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تم إنشاء مصنع "فيرست باك" للملصقات ومواد التغليف المرن في قطر على 
أحدث الطرازات العالمية، وذلك من خالل استخدام أفضل تكنولوجيا اآلالت 
والمعدات األوروبية، حيث يضم آالت لطباعة "فليكسو" الواسعة والضيقة ذات 
دقة HD وعالية السرعة.  باإلضافة لمعدات التحويل والتشكيل المختلفة من 
عدة دول مثل ألمانيا، الدنمارك، إيطاليا والواليات المتحدة األمريكية. كما أنه تم 
تجهيز المصنع بأعلى تجهيزات السالمة الصحية حيث يتم اإلنتاج في بيئة نظيفة 
وصحية، األمر الذي يعد ضروري لتغليف المنتجات الغذائية.  ومن خالل ذلك، يقدم 
مصنع "فيرست باك" ملصقات ومواد التغليف المرن لمجموعة كبيرة من منتجات 
السلع الغذائية، ومنتجات العناية الشخصية، والمنزلية، والمستحضرات الدوائية. 
إنتاج كل هــذه المنتجات بسماكات مختلفة كما يمكن تغيير  حيث يمكن 

خصائص المواد وفقًا لطلب العمالء..

المنتجات
التغليف متعدد الطبقات 	
التغليف بطبقة واحدة 	
أكياس العرض للمنتجات بأنواعها 	
الملصقات الذاتية 	
أكمام االنكماش  	
الملصقات االلتفافية 	

First pack Factory W.L.L is the first advanced label & flexible packaging 
convertor in Qatar, it has a state-of-the art plant, with the best European 
equipment, including high-speed wide and narrow web flexo printing 
machines and converting equipment from Germany, Denmark, Italy, 
USA, & UK. Production is carried out in a hygienic clean room 
environment, which is essential for food products packaging. First pack 
Factory W.L.L offers tailor-made label and flexible packaging solutions 
for a medium & large range of FMCG products, personal and home 
care products, pharmaceuticals, etc. All of these can be produced in 
various thicknesses and the barrier properties can be changed according 
to need. First pack Factory W.L.L help clients to gain significant 
advantages by guiding them through the whole process of innovation 
from design, concepts, packaging materials, printing and converting.

PRODUCTS
• Laminated Films 
• Stand-Up Pouch 
• Preformed Bags - Wicket Bags
• Self-Adhesive Labels
• Shrink Sleeves
• OPP Wrap Around Labels

رمز النظام المنسق: 39269099 | 39219000 | 39204910 | 39202000 | 39206200 | 39239000 | 39199000 | 39232100 
39232990 | 3920101

PLASTICS  |  البـالستيـــكالبـالستيـــك

مصنع فيرست باك للتغليف ذ.م.م
FIRST PACK FACTORY W.L.L

Rami Shanaah
General Manager 

+974 55830220 :  

P.O. Box: 10352, Doha, Qatar : 
+974 44598800 :  
+974 44598801 : 

rami@firstpackqatar.com : 
info@firstpackqatar.com : 
www.firstpackqatar.com : 
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