
3FOOD INDUSTRY

Carton Pack is an Italian company located in Rutigliano 
(BA) founded 40 years ago. It acts as a strategic partner 
for companies in the fruit, vegetable and food industry.
Born initially as a packaging company for the fruit and 
vegetable market, today it is one of the leaders in the 
flexible packaging market and thermoformed food 
products in general.
The skills developed in these years allow Carton Pack 
to engineer the evolved market needs with the goal of 
obtaining eco-friendly products that are in line with the 
most innovative trends that make the food packaging 
choice a matter of style and functionality.
Carton Pack relies on a number of state of the art print 
flexographic machines that have up to a ten colour 
printing capacity, extrusion, co extrusion, lamination 
with and without solvent, a well-equipped converting 
department with the most advanced and flexible 
finishing material technologies.
Further it also has in this sector of the company 
a preprint department for various phases of the 
treatment of colours that is complete with large format 
photo plotter machines for the engraving of plates in 

continuous and in addition to digital cromalin systems 
and polymers of laser engraving.
In the fresh-cut ready prepared produce market, 
Carton Pack has developed a specific line of high-
performance plastic films called CPFRESH®. As a result 
of an advanced technical research, it uses different 
technologies in order to extend the shelf-life of fresh 
produce with specific conservation requirements. 
CPFRESH® technology allows the “breathing” of 
the product, in order to maintain the quality until 
consumption; coextruded film exchanges oxygen 
and moisture to the outside for an accurate result, 
which prevents the oxidation of fresh produce while 
enhancing the shelf life.
Carton Pack includes a wide range of different products 
that are distinguished for the characteristics, intended 
use and the materials used to produce them: PET 
trays, “clamshells”, flexible bags and films for the food 
industry, custom cartons, materials for palletizing, labels 
and bands for automatic machines.
The total volume of production is around 60,000 tons 
annually.

Today, technology has progressed further in favor of 
ecofriendly and sustainable products which optimize 
the consumption of energy and raw materials 
safeguarding the environment at every stage of the 
production and distribution process. A perfect example 
is a large photovoltaic system installed on the roofs 
of the plant producing nearly 20% of the total energy 
being consumed, and which is being further expanded.
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الغذائية والفواكه  المواد  Bari( وهي تعمل في قطاع تعبئة  Rutigliano )باري  بلدية روتيليانو  إيطالية تقع في  Carton Pack، هي شركة  كارتون باك 
والخضراوات منذ ما يزيد عن أربعين عاًما. 

بدأت الشركة نشاطها في إنتاج أنظمة التعبئة ألسواق الخضروات والفاكهة ولكنها بمرور الوقت أصبحت من الشركات الرائدة في أسواق أنظمة التعبئة المرنة 
والُمشكلة حرارًيا للمنتجات الغذائية بشكل عام. 

واليوم، توفر المهارات التي طورتها الشركة بمرور السنوات الفرصة لتدبير احتياجات األسواق المتطورة بهدف الحصول على منتجات صديقة للبيئة تتوافق 
مع أحدث االتجاهات التي تجعل من اختيار العبوات الغذائية مسألة أسلوب وأداء وظيفي. 

ويمكن لشركة كارتون باك أن تعول على مجموعة من أحدث خطوط ماكينات الطباعة الفلكسوجرافية بما يصل إلى عشرة ألوان، ونظم ماكينات الطرد والطرد 
المشترك، وترقيق الصفائح باستخدام مذيب أو بدونه، وقسم تحويل مجهز بأكثر التقنيات كفاءة ومرونة في وضع اللمسات األخيرة على المواد، باإلضافة إلى 
قسم ما قبل الطباعة الذي يحتوي على العديد من المراحل لمعالجة اللون، وبلوتر صور ذو نسق كبير، ونظم ماكينات الحفر المتواصل على الصفائح، هذا 

باإلضافة إلى الكرومالين الرقمي والحفر بالليزر للبوليمرات. 
يسمى  العالي  األداء  ذات  البالستيكية  التغليف  لشرائط  مخصًصا  خًطا  باك  كارتون  شركة  طورت  فقد  لألكل،  الجاهزة  المجموعة  لمنتجات  بالنسبة  أما 
CPFRESH. وقد جنت الشركة ثمار األبحاث الفنية المتعمقة، فهي تستفيد من مختلف التقنيات بغرض تمديد العمر التخزيني للمنتج الطازج الذي يحتاج إلى 
اشتراطات تخزين معينة. وتقوم تقنية ®CPFRESH باألساس على السماح بالموازنة التلقائية "لتنفس" المنتج بغرض الحفاظ على جودته حتى االستهالك؛ 
فشرائط التغليف المنتجة بالطرد المشترك تتبادل األكسيجين والرطوبة مع المحيط الخارجي بقيمة معينة، تمنع تأكسد المنتجات الطازجة وتعزز في الوقت 

ذاته من القدرة على حفظها. 
وتشتمل مجموعة منتجات كارتون باك الكبيرة على منتجات مختلفة فيما بينها فيما يخص السمات، والغرض من االستخدام، والمواد المستخدمة في تنفيذها: 
الغذائية،  للصناعات  المرنة  التغليف  المدمجة واألكياس وشرائط  ذات األغطية  والحاويات   ،)PET( تيرفثاالت  إيثيلين  بولي  مادة  المصنوعة من  الصواني 

والعبوات الكرتونية المخصصة، والملصقات والشرائط للماكينات األوتوماتيكية. 
إجمالي حجم اإلنتاج هو حوالي 60000 طن في السنة. 

واليوم أحرز البحث والتطوير في كارتون باك مزيًدا من التطور لصالح المنتجات الصديقة للبيئة، والمستدامة بيئًيا، والتي تحسن استهالك الطاقة والمواد الخام 
وهو ما يوفر الحماية للبيئة في كل مرحلة من مراحل عملية اإلنتاج والتوزيع. ويتجسد المثال الحي على ذلك في النظام الكهروضوئي المركب على أسطح 

المصنع الذي ينتج حوالي 20% من الطاقة المستهلكة ويخضع حالًيا لمزيد من التوسعات. 


