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Firma Hakkında
About Company

THECA; makina imalat sektöründe; orta-yüksek teknoloji
alanında faaliyet gösteren bir start-up'tır. Şirketinin ana
faaliyet
alanı;
"Kalıplanmış
Selülozik
Ambalaj
Teknolojileridir". Şirketimiz, yenilikçi imalat yöntemleriyle,
kalıplanmış selülozik ambalaj makinası, makina
ekipmanları ve proje bazlı kalıplanmış selülozik ambalaj
ürünlerini üretmektedir. Kalıplanmış Selülozik Ambalaj;
hammaddesi geri dönüşümlü kağıt olan ve kalıpla şekil
verilen bir ambalaj türüdür. Hem hammaddesinin doğal
olması, hem de üretim yönteminin enerji yoğun
olmaması, sürdürülebilirlik açısından en avantajlı
ambalaj türü olmasına katkı sağlamaktadır. Şirketimiz;
hem yeni kurulmuş olmasının dinamizmini, hem de
sektördeki 15 yıllık tecrübesine bağlı olarak kalitesini
birleştirmekte ve sektörde ayrışarak; çevik yapısıyla
olarak öne çıkmaktadır.

THECA; is a start-up; operating in the field of
machine/equipment design and manufacturing. The
main field of activity of the company is; "Molded Fiber
Packaging Technologies". Our company produces
molded fiber packaging machines, equipment, and
project-based molded fiber packaging products with
innovative manufacturing methods. Molded Fiber
Packaging; is a type of packaging whose raw material is
recycled paper and formed by the mold. The fact that
both the raw material is natural and the production
method is not energy-intensive contributes to being the
most advantageous packaging type in terms of
sustainability. Our company; combines both the
dynamism of its new establishment and its quality
depending on its 15 years of experience.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
Company Projects and Works

Kalıplanmış Selülozik Ambalaj Teknolojileri
Şirketimiz, ağırlıklı olarak 3 yenilikçi alan

üzerinde

çalışmalarına devam etmektedir. Bunlardan ilki; modern
imalat teknikleri ile kalıplanmış selülozik ambalaj
alanında ekipman/kalıp imalatıdır. Geleneksel imal
usullerinden; döküm ve talaşlı imalat; yüksek enerji
tüketimi, uzun işçilik süreleri ile dezavantaja sahiptir.
Şirketimiz, eklemeli imalat teknolojilerini kullanarak,
kalıplanmış selülozik ambalaj alanında yenilikçi çözümler
üretmektedir. Odaklandığımız ikinci çalışma alanı; butik
üretime olanak sağlayan, kullanımı kolay ve enerji verimli
kalıplanmış selülozik ambalaj makinası tasarımı ve imalatıdır. Sektördeki kalıplanmış selülozik ambalaj makinaları,
butik üretime uyumlu değillerdir. Yenilikçi/sade tasarım ve proses mantığı ile; birim enerji tüketimleri düşük, fire oranı
az, kalıplanmış selülozik ambalaj makinaları geliştirmekteyiz. Çalışmalarımızın yoğunlaştığı üçüncü alan, proje bazlı,
ürüne özgü kalıplanmış selülozik amabalaj geliştirme ve ürün üretimidir. İlk seferde doğru tasarım, hızlı numune
üretimi, düşük kalıp maliyetleri ile bu alanda şirketimiz fark yaratmaktadır.

Molded Fiber Technologies
Our company continues to work mainly on 3 innovative areas. The first of these; is the manufacture of equipment/molds
in the field of molded fiber packaging with modern manufacturing techniques. From traditional manufacturing methods;
casting and machining; has the disadvantage of high energy consumption and long labor times. Our company
produces innovative solutions in the field of molded fiber packaging by using additive manufacturing technologies. The
second work area that we focus on; is the design and manufacture of molded fiber packaging machine that allows
boutique production, is easy to use and energy efficient. Molded fiber packaging machines in the industry are not
compatible with boutique production. With its innovative/simple design and process logic; we are developing molded
fiber packaging machines with low unit energy consumption and low waste rate. The third area of our focus is projectbased, product-specific molded fiber packaging development, and product production. Our company makes a
difference in this field with good at first-time design logic, fast sample production, and low mold costs.
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Firma Ürünleri
Company Products

Kalıplanmış Selülozik Ambalaj Üretim Makinası
İndeks çalışan, butik üretime uygun, hızlı kalıp
değiştirmeye olanak sağlayan konstrüksiyona sahip,
enerji tüketimi benzerlerine kıyasla radikal şekilde düşük,
yüksek verimliliğe ve düşük fire oranına sahip kalıplanmış
selülozik ambalaj üretim makinası tasarımı ve imalatı.

Molded Fiber Production Machine
Design and manufacture of index molded fiber production machine that is suitable for boutique production has a
construction that allows fast mold changing, has radically low energy consumption compared to its counterparts, has
high efficiency and low waste rate.

Kalıp Tasarımı ve İmalatı
Kalıplanmış selülozik ambalaj sektörüne yönelik, yüksek
dayanım ve kararlılıkta, hafifletilmiş konstrüksiyona sahip,
ürüne ve makinaya özgü kalıp tasarım ve imalatı.

Mold Design and Manufacturing
Product and machine-specific mold design and manufacture for the molded fiber packaging industry, with high
strength and stability, lightweight construction.

Ürüne Özgü Kalıplanmış Selülozik Ambalaj Üretimi
Tecrübeli tasarım ve üretim ekibimiz optimum ambalaj
çözümünü ortaya koyar. Ürünlerinize özgü tasarlanmış ve
üretilmiş kalıplanmış seülozik ambalajlar, sürdürülebilir bir
ambalajlama sağlar.

Tailor Made Molded Fiber Production
Our experienced design and production team reveals the optimum packaging solution. Molded fiber packages designed
and produced specifically for your products provide sustainable packaging.
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