




KURUMSAL
Altun Matbaa Mak�neler� ve Ek�pmanları
San. Ve T�c. Ltd. Şt� 2019 yılında Matbaa ve D�j�tal
sonlandırma sektörüne h�zmet vermek amacı �le
kurulmuştur. Kurulduğu tar�hten �t�baren sürekl�
ürün bulundurmak ve h�zmet kal�tes�n� arttırmak
b�l�nc� �le hareket ed�p, müşter� memnun�yet�n� �lke
ed�nd�k. F�rmamız D�j�tal sonlandırma mak�neler� ,
Thermal Selefon (BOPP) ve matbaa tutkalları 
satışını yapmaktadır.İht�yaç üzer�ne farklı çözümler
sunab�lmekted�r.
Satışını yaptığımız ürünler�n tamamı A kal�te olup,
bu ürünler� sektörünün l�der� olan firmalardan alıp,
Türk�ye’n�n her yer�ne satışını gerçekleşt�rmektey�z.

Bu sektörlerde de müşter� memnun�yet�n� sağlamayı
amaçlayarak sürekl� gel�şen ve h�zmet kal�tes�n�
arttıran b�r firma olmayı hedefl�yoruz.

VİZYON
Bulunduğumuz sektörde , d�nam�k, hızlı ve kend�n�
yen�leyeb�len b�r marka firma olmak.

MİSYON
Sorumluluk b�l�nc� �le detaylara d�kkat eden, yüksek
moral gücüne sah�p, müşter� �ht�yaçlarına uygun
ürünler� en yüksek kal�te standartlarına uygun olarak
zamanında tesl�m eden, alışanlarımızla beklent�ler�n
ötes�nde memnun�yet sah�b� sadık müşter� k�tles�
oluşturmak.

DEĞERLERİMİZ
Dürüstlük, Altun Mak�ne  çalışanları et�k değerlere
sah�pt�r. B�rb�r�m�ze, müşter�ler�m�ze ve topluma
verd�ğ�m�z sözler� tutarız. İnsan� değerlere önem
ver�r�z.

SÜREKLİ GELİŞİM
Ek�p olarak kalıpları kırar, yen� fik�rler üret�r�z. Mevcut
olanla yet�nmez da�ma �ler�y� hedefler�z.
Faydalı değerler yaratırız.

ALTUN MAKİNA HAKKKINDA
G�r�ş�mc� ruhu ve sah�p olduğu d�nam�k kadrosu �le
ürün yelpazes�n� gen�şleterek, hızlı ,zamanında ve
kalıcı çözümler sunmayı kend�s�ne hedef ed�nm�şt�r.

MÜŞTERİ ODAKLI ÇÖZÜMLER
Altun mak�ne profesyonel kadrosuyla, müşter�ler�n�n
�ht�yaçlarını d�nleyerek, hızlı, ekonom�k ve uzun
soluklu fayda verecek çözümler üreten üret�r.
Odak noktası çözüm üreten firma olarak sektörde
yer�n� almıştır. Müşter� odaklı h�zmet felsefes�n�
gerçek anlamıyla hayata geç�rm�şt�r.
Müşter� �ht�yaçlarının bel�rlenmes�nden satış sonrası
memnun�yet ölçümüne kadar olan tüm aşamalarda,
müşter� beklent�ler�yle hareket eden d�nam�k
organ�zasyon yapısı ve modern alt yapısıyla esnek
h�zmet yöntem�n� uygulamakta, müşter�ler� �ç�n
maks�mum memnun�yet düzey�n� amaçlamaktadır.



     BOPP Sıcak Selefon film� matbaa ve d�j�tal baskı yapılan kağıtların
kaplanması �ç�n kullanılır.  D�j�tal veya Ofset mak�neler�nde baskısı
tamamlanan kağıtların ortam şartlarından etk�lenmemes�
(su, nem, darbe vs.) ve estet�k olarak daha güzel görünmeler� �ç�n termal
selefon �le kaplanmaları faydalı olmaktadır. 
     Matt Termal selefonlar genel olarak baskısı tamamlanan �şler�n daha
doğal olarak görünmes� �ç�n kullanılırlar. 
Termal selefonlar çeş�tl� kalınlıklarda üret�lmekted�rler. P�yasada genel
olarak 25 – 27 m�cron kalınlığında mak�nes�ne göre 85 �le 100 derece
ısı arasında çalışma özell�ğ�ne sah�p termal selefonlar terc�h ed�lmekted�r. 
Selefonlarımız EVA tutkal �le �mal ed�lm�şt�r. Yapışma kuvvet� yüksek ve
dış etkenlere karşı dayanıklıdır. 

Ölçüler; 
İsten�len gen�şl�k ve boyda hazırlanmaktadır. 
Standart ölçüler�n dışında �steğe bağlı olarak üret�m mümkündür.
Ürünler�m�z rekabetç� fiyatı ve kal�tes� �le �şler�n�ze değer katacaktır. 

TERMAL SELEFON MALZEMESİ – MAT 



TERMAL SELEFON MALZEMESİ – PARLAK

Parlak BOPP Sıcak Selefon film� matbaa ve d�j�tal baskı yapılan kağıtların
kaplanması �ç�n kullanılır. D�j�tal veya Ofset mak�neler�nde baskısı
tamamlanan kağıtların ortam şartlarından etk�lenmemes�
(su, nem, darbe vs.) ve estet�k olarak daha güzel görünmeler� �ç�n termal
selefon �le kaplanmaları faydalı olmaktadır. 

Parlak termal selefonlar �se res�m, poster g�b� görsell�ğ�n ön planda olduğu
�şlerde terc�h ed�lmekted�rler. Termal selefonlar çeş�tl� kalınlıklarda
üret�lmekted�rler. P�yasada genel olarak 25 – 27 m�cron kalınlığında
mak�nes�ne göre 85 �le 100 derece ısı arasında çalışma özell�ğ�ne sah�p
termal selefonlar terc�h ed�lmekted�r. Selefonlarımız EVA tutkal �le �mal
ed�lm�şt�r. Yapışma kuvvet� yüksek ve dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

Ölçüler;

İsten�len gen�şl�k ve boyda hazırlanmaktadır. Standart ölçüler�n dışında
�steğe bağlı olarak üret�m mümkündür. Ürünler�m�z rekabetç� fiyatı ve
kal�tes� �le �şler�n�ze değer katacaktır.



DİJİTAL YALDIZ MALZEMELERİ 

Altın,gümüş,bakır ve d�ğer renklerde d�j�tale uygun varak baskı.

Tonerl� bölgelere özel parlatma efekt� uygulayan sleek�ng

  ve hologramlı filmler.

Üzer�ne baskı, varak yaldız ve uv kurutmalı ofset baskı yapılab�l�r

Çanta, kartv�z�t,davet�ye,kutu ve et�ketlere güzel hoş b�r görüntü ver�r.
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•

•



Isısal C�lt Tutkalı ( Granül Hal�nde Beyaz Boncuk )

ÜRÜNLER

Thermal Selefon
Soft Touch (Kad�fe-P�l�ke) Selefon F�lm
Ultrabond Selefon
Bopp Termal Parlak
Bopp Termal Mat
Yaldız Malzemeler� (Altın, Gümüş, Bakır)
Thermal Selefon Mak�naları
Vansda 380P Thermal Lam�nasyon Mak�nası
Vansda 380H Thermal Lam�nasyon Mak�nası
Kapak Takma Mak�naları
Boway K7 Kapak Takma Mak�nası
Boway K5 Kapak Takma Mak�nası
Tutkallar

0 0140  - 160  arasında çalışab�len kuvvetl� yapıştırma özell�ğ� sayes�nde
sağlam k�taplar yapmanızı sağlayan tutkalımız hakkında b�lg� �ç�n arayınız.



• Kapas�te : 1.0 – 5.0 metre/dak.
• 2000 metre uzunluğunda film alab�l�r.
• Doküman gen�şl�ğ� 380 mm
• F�lm gen�şl�ğ� max 360 mm
• Tek veya ç�ft taraflı lam�nasyon, bas�t kullanım
• Hız ve sıcaklık kontrolü
• Kademel� basınç ayarı
• Manuel kes�m, sensör kontrollü döküman besleme
• Ops�yonel sarım aparatı
• Ops�yonel perfore ve kes�m bıçakları
• 24 – 250 m�kron arası film
• Max 4 mm kalın malzeme kaplanab�l�r
• Robust yapı (39 kg)

VANSDA Termal Lam�nasyon Mak�nası, Model 380P 



VANSDA Termal Lam�nasyon Mak�nası Model 380BN

 Maks. döküman gen�şl�ğ� 365mm 

 Kayışlı Tabla uzunluğu 550mm 

 Kapas�te : 1.0 – 5.0 metre/dak. 

 2000 metre uzunluğunda film alab�l�r. 

 Doküman gen�şl�ğ� 380 mm 

 F�lm gen�şl�ğ� max 365 mm 

 Tek veya ç�ft taraflı lam�nasyon, bas�t kullanım

 Hız ve sıcaklık kontrolü

 Kademel� basınç ayarı 

 24 – 250 m�kron arası film 

 Max 4 mm kalın malzeme kaplanab�l�r 
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Kapak Takma Mak�nası model K5 ve K7 
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Max c�lt sırt uzunluğu 335mm (K5)  
Max c�lt sırt uzunluğu 440 mm (K7)
Max k�tap kalınlığı 60 mm
2 merdane
Orta hız
Kapak besleme manuel
Tüm fonks�yonlar tam otomat�k
9 uçlu freze bıçağı
Freze bıçakları 3 kez kullanılab�l�r
Yan tutkal sürme özell�ğ�
7’’ dokunmat�k ekranlı kontrol panel�
Toz ve talaş toplama s�stem�
T�treş�ml� k�tap destes� tablası ( jogger )
K�tap başı ve sonunda hassas tutkal kesme özell�ğ�



BOWAY K9 KAPAK TAKMA MAKİNASI

Max Sırt Uzunluğu460 mm
Max C�lt Kalınlığı2 - 60 mm
Hız300 - 450 k�tap / saat
Kağıt destes� yerleşt�rme haznes� T�treş�ml� kağıt yerleşt�rme haznes�.Kağıt destes�
 �ç�ndek� kağıt yapraklarının c�ltleme önces� düzgün şek�lde toplanmasını sağlar .
Freze özell�ğ�18 bıçaklı freze d�sk�. Her bıçak 3 ağızdan oluşur ve kes�m ağızları
  döndürülerek her bıçak 3 kez kullanılab�l�r.
Çent�k açma özell�ğ� var
Freze �ptal� mümkün
Merdane sayısı3 adet (2 adet tutkal sürme + 1 adet tutkal sıyırma merdanes�)
Yan tutkal sürme özell�ğ� K�tap kalınlığına göre otomat�k ayarlanan 2 adet yan
 tutkal d�sk� k�tap sırtının yan kenarlarına düzgün tutkal sürülmes�n� sağlar.
K�tap başı ve sonunda tutkal kesme ayarı Var. Tutkalın k�tap başından ve sonunda
taşmasını önlemek �ç�n ayarlanan bell� b�r mesafede tutkal sürülmez.
Duman emme ekstraktörü Var. Mak�na arkasındak� açıklığa esnek boru bağlanarak
tutkal kokusu dışarı atılab�l�r.
Kalınlık okuma sensörü var
Otomat�k harekete başlama var
Presleme süres� zaman ayarı var
Kontrol panel� Dokunmat�k d�splay
Güç değerler�220V , 50 Hz , 3.400 W
Mak�na ölçüler�1845 * 750 * 1140 mm 320 kg
Üret�m yer� Ç�n
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DUMOR 331 GEMİNİ PİLYAJ VE PERFORAJ MAKİNASI 



DUMOR 331 GEMİNİ PİLYAJ VE PERFORAJ MAKİNASI 

Kağıt Kalınlığı

Kağıt Ölçüler�

Kağıt Türü

Katlama ç�zg�s� gen�şl�ğ�

Katlamalar arasındak� m�n�mum boşluk

Tek geç�şte katlama sayısı

Katlama Hassas�yet�

Kırışıklık Der�nl�ğ� Ayarı

Doğrusal Perforat araçları

Program Hafızası

Besleme

Çıktı kapas�tes�

Gösterge & operasyonu

Güç

Standart araçlar

Ops�yon

Ebatlar (L*W*H)

K�tap Kaplama Modu

Progres�ve (Gel�şt�rme) Modu

100gsm-350gsm/01.mm-0.4mm

M�n 90*50 mm-Max 650*330 mm (L*W) (Uzunluk*Gen�şl�k)

Kaplanmamış Kağıt, Kaplanmış Kağıt, Lam�ne kağıt

Standart 1.0mm, Ops�yon 0.6/1.2/1.4mm

0.1mm

0-6 / sayfa (normal mod) , 1/sayfa (gel�şm�ş mod)

0.1mm

Sonsuz

12/24 TPI, standart olarak 4 sete kadar monte ed�l�r.

30

Manuel besleme

20mm

LCD ekran ve tuş takımı

300 W

Kıvırma ve delme araçları

Doğrusal perforatör ve stand

110cm*51cm*38cm

Var

Var



Model BW 4908 V8.2 ve V9.2
                Elektrikli Giyotinler 
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ElektrikliGiyotin / Programlı
Max kesmegenişliğixderinliği: 490x490mm
Minkesimderinliği: 30mm 
MaxKesimkapasitesi: 80mm  
Kağıtpresi: Otomatik 
Tarakhareketi: Motorlu,dijital göstergeli                                  
Dokunmatik Ekran 7inc.
Arka motor Step Motor
Konumlandırma Hassasiyeti  0.1mm     
Kesim Hassasiyeti 0.4 mm                                                 
Güç 220 V



                  DEKİA 335 B MULTİAİR

               HAVALI OTOMATİK BESLEMELİ 
              PİLYAJ VE PERFORAJ MAKİNASI
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ElektrikliGiyotin / Programlı
Max kesmegenişliğixderinliği: 490x490mm
Minkesimderinliği: 30mm 
MaxKesimkapasitesi: 80mm  
Kağıtpresi: Otomatik 
Tarakhareketi: Motorlu,dijital göstergeli                                  
Dokunmatik Ekran 7inc.
Arka motor Step Motor
Konumlandırma Hassasiyeti  0.1mm     
Kesim Hassasiyeti 0.4 mm                                                 
Güç 220 V



KARTVİZİT KÖŞE KESİM MAKİNASI 

Azam� Yığın kalınlığı : 650mm

Kesme Alet� Yarıçapı : 7 opt�ons �n R2-R10

Ağırlık : 25Kg

Mekan�k döngü : 1.3 sec

1.Kâğıt kesme alet� veya kapaklı ops�yonel ayak pedalı g�b� çalışan �k� adet buton.

2.Emn�yet düğmel� atık toplama tablası.

3.Bıçak değ�ş�m� ve yan yolluk ayarı �ç�n �nç/mm modu.

4.Kesme ped� değ�ş�m� �ç�n emn�yet düğmel� üst kapak.

5.Bıçağın her zaman doğru poz�syonda olmasını sağlayan, emn�yet düğmel� bıçak seçme tet�ğ�.

6.Sıkışan bıçağın kurtarılması �ç�n ger� çev�rme butonu.

7.Bıçak alanı �ç�n şeffaf cam.

8.Küçük kartlar �ç�n mıknatıslı L şekl�nde yan yolluk.

9.Mak�nen�n fazla dolmasını engelleyen koruma ve arıza gösterges� �le emn�yet et�ketler�.



Besleme türü: Top suct�on feed�ng
Besleme boyutu: 210*210mm-330*670mm
Dışbesleme boyutu: 50*45mm-330*670mm
Kağıt ağırlığı:110-350gsm
Kâğıt türü: Krom, Lam�ne, UV kaplı vb.
Yükleme kapas�tes�: 50mm
Hız: 20pcs/m�n
İşaret benekç�ğ�: Besleme yönü
Ç�ft besleme tesp�t�: Ultrason�k ç�ft besleme tesp�t�
Katlama gen�şl�ğ�:1.0mm
Tek geç�şte katlama/perforasyon: Tek geç�şte azam� 32 kez
Yarma: Sab�t göstergel� 4 yarma aracı
 2 kenar kesme ün�tes�
 8 mm (3/8 �nç)’l�k sab�t aralıklı 2 oluk yarma aracı.
Kesme: Tek geç�şte azam� 32 kez
Hassas�yet: +/-0.2mm
Görsel daraltma ve uzatma: Besleme yönü
Oluk kes�ğ�: 8mm(3/8 �nch)
Oluk kesme: 0 or 3-15mm
Ops�yonel araçlar: K�ş�selleşt�r�leb�l�r Gösterge, Çapraz Perforatör (12TPI)
Dışbesleme Konveyörü
Güç: Ya 220V ya da 110V, 50Hz/60Hz

KARTVİZİT KESİM PİLYAJ VE PERFORE MAKİNASI 
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TEL DİKİŞ VE KATLAMA MAKİNASI ( BOOKLETMAKER)

Sf21 Booklet Maker
Besleme Kâğıt Boyutu: M�n�mum 140mmx210mm  Max�mum 330mmx480mm
Kâğıt Ağırlığı: 50g-250g/0.05-0.25mm
Kâğıt Türü: Kaplamasız kâğıt, kaplamalı kâğıt, lam�ne kâğıt
Besleme: Manuel
Katlama türü: Bıçak katlama
Out put:Çıktı teps�s�
Mod: Ortadan zımbalı
Hız:2000 books/hour
Hassas�yet: +/-0.5mm
Kalınlık: 80g kâğıt 2-25 adet (ortadan zımbalı)
Çalışma Gösterges�: LCD Panel
Güç Kaynağı:220V/50Hz

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•






