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 تأسس مصنع يونايتد لصناعات البريفورم  ومواد التغليف )UFPP( في عام 2017 
وهو واحد من منشآت تصنيع PET ، الرائدة في قطر. وتنتج UFPP كال من أشكال 
PET الجاهزة وأغطية HDPE التي يتم استخدامها بشكل رئيسي من عبوات 
التقنيات  أحــدث  المصنع منشأة تصنيع حديثة تستخدم فيها  المياه. ولــدى 
السويسرية وبطاقة إنتاجية تزيد عن 500 طن متري شهريا. وضعت المنشأة 
معايير صحية متفوقة مع خلق بيئة إنتاج خاضعة للرقابة وب ال تدخل بشري في 
كافة مراحل اإلنتاج. ويضمن نظام الجودة الحديث والمعدات المتطورة أن جميع 
المنتجات تلبي متطلبات الجودة الصارمة. وتتضمن منتجات المصنع كاًل من 
األشكال الجاهزة واألغطية طويلة وقصيرة العنق المالئمة للعبوات. وتساعد 

هذه التقنية على إنتاج أخف قوالب وزنا مع النقوش وفقا لمتطلبات العمالء.

المنتجات
25/29 عنق قصير ألشكال PET الجاهزة واألغطية 	
25/30 عنق طويل ألشكال PET الجاهزة واألغطية 	

Established in 2017, United Factory for Preform and Packaging,(UFPP)
is one of the leading PET manufacturing facility in Qatar. UFPP 
produces both PET preforms and HDPE closures that are mainly 
used by the water bottlers. The facility has a state-of-art manufacturing 
plant that uses latest Swiss technology with a production Capacity 
above 500 MT per month. The facility has set superior Hygienic 
standards with a controlled production environment With no touch 
of human hand from raw material till the final Packing. The latest In 
Line quality system and testing equipment ensures all products meet 
stringent quality requirements. UFPP’s products includes both short 
neck and long neck Preforms and Closures required for the bottlers. 
The technology helps UFPP to produce the lwest weight preforms 
and closures with engravings as per customer requirements.

PRODUCTS
• 29/25 short neck PET preforms and closures
• 30/25 Long neck PET Preforms and closures

رمز النظام المنسق: 39235000 | 39206200 
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