






HAKKIMIZDA

Fooddeliveryboxes, gıda ve gıda dışı pazarlar için, başta kağıt pipet olmak üzere karton kaplar ve çeşitli 
ambalajlar konusunda müşterilerine evrensel kalite ve standartlarda başarılı çözümler geliştirip sunmaktadır.

Ambalaj ve paketleme çözümlerinin etkili olabilmesi için müşteriyi anlamak, ihtiyacını karşılamak ve doğru ürünü 
sunabilmek adına ürünün sevk edilişinden depolanma şartlarına, raf ömründen kullanımına kadar tüm süreçleri 
göz önünde bulundurarak uzman kadromuz ile birlikte en yüksek kalite ve fonksiyonel özellikte ürünler 
tasarlamakta ve üretmekteyiz.

Ürünlerimiz gıda ambalajı üretimi için geçerli olan tüm hijyen ve güvenlik düzenlemelerine uygun olarak 
üretilmekte olup British Retail Consortium’a (BRC) göre sertifikalandırılmıştır.

Ana faaliyet alanlarımız; yurt içinde ve yurt dışında ambalaj ürünü kullanan zincir restoranlar, fast food satış 
noktaları, gıda ve gıda dışı üretim yapan işletmeler ve şirketlerdir.

Başlıca ürün gruplarımız; kağıt pipetler, hamburger kutuları, patates kutuları, paket servis kutuları, tavalar, noodle 
kutuları, dönerbox, salata kaseleri, kağıt tabaklar, karton kovalar, sushi kutuları, dondurma kapları, kraft ambalajlar, 
su�e kutusu, fırına ve mikrodalgaya girebilen karton ambalajlar, ikramlık setler, tek kullanımlık ambalaj ürünleri.

Şe�a�ık, esneklik, sosyal sorumluluk, sadakat ve iyi iş ahlakı kurum kültürümüzün en temel değerleridir. Gelecek 
kuşaklara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek, onlara yaşanabilir bir dünya bırakmak için birçok alanda 
tedbirler alarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktayız.

Ambalaj endüstrisindeki tecrübemizi siz değerli müşterilerimizle paylaşmaktan ve yüksek kaliteli ürünler 
sunmaktan gurur duyuyoruz.

Sizinle çalışmak için sabırsızlanıyoruz.

ABOUT US

Fooddeliveryboxes develops and o�ers successful solutions to its customers in universal quality and standards 
for food and non-food markets, especially for paper containers, cardboard containers and various packaging.

In order for the packaging and packaging solutions to be e�ective, we design and manufacture products of the 
highest quality and functional features with our expert sta�, taking into account all processes from shipment to 
storage conditions, shelf life and usage in order to understand the customer, to meet the needs and to o�er the 
right product.

Our products are manufactured in accordance with all hygiene and safety regulations according to food packaging 
production and are certified according to the British Retail Consortium (BRC).

Our main fields of activity are;  chain restaurants, fast food outlets that use packaging products at domestic and 
international, and the businesses and companies that produce food and non-food products.

Our main product groups are; paper straws, hamburger boxes, fried potato boxes, takeaway boxes, pans, noodle 
boxes, doner boxes, salad bowls, paper plates, cardboard buckets, sushi boxes, ice cream containers, kraft packages, 
sou�e boxes, ovenable and microwaveble cardboard packaging, catering sets , disposable packaging products.

Transparency, �exibility, social responsibility, loyalty, and business ethics are the primary values   of our corporate 
culture. We contribute to environmental sustainability by taking measures on many issues in order to fulfill our 
responsibility towards the next generations and to leave them a livable world.

We are proud to share our experience in the packaging industry with our valued customers and to provide high 
quality products.

We look forward to working with you.  

“Tüm hakları saklıdır. SE-DU-CE Tekstil Nak. Hayv. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti  ’ in izni olmadan kopyalanamaz ve 
çoğaltılamaz.”

























Pizza kutu / Pizza Box




