlerin
basılabildiği bez çantalar, modelleri, özellikleri ve baskı uyumları ile hem markaların hem de
tüketicilerin tercihi oluyor
140gr/m2 ve daha üstü kumaşların üzerine farklı baskı seçenekleri ile istenilen her türlü baskı
yapılabilir. özellikle 35cmx40cm ebatlarında ve uzun saplı olarak istenilen ham bez çantaları
müşteriye özel ebatlarda ve tipte yapılması mümkündür.

COTTON BAG
Cotton bags which have 100% cotton raw metarial continue to be a part of our lives with their
stylish looks.
Cotton bag products provide advertisements to brands, a fun style and a useful tool to users
with the prints made on them. Cotton bags, on which the logos, names or different patterns
of the institutions can be printed, are preferred by both brands and consumers with their
models, features and print compatibility.
All kinds of printing can be done on fabrics of 140gr/m2 and above with different printing
options. It is possible to make the desired in customer-specific sizes and types cotton bags,
but generally customers want in 35cmx40cm dimensions and with long handles

JÜT ÇANTA
%100 doğal, lifli bitkilerden oluşan jüt kumaş tekstil sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır.
dünyada pamuktan sonra en çok kullanılan ip türü olan jüt kumaştan çok şık çantalar
yapmaktayız.
Jüt kumaşlar, tekstil sektöründe sıkça kullanılan, tıpkı pamuk gibi %100 doğal, lifli bitkilerden
üretilmektedir. Çürütme yöntemiyle elde edilen lif demetleri kabuklardan soyularak kurutulur.
İlk aşamada açık bir renk tonuna sahip olan lifler zamanla açık kahverengine döner. Bundan
sonraki üretim süreci fabrikalarda devam eder. Üretim maliyetinin ekonomik ve iktisadi olması
nedeniyle dünyada pamuktan sonra en çok kullanılan ip ve kumaş türüdür.
Jüt kumaş ve ipten üretilen ürünler toprağa karışarak çözülür ve doğaya hiçbir zarar vermez.
Doğal çevremiz ile barışçıl jüt kumaşlar yalnızca tekstil sektöründe kullanılmaz. Ayrıca
ambalaj ve paketleme sektöründe tercih edilir.
Jüt kumaştan imal ettiğimiz çantalar ile siz değerli müşterilerimizin bu alandaki ihtiyaçlarına
çözüm ortağı olmaktayız.

JUTE BAG

Jute fabric, consisting of 100% natural, fibrous plants, is frequently used in the textile industry.
We make very stylish bags from jute fabric, which is the most used type of thread after cotton
in the world.
Jute fabrics are produced from 100% natural fibrous plants, like cotton, which are frequently
used in the textile industry. The fiber bundles obtained by the rotting method are peeled from
the bark and dried. The fibers, which have a light color tone in the first stage, turn light brown
over time. The next production process continues in the factories. It is the most used type of
yarn and fabric after cotton in the world due to its economic production cost.
Products made of jute fabric and rope dissolve into the soil and do not cause any harm to
nature. Peaceful with our natural environment, jute fabrics are not only used in the textile
industry. It is also preferred packaging industry.
With the bags we manufacture from jute fabric, we become a solution partner for the needs
of our valued customers in this area.

PLAJ ÇANTASI

Yumuşak kumaşlardan imal edilen plaj çantalarımız kadın müşterilerimiz tarafından sıklıkla
talep görmektedir.
Plaj çantarımızda kullandığımız kumasşlar OEKO-TEX sertifikalıdır. Su geçirmez kalın koton
kumaş tene temas ettiği zaman yumuşaklık hissi verir. standart ölçümüz 53cmx40cmx12cm
dir. Plaj çantasının iç astarında kullanılan ham bez %100 pamukludur.
Plaj çantarının ağzı fermuarsızdır ve içinde telefon veya cüzdan koyabileceğiniz büyüklükte
fermuarlı cep vardır. Çantaların sap kısımları omuzu acıtmayan yumuşak urgan ipten ya da
dar dokuma kolonlardan yapılmıştır.
Çantalarımız plaj, alışveriş gibi ortamlarda kullanmaya uygundur. Düşük sıcaklıkta yıkanmaya
uygun olan çantalarımız elde veya omuzda taşımaya elverişlidir.

BEACH BAG

Our beach bags, which are made of soft fabrics, are frequently requested by our female
customers.
The fabrics we use in our beach bags are OEKO-TEX certified. Waterproof thick cotton
fabric gives a feeling of softness when it comes into contact with the skin. Our standard
measurement is 53cmx40cmx12cm. The raw cloth used in the inner lining of the beach bag is
100% cotton.
The mouth of the beach bag is without zipper and has a zippered pocket big enough to put
a phone or wallet inside. The handles of the bags are made of soft rope or narrow woven
columns that do not hurt the shoulder.
Our bags are suitable for use in environments such as the beach and shopping.
Our bags are suitable for washing at low temperatures and can be carried by hand or on the
shoulder.

CERRAHİ MASKE

Aylık 6 milyon adet kapasite ile cerrahi maske üretimi yapmaktayız.
Elastik bantlı ve klasik cerrahi maske olmak üzere iki tip cerrahi maske üretimi yapmaktayız.
Her iki tip maske de yumuşak ve kolay şekil alabilen polipropilen kaplı alüminyum burun
teli kullanılmaktadır. Kusursuz kaplaması ile uzun süreli kullanımlarda burun acımasını
engellemektedir. Hem elastik bandlı hemde ip lastikli (klasik) cerrahi maskede kulak
acıtmasını engellemek ve kullanımda uzun süreli konforu yakalayabilmek için yumuşak dokulu
1 e 3 oranında uzamaya sahip band ve ip kullanılmaktadır.
Cerrahi maskelerde tene temas edecek iç tarafa denk gelen kumaş tüylenme yapmayacak,
nefes alış veriş esnasında rahatsızlık vermeyecek ürün seçilmektedir.
Orta katmanda kullanılan bakteri filitrasyon özelliği olan meltblown kumaş TIP IIR (%98,5 üstü
filitrasyon özelliği olan maske) kriterlerine göre seçilmektedir.
Cerrahi maskelerimiz sağlık bakanlığı onaylı, kalite belegeleri tam, TIP IIR kriterlerine göre test
raporlu olarak hijyenik koşullarda üretilmektedir.
Cerrahi maskelerimizi 3 ve 4 katlı olmak üzere iki kombinasyonda üretmekteyiz. cerrrahi
maskelerin katmanlarındaki kombinasyonları, ve kumaş gramajlarını aşağıda görebilirsiniz.
S: Spundbond kumaş - M: Meltblown kumaş
3 katlı maske: 20gr/m2 (S) - 25gr/m2 (M) - 30gr/m2 (S) = 75gr/m2
4 katlı maske: 20gr/m2 (S) - 25gr/m2(M) - 25gr/m2(M) - 30gr/m2(S) = 100gr/m2

SURGICAL MASK

We produce surgical masks with a monthly capacity of 6 million
We produce two types of surgical masks. Classic surgical mask and with elastic band.
In both types of masks, soft and easily shaped polypropylene coated aluminum nose bridge is
used. With its perfect coating, it prevents nose ache in long-term use.
In order to prevent ear pain and to achieve long-term comfort in use, a soft tissue band and
rope with an elongation of 1 to 3 are used in the surgical mask with both elastic bands and
rope elastic (classical).
In surgical masks, the fabric that will come into contact with the skin, which will not cause
pilling and will not cause discomfort during breathing, is selected.
Meltblown fabric with bacteria filtration feature used in the middle layer is selected according
to TIP IIR (mask with filtration feature above 98.5%) criteria.
Our surgical masks are produced under hygienic conditions, approved by the Ministry of
Health, with full quality certificates and with test reports according to TIP IIR criteria.
We produce our surgical masks in two combinations, 3 and 4 ply. You can see the
combinations in the layers of the surgical masks and the fabric weights below.
S: Spundbond fabric - M: Meltblown fabric
3-layer mask: 20gr/m2 (S) - 25gr/m2 (M) - 30gr/m2 (S) = 75gr/m2
4-layer mask: 20gr/m2 (S) - 25gr/m2 (M) - 25gr/m2 (M) - 30gr/m2 (S) = 100gr/m2
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