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أفرخانواعجمیعتصنیعبغرض2001عامفيللتصنیعاكسبریستأسست
مجاليفالعاملةالشقیقةالشركاتتحتاجھاتغلیفكخاماتالمضلعةالكرتون
االسواقفيبیعھایتمالحاجةعنالزائدةالكمیاتوكانت.اللوجیستیةالخدمات
وأصبحتتنامىقدالطلبفان2005عاموبحلول.متنوعینلعمالءالمحلیة
استثماراتیصتخصتمعلیھوبناءالطلباتھذهلتلبیةكافیةغیراالنتاجیةالقدرة
تصنیعمنشآتلبناءوایضابلاالنتاجیةالطاقةفيفقطلیستوسعاتلعملكبیرة
.وفنيتقنيمستوىأعلىعلى

مصنعالوانشئمجاورةصناعیةمنطقةفياالستثمارحینھفياالدارةاعتمدت
.مربعمترالف25مساحةعلى

فرخمتر200بسرعةینتجآليانتاجخطبوجودالجدیدةالمنشأةوتفتخر
ةالماكینوھيتحكم،غرفةطریقعنبالكاملومبرمجالدقیقةفيكارتون
9و7كرتونتنتجالتياألوسطوالشرقالعربیةمصرجمھوریةفيالوحیدة
.طبقات

"للطباعةمایكنتینتوجدمتر137طولھیبلغالذيالتضلیعخطوبجانب
الف12حواليالمشتركانتاجھایبلغومقصاتعالیةسرعاتذات"فلیكسو
انااللومتعددةللطباعةاضافیةمزایاللشركةیعطيمماالساعة،فيقطعة

محدوةغیرامكانیاتوتقدمللسوقطلباتایةتلبيكبیرةوسرعاتعالیةوبجودة
.الكرتونطباعةفيجدیدةالبتكارات
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فني واداري نفس 300لدى أكثر من 
ا الھدف، ان نصغي وننصح وندعم عمالئن

حتى یصبح النجاح انجازا مشتركا

نحترم اختالفاتنا فجمیعنا نسھم في رقي وتطور 
ة نعامل موظفینا جمیعا بنفس االھتمام والعنای. الشركة

في جو من الثقة واالحترام المتبادل
ندعم االبداع والتفكیر الحر وھو ما یدعم 
رغبتنا في قیادة ھذه الصناعة فالرقي 

والتطور ھو مھمة اساسیة لجمیع عاملي 
الشركة 

من خالل المعرفة واالحترافیة فاننا سنصل الى 
الجودة المطلوبة والشفافیة المناسبة وھي 
اسس استحقاق االحترام من عمالئنا الكرام

السعي الحثیث لعالقة مبنیة على البساطة 
والوضوح مع عمالئنا تعتمد على مبدأ 

الشراكة االستراتیجیة والتعاون المتمیز من 
اول لقاء

تلك ھي
قیمـنا

االنصات الى العمیل

االحترام المتبادل

االبداع

االحترافیة

البساطة
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.المتنوعةیشتمل انتاج الشركة على الكرتون المكون من عدة طبفات والمیكروفلوت لتلبیة احتیاجات السوق

كراتین مسطحة 
ھذا النوع ھو القیاسي في ھذه الصناعة وینتج بجمیع االشكال واالحجام 

كراتین من طبقتین للخدمة الشاقة
.ھذا النوع ذو قوة اضافیة مع تخانة من طبقتین ومقوى في النھایات والقاعدة وھو االمثل لشحن بضائع ثقیلة

أفرخ مضلعة
رار الرافعة توضع فوق البالیتات توضع فوق البالیتات وتحمي الجزء العلوي من الغبار وتستعمل ایضا كوسادة تحمي من اض

.الشوكیة اثناء التحمیل والتنزیل وتساعد في توزیع الوزن

كراتین ذات جوانب كرافت 
وھي مصممة للتحمیل الجانبي وسھولة التعبئة بطبقات متداخلة

كراتین نقل فاخرة 
ة ویمكن طباعة تعد ھذه الكراتین األمثل لنقل االمتعة الشخصیة والمنزلیة وھي مكونة من طبقتین لتتحمل عملیات النقل والمناول

.علیھا" ھذا الجانب الى أعلى"

حاویات لتعبئة بضائع مختلفة
رة الحجم ذات وھي مصممة في االساس لحمایة الشحنات الكبیرة حیث یمكن تعبئة كراتین صغیرة وایضا لحمایة البضائع صغی

.وتتوافر ایضا للشحن الجوي باحجام متعارف علیھا دولیا. االشكال الغیر قیاسیة
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میكروكراتین

ستخداماالاساسیةاألخصعلىوھي.المختلفةالمنتجاتوحمایةتعبئةمشكالتكافةلحلمخصصةمضلعةكراتین
الرسوموطباعةتتناسبعالیةجودةذوورقمنمصنعةوھيسماكة،وأقلوزنااخفالمنتجاتتكونعندما

والورقالتعبئةبالخاصالمضلعلللورقالتقلیديالبنياللونبینالمساحةالمضلعةالمیكروكراتینوتحتل.المختلفة
.منھماكلممیزاتأعلىعلىمصممةوھيللطي،القابلالمقوى

تلبیةامكانیةسكسبریألتوفربالمصنعاالنتاجخطوطتوفرھاالتيالحدیثةالتكنولوجیااستخدامأنالىاالشارةوتجدر
واأبیضمطبوع،اوسادةتصنیعھ،المعاداوالخامالورقسواءالورقمنانواعایةمنمختلفةألحجامطلباتأي

.اللصقاوبالتدبیستقفیلھیتمبني،

التخزینیةةالمساحلتقلیلوذلكمفرودةتخزینھااونقلھاویتملدینامصنعةالكرتونمنمنتجاتناجمیعفانوختاما
.الواحدةللوحدةالنقلوقیمة
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ة توفر اكسبریس للصناعات الدولی
خدمات تصنیع وطباعة خاصة لكبار
مصدرین المنتجات الزراعیة لتالئم

.اشتراطات التصدیر الدولیة



:  توفر اكسبریس الكثیر من خدمات القیمة المضافة في مجال صناعة الكرتون في مصر نذكر منھا على سبیل المثال

قسم تصمیمات الجرافیك 
ب تناستوفر الشركة من خالل فریق ممیز من مصممي الجرافیك امكانیة تصور الشكل النھائي للمنتج ومساعدة العمیل على الحصول على تصمیم ممیز ی

.واحتیاجاتھ في االسواق المحلیة او الدولیة

قسم الخدمات اللوجیستیة 
یریة عبر شركة دتصیوفر القسم اسعار نقل تنافسیة داخل الجمھوریة والى دول الخلیج باالضافة الى امكانیھ ادارة عملیات الشحن البحري والجوي للمنتجات ال

.الخدمات اللوجیستیة الشقیقة

قسم الطباعة الفاخرة 
ي مجال التصدیر ة فنظرا لتمیزنا بخدمات طباعة فریدة من نوعھا فان قسم الطباعة الفاخرة یستطیع تقدیم امكانیات المحدودة لعمالئنا توفر لھم میزة تنافسی

لالسواق االوروبیة واالمریكیة

قسم الترجمة 
د والتكلفة الجھمن خالل قسم الترجمة نستطیع ترجمة بیانات العالمات التي یتم وضعھا على المنتجات التصدیریة حسب االسواق المختلفة مما یوفر الوقت و

.على عمالئنا
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Labels and  shipping instructions Cube boxes distributes  weight
Corrugated or stronger boards.  stand out on the crisp white carton evenly for easier stacking.
All ship and store flat to save space White boxes present a quality look Great for packaging round
100% recycable  to your shipments. or odd shaped products

Tall Boxes are ideal for shipping Boxes have an adjustable Box sides are scored at multiple
 irregullarly-shaped items such as  two-piece  deplths to allow easy height
lamps, glolf clubs, sheiving, fishing design ideal for tall or irregular-  adjustment
rods and umbrellas. sized loads. simple cut down to desired size.

Top and bottom containers are sold 
seperately.

Open along ends for easy insertion The smaller depth provide an ideal
and removal of products. fit for shallow products.
Full overlapping flags for extra cartons easy to pack.
edge protection/ stacking strength
Great for artwork, frames and 
mirrors other long and narrow items.

vaces on number of different cartons 
in your inventory.

frames, artwork, mirrors and clothing.

Perfect for shipping apparel, books, 
picture Great for vases, umberellas, golf 

clubs and 

Wide openings along the length 
make these

Cube BoxesWhite BoxesCorrugated Boxes

Tall Boxes Telescoping Boxes Multi-Depth Boxes

Long BoxesFlat BoxesSide Loading Boxes
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Perfect for transporting small, Pre-printed boxes special handling The perfect solution to any long or
lightweight loads. instructions and arrows short term document storage.
Easy-to-fold sides provides stability Feature unique "flap tabs" Different closure methods
and security when moving plants or interlocking flaps and drawers 

fits any storage solution.
easier. Fits legal files and letter 

full ovelaping flaps.

Ideal for moving household

or various flat items.

Flat cardboard perfect for shipping 
books

cans, bottles and other 
miscellaneous items.

that holds flaps down and out of the 
way to make packing

Flat Boxes Deluxe Moving Boxes Agricutural Packaging Boxes

damage and helps to disperse weight.

Used as layering pads, protects from 
forklift 

Designed for side loading and easy 
packing with

The perfect protection for your 
product line.

Corrugated Trays

Corrugated SheetsKraft Side Loading BoxesEdge Protector

File Storage BoxesMoving Boxes

and is offered in various dimentions.

Our agricultural tray is known for its 
stiffness 

weather rugged transportation and 
handling.

goods, they are constructed from 
double walls to 



Added protection, stability and stacking strength Twice the protection, stability and staking strength Perfect for shipping heavy items such as small 
during shipment and storage. than a standard carton. motors, compressors or valves.
40% stronger that standard shipping containers. Double Wall boxes range from 275#/ECT-48 to Constructed from 1100#/TWT/ECT-90 kraft corrugated.
Manufactured from 275#/ECT-44 single wall kraft 500#DW/ECT-71 kraft corrugate construction.
corrugated.

Hand holes make lifting and moving these boxes Twice the protection of standard carton during Boxes withstand high humidity and wet conditions.
easy. shipment and storage. Made with water-resistant adhesive (WRA).
Heavy-duty double wall construction provides Manufactured from heavy-duty 500#/DW/ECT-71 kraft W5c and V3c corrugated meets military specifications.
greater protection and stacking strength. corrugated.
Constructed from 275#/DW/ECT-48 kraft corrugated. UPS rated up to 140# capacity.

Protect and conceal large shipments with Bulk Cargo Protect bulky, hard to pack irregularly shaped items. Products that present unique shipping difficulties 
Boxes. Available in single, double and triple wall. due to temperature constraints can be shipped
Perfect for consolidating several smaller shipments Pair with lids to conceal large shipments. safely.
or as a master pack for smaller cartons. Also available in telescoping. Kits include a molded foam body, a tight fitting lid

and a 200# white corrugated carton.

Heavy-Duty Single Wall Boxes

Boxes With Hand Holes 500# Double Wall Boxes Weather-Resistant Boxes

Bulk Cargo Boxes Gaylord Boxes Insulated Shipping Boxes

Heavy-Duty Triple Wall BoxesHeavy-Duty Double Wall Boxes
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لك اعتمدت ولتحقیق ذ. نحن ملتزمون في أكسبریس بتفھم رغبات العمیل وتحقیق توقعاتھ في اطار سیاسة الجودة
:االدارة العلیا للشركة خمسة محاور رئیسیة للوصول الى ذلك الھدف

الجھد المستدام لتحسین جودة المنتج باستخدام احدث ما تصل  الیھ التكنولوجیا -1
.في مجال التصنیع ومراجعة ذلك بصفة نصف سنویة

التحاور والتواصل المستمر مع شركائنا في النجاح من موردي خامات التصنیع داخل -2
.وخارج مصر ومع كل من العمیل والعاملین في الشركة

التطویر المستمر للقدرات التصنیعیة للشركة حتى نبقى دائما االفضل مستقبال-3

ادارة العمل باحدث نظم ادارة الموارد لضمان اننا دوما نستجیب للمتغیرات االنتاجیة  -4
.بأفضل السبل العلمیة

تطویر وتدریب العاملین حتى یكونوا قادرین على الوصول لھذه االھداف وبالتالي -5
.تحقیق سیاسة الجودة المستھدفة
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لذا، . شكل تامبمسؤلیتھا تجاه الصحة والسالمة في بیئة العمل ب" أكسبریس"تلتزم 
لى البیئة فقد وضعنا معاییر لیس فقط لحمایة الموظفین، بل أیضاً للحفاظ ع

ق جمیع كما نستفید من أحدث الخبرات الفنیة لضمان تواف. المحیطة بمرافقنا
الصارمة، وأن المنتجات التي نصنعھا والعملیات التي نطبقھا مع المعاییر البیئیة

.تحافظ اإلجراءات التي نطبقھا على صحة وسالمة موظفینا

نا القدرة وتم وضع اإلجراءات التي نطبقھا بشكل دقیق على نحو یضمن لموظفی
نا دوماً على على تشغیل المنشآت بطریقة آمنة وصدیقة للبیئة، وأن یكون موظفو

ت درایة بمعاییر السالمة، مع صیانة كافة المعدات بشكل مناسب وفي الوق
ض ویخضع موظفونا للتدریب الكامل من خالل دورات تدریبیة وعرو. المحدد

.  التوضیحیة

"  قد وضعت برنامجا داخلیا للسالمة أطلقت علیھ اسم" أكسبریس"وكانت 
الصحة ، وذلك بھدف ضمان التطبیق الكامل لمعاییر البیئة و"أكسبریس أمان 

المة بین ویركز البرنامج على رفع الوعي بالس. والسالمة في كافة أقسام الشركة
مة عادة حمیدة الموظفین، حتى یصبح العمل وفقاً لمعاییر البیئة والصحة والسال

.متأصلة بینھم
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NO MATTER WHICH DIRECTION YOU 
CHOOSE..EXPRESS INDUSTRIES WILL 
ALWAYS BE THE RIGHT DESTINATION.
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