
ADB ATILIM DUNNAGE BAG 

KONTEYNER HAVA YASTIĞI



KURUMSAL MİSYON-VİZYON

2000 yılında kurulan firmamız ATILIM ZİRAİ İLAÇLAMA’nın merkez ofisi İstanbul 
Pendik’tedir.
Kuruluşumuzdan bugüne kadar siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda 
Türkiye’nin gerek duyulan her bölgesinde yetkili tecrübeli personeli ile konteyner 
fumigasyonu ve dezenfeksiyonu konularında müşteri memnuniyeti ön planda tutularak 
7/24 hizmet vermeye devam etmektedir.
Hizmetlerimize ek olarak 2011 yılında yük güvenliği konusunda yaptığımız yatırımlarla 
konteyner hava yastığı üretimi ve lashing konularında da hizmet vermeye başladık.
2016 yılı Ocak ayı itibariyle firmamıza ait markamız olan ADB ATILIM DUNNAGE BAG ile 
hava yastığı üretimini sürdürmekteyiz.
Gerek üretimde kullandığımız hammadde ve gerekse kalite kontrole verdiğimiz önemle 
uluslararası kalite standartlarının üzerinde üretim yapmayı hedefleyen firmamız Türkiye’nin 
belli başlı kuruluşları tarafından tercih edilmenin haklı gururunu yaşamaktadır.



KRAFT HAVA YASTIĞI



KRAFT HAVA YASTIĞI

Konu yük güvenliği olduğunda akla ilk gelen ekipmanların başında, 

uygulanmasının kolay oluşu, ekonomik, bir çok ebat ve kalınlıkta sunduğu 

çözümler ve sağlamlığı açısından hava yastıklarıdır. Basınca dayanıklılığı, esnekliği 

ve tonlarca basınca direnebilmesiyle kargonuzu hasarsız olarak varış noktasına 

kadar korur.

Gemi, uçak, tır, demiryolu ve konteynerlerde her türlü ürünle kullanılabilen hava 

yastıkları yükleme esnasında malların veya paletlerin arasında kalan boşluklara 

yerleştirilir. Bu şekilde mallara destek verir, dengeyi sağlar ve malların devrilmesini 

önler.

Kraft kağıt polipropilen kumaşın lamisyon işleminden elde edilen özel bir kumaştan 

ürettiğimiz Kraft hava yastıkları, tonlarca basınca direnebilir, sudan ve nemden 

kesinlikle etkilenmez kargonuzun hasar görmeden sağlam olarak hedefine 

ulaşmasını sağlar. Sağlam güvenilir ve kolay şişirilebilen hava yastıkları, yükün 

korunması ve nakliye hasarlarının en aza indirilmesinde büyük rol oynar ve diğer 

yük sabitlemey yöntemlerine göre çok daha az maliyetlidir.

TÜM ÜRÜNLERİMİZ GERİ DÖNÜŞÜME UYGUNDUR.
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POLİPROPİLEN HAVA YASTIĞI

Polipropilen kumaşın laminasyon işlemi ile sağlamlaştırılması, 

suya ve neme karşı direncinin arttırılmasında sonra elde edilen 

özel bir kumaştan ürettiğimiz poliprobilen hava yastıkları, 

tonlarca basınca direnebilir, sudan ve nemden kesinlikle 

etkilenmez ve kargonuzun hasar görmeden sağlam olarak 

hedefine ulaşmasını sağlar. 

Sağlam, güvenilir ve kolay şişirilebilen hava yastıkları, yükün 

korunması ve nakliye hasarlarının en aza indirilmesinde büyük 

rol oynar ve diğer yük sabitleme yöntemlerine göre çok daha 

az maliyetlidir.





Kraft ve Polipropilen Hava Yastığı Ölçüleri
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