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2008، وتــم تجهيزه بــآالت عالمية  تأسس مصنع الحياة للبالستيك في عــام 
المستوى ومتطورة لتصنيع األف الم البالستيكية القابلة للتحلل ومنتجات 
التغليف المرنة في المنطقة الصناعية الجديدة بالدوحة وتعمل اليوم بطاقة 
إنتاجية كاملة تبلغ 3000 طن سنويًا. وتشمل خطوط اإلنتاج تصنيع البالؤن 
والطباعة والقص وصناعة األكياس وكذلك التعبئة والتسليم. وتستخدم أحدث 
طابعات فلكسوغرافية ذات 6 ألــوان تسمح بالطباعة بأبعاد متعددة حسب 
متطلبات العميل. ويراقب طاقم ضمان الجودة ذوو التدريب العالي عملية 
اإلنتاج على مدار الساعة وفي كل مرحلة من مراحل اإلنتاج حتى مرحلة التعبئة 
النهائية. وبصفتنا الموزع الحصري لإلضافات القابلة للتحلل الحيوي d2w لشركة  
Symphony Environmental Technologies UK نمتلك ميزة خبرتهم ومرافق 

مختبراتهم.

المنتجات
أكياس التسوق، أكياس التسوق لمنافذ التسوق، محالت السوبر ماركت،  	

أكياس القمامة، أكياس الغسيل، حقائب الرباط
أكياس بالستيكية للمأكوالت، أكياس حليب، أشرطة قابلة لإلنكماش..الخ 	
أشرطة البيوت المحمية حواجز IR، أشرطة مضادة للفطريات وللتغطية 	
أكياس المخلفات الطبية، أكياس المخلفات الخطرة الحيوية 	
أشرطة البولي إيثيلين لالستخدامات الصناعية المختلفة، أكياس عالية  	

التحمل لتغليف الكيماويات والمنظفات

Al Haya Plastic Factory was established in 2008 for the manufacture 
of Degradable Plastic Film and Flexible Packaging Products and has 
a production capacity of 3,000 tons per year. The plant’s production 
lines include Extrusion, Printing, Lamination, Slitting, Bag Making 
as well as packing and delivery. It uses the latest 6-color flexographic 
printers which allows printing in multiple dimensions. Highly trained 
QA personnel monitor the production round-the-clock at every stage 
of production up to the final packing stage. As the exclusive distributor 
of d2w bio-degradable additives of Symphony Environmental 
Technologies UK, we have the advantage of their expertise and 
laboratory facilities. Our modern laboratory tests tensile, impact, 
C.O.F, organoleptic properties, etc. 

PRODUCTS
• Shopping/Carrier Bags, Refuse Sacks/Garbage Bags,
• Laundry & Drawstring Bags
• Food-grade Plastic Bags, Milk Pouches, Shrink Film, etc.
• Greenhouse, Diffusing, IR Barrier, Antifungal, Mulch Films
• Clinical Waste Bags, Bio Hazard Waste Bags
• PE Films for various industrial usages, Heavy-duty
• Films/Bags for packing chemicals, detergents, etc.

رمز النظام المنسق: 39232190 | 39232110 | 39232100

PLASTICS  |  البـالستيـــكالبـالستيـــك

مصنع الحياة للبالستيك
AL HAYA PLASTIC FACTORY

Bakr Okasha
General Manager

+974 33851151 :  

P.O. Box: 18604, Doha, Qatar : 
+974 44184101 :  
+974 44184099 : 

alhaya.po@gmail.com : 
www.alhayaplastic.com : 
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