
مجموعة شركــات
ايكوبـــــاك – إيجيراب – كوبـــــــاك

لصناعـة مواد التعبئة والتغليف وطباعتها 



مجموعة شركات مقدمة عن 
م. م. ش-(ايكوباك ) شـركة ايكوباك لصناعة مــواد التغليف 

.م. م. ش-(ايجيراب  (شـركة مصــر لصنـاعة مــــواد التغليف

.م. م. ش-(كوباك  (شـركة القاهـرة لصناعـة الكـرتون

من نحن 
اعرقواكبرمن(كوباك–ايجيراب–ايكوباك)الشركاتمجموعةتعتبر

وتمداألوسطوالشرقمصرفىBOPPافالمصناعةفىرائدةالشركات

تجمعجعلهامماللتطويردوما ًسعتوقد،عام30مناكثرالىجزورها

التطويرلكوكذجيلالىجيلمنانتقلتالتىالطويلةوالخبرةاالصالةبين

التغليفوالتعبئةمجالفىالحديثةالتكنولوجيااساليباحدثواستخدام

المحليينالعمالءمنللعديدبروبيلينالبولىافالممنمنتجاتهابتقديم

.والخارجيين



نبذة عن مجموعة الشركات 
برأس 1985/10/2فى ايكوباك تأسست الشركة اإلسالمية لصناعة مواد التغليف

طاقة إنتاجية ب2م16300مساحة لىمليون جنية مصري ع40مال مرخص به 

.  طن سنويا5200لخط ل

 ال برأس مايجيراب تأسيس شركة مصر لصناعة مواد التغليفوبعد ذلك تم

طاقة إنتاجية ب2م6300مليون جنية مصري على مساحة 40مرخص به بمبلغ 

.  طن سنويا10000

 برأس مال المرخصكوباك وبعد ذلك تم إنشاء شركة القاهرة لصناعة الكرتون

طن 18000تاجية نطاقة اب2م2300مليون جنية مصري على مساحة 50بمبلغ 

.  سنويا

 شاء خط تم توسيعه وإنلمنتجاتنا نجاح والحتياج السوق المحلى والدولي الوبعد

برأس ((ICOPACKشركة أيكــوباك لصنــاعة مواد التغلـــيف وطبــاعتهــا الرابع 

طاقة ب2م2300مليون جنية مصري على مساحة 125مال المرخص بمبلغ 

طبقات وهو األول في منطقة الشرق 5طن سنويا  وهو خط 20600تاجية نا

.والزيوتاألوسط وهو مميز إلنتاج أفالم الليبل المخصصة للمياه الغازية والمعدنية



أنواع األفالم التي تنتجها المجموعة 

 افالم شفافة

افالم معتمة

افالم ممعدنه

  افالم خاصة



االفالمًالشفافة
 أفالم شفافة سريعة

 ICO FAST

 ICO OVR

 ICO CIG

 أفالم شفافة نمطيه

 ICO EX

 ICO PLAIN

 ICO TAPE

 ICO MET

 ICO TLB



األفالمًالمعتمةًوًاألفالمًالممعدنة
أفالم ممعدنه أفالم معتمة

 ICO MTZ

 ICO MTZ HB

 ICO MTZ MB

 ICO PEARL

 ICO LABEL

 ICO WHITE

 ICO PEARL N



األفالمًالخاصة

 ICO MATT .                                               

 ICO ANTI FOG

 ICO HC

 ICO TX

 ICO SHRINK

 ICO PEARL LS

 ICO MTZ LS 

 ICO PEARL MTZ

 ICO WHITE MTZ





 الصناعات الغذائية

الشاي –العجائن –المكرونات –الشيكوالتة –البسكويت 

الدقيق –األرز –البقول –

 صناعة السجاير

المعسل والدخان–علب السجاير –كرتون السجاير 

صناعات أخرى

أدوات التحميل–التجليد –ورق الهدايا –األدوية 

  طباعة الفلكسوجراف&الطباعة الروتو جرافيور&
التبطين 

ة الكتب السلفنة تغليف جميع أسطح الورق والكروت واغلف

وملصقات الدعاية 

 الليبل –صناعات أخرى مثل إنتاج اللواصق

ملصقات الزجاجات المعدنية والمياه الغازية

-:ف االتى تستخدم منتجاتنا الفالم التعبئة والتغلي



تنارؤي
“لجودة أن تكون الشركة الرائدة عالمياً في مجال التعبئة والتغليف عالية ا“

رسالةــــال
صددر مدد  تقددديم منتجددات تعبئددة وتغليددف عاليددة الجددودة بيادددع تكنولو يددا الع

خددالل فريدد  بر خبددرة ممتدددة فددي خدمددة ايسددوار العالميددة أك ددر مدد  ربدد 

العميد  قرن ونح  نستمد بقائنا واستمرارنا م  تحقيد  واشدباأ أولويدات

أفضدد  مدد  المنافسددي  وكدد  مددا هددو صددحي و فمدد  والمسدداهمة فددي ن ضددة 

.المجتم 



الشهادات الحاصلين عليها 

 ش ادةBRCGS:ن القائمين المواصفة البريطانية لمصنعى مواد التعبئة والتغليف والخاصة بالموردي

.  هالكيةوالتغليف لشركات تصنيع االغذية والسلع الدوائية االستعلى توريد مواد التعبئة 

  اييزو ش ادةISO 9001-2015: نظام ادارة الجودة لضمان التحسين المستمر من خالل

 ً .تطبيق وتنفيذ نظم االدارة للتنافس محلياً ودوليا

لتغليف تضمن من خاللها سالمة مالمسة منتجاتنا من افالم التعبئة وا: ش ادة البيرا العالمية

.لالستخدام فى تغيف االغذية

 ش ادة:BS OHSAS 18001:2007 نظام ادارة السالمة والصحة المهنيةلضمان توفير

.والقوانينبيئة عمل صحية وأمنه لموظفيها واحترام اللوائح



معامل الجودة لمجموعة شركات






















