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OUR VISION 
To be recognized as the biggest exporter in Packaging industry in 
Dubai and to be the global brand in the Packaging industry. 

OUR MISSION
To protect & keep our values and to get progressive growth in market 
share locally and targeted up country markets by empowered team 
of expertise being utilized in major market spheres.

OUR VALUES
Ability to deliver right product in desired quality, quantity and on 
time. Having latest and highest technology. We believe in clear 
agreement & open communication with our customers & employees.

ــا رؤيتنــ
أن نكـــون أكبر مصنعي منتجـــات التعبئـــة والتغليف في دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، وأن نكـــون ضمن العالمـــات التجاريـــة الدولية المنافســـة في مجال 

والتغليف. التعبئـــة  صناعة 

رسالتنــــا
الحفـــاظ على قيمنا والحصـــول على النمو المتواصل للحصة الســـوقية المحلية 
والنهـــوض باألســـواق المحليـــة األخـــرى بمســـاعدة فريق متخصـــص ومتمكن 

يغطي مجاالت الســـوق الرئيســـية. 

قيمنــــا
تتمثـــل قيمنا بتقديـــم المنتـــج الصحيـــح بالكميـــة والجـــودة المطلوبين وفي 
الوقت المحدد، وباســـتخدام أحدث طـــرق التكنولوجيا وأكثرهـــا تطورا، ونؤمن 

بالتعاقـــدات الواضحة والتواصـــل المفتوح مـــع كال من عمالئنـــا وعاملينا. 

 نقــوم بتقديــم أجــود المنتجــات لعمالئنــا
We offer best quality products to our customers 

5

4



WE OFFER YOU OUR PRODUCTS IN 
THE FOLLOWING FIELDS

INTRODUCTION 
Welcome to NOORTECH PACKAGING Fz LLC (2014), It is 
subsidiary company of KANBARIEH GROUP INTERNATIONAL 
1970, NOORTECH PACKAGING Fz LLC (2014) the world of 
Advanced Packaging Technology & Solutions. We are one 
among most advanced world-class specialty packaging materials 
manufacturing company backed with most modern innovative 
production techniques, highly trained, professionally qualified 
staff, best quality standards & checks.

 

NoorTech experience and attention to detail will provide solutions 
that enhance brand awareness and increase the purchase appeal 
of your product. Working with customers around the world, 
NoorTech has built a reputation for delivering the highest levels 
of quality,technology, and service to manufacturers of Packaging 
Product, NoorTech has the solutions to all your flexible packaging 
needs.

Simple, fast, easy to use

It can use microwave without burning or melting.

Lightweight

Customized depends on needs

Reclaimable, Recyclable, and Renewable

مقدمـــــــــة 
مرحبـــً بكـــم فـــي شـــركة نورتـــك باكيجنـــج م.ح. ذ.م.م )2014(,تعد 
شـــركة نورتك باكيجنج م.ح. ذ.م.م أحد الشـــركات الرائـــدة في عالم 
تكنولوجيـــا التغليـــف والحلـــول المتقدمـــة، وهي شـــركة تتفرع عن 
مجموعـــة قنبريه الدوليـــة )1970(، وتعتبـــر نورتك أحد أكثر الشـــركات 
تقدمـــا فـــي مجـــال تصنيـــع مـــواد التعبئـــة والتغليـــف ذات الجودة 
العالميـــة، حيث تســـتخدم أحدث تقنيـــات التصنيـــع المبتكرة، وتضم 
فريـــق عمل ماهـــر ومـــدرب وذو كفـــاءة عالية، إلـــى جانـــب التزامها 

والفحوصات.   الجـــودة  معاييـــر  بأفضل 

ســـُتثمر خبرة نورتـــك واهتمامهـــا بالتفاصيـــل عن حلول ســـتزيد من 
الحركة الشـــرائية لمنتجاتك، فبعـــد تعامالتها مع عمـــالء من جميع 
انحـــاء العالـــم؛ َبنـــت نورتـــك ســـمعتها التـــي تميـــزت بتزويـــد التجار 
منتجـــات التعبئة والتغليف ذات الجـــودة والتقنيـــة والخدمة الفائقة. 

ُتقـــدم نورتـــك كافة الحلـــول لســـد احتياجاتك الالزمـــة للتغليف.

بسيطة وسريعة وسهلة االستخدام

يمكن أن تستخدم في الميكروويف بدون احتراقها أو اذابتها

خفيفة الوزن

يتم تصميمها لتغطي احتياجاتك الخاصة

وعاء مستدير للميكروويف )أتش دي(
وعاء مستطيل للميكروويف )أتش دي(

 أدوات تناول الطعام البالستيكية
 أكياس بالستيكية

Hd-microwave Round Containers
Hd-microwave Rectangular Containers
Plastic Cutlery
Plastic Bags

DISPOSABLE 
PRODUCTS

وعاء بالستيكي )IML أو عبوات التغليف الغذائي المطبوع(
علبة للجبن مستديرة الشكل

IML- Plastic Bucket
Round Shaped Cheese Box

FOOD
PACKAGING

رفوف عرض لنقاط  البيع الترويجية
طبليات بالستيكية

لوازم بالستيكية للتعبئة والتغليف 

Pop Display Stand Promotion
Plastic Pallets
Plastic Accessories For Packaging

MOLDED 
PRODUCTS

نقــدم منتجــات فــي المجــاالت التاليــة
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HD-MICROWAVE ROUND 
CONTAINERS

HD-MICROWAVE ROUND CONTAINERS 

Microwave heating (without lid) able to withstand temperature of up to 100.

Made 100% pp virgin food grade material.

Deli containers translucent polypropylene containers appear clear when filled 
with food. Perfect for deli cases. Freezer-to microwave Convenience.

Hinged containers polypropylene microwave-safe carry-out containers. Black 
base with a clear hinged lid. The vented lid snaps securely to reduce leaks 
and spills, and keeps fried food chips. Containers are stackable for increased 
portability.

وعــاء مســتدير للميكروويــف )أتــش دي)

يمكنك وضعـــه فـــي الميكروويف بدون غطـــاء حيث يتحمـــل درجات حـــرارة تصل لمئة 
درجـــة، فهـــو مصنـــوع مـــن مـــادة البوليبروبيليـــن وهي مـــادة آمنة علـــى االنســـان، أما 
أغطيتـــه فمصنوعـــة من نفس المـــادة ولكنها شـــفافة. ويمكنك إدخالـــه للميكروويف 
مـــن الثالجة مباشـــرة. القاعدة ســـوداء اللـــون أما الغطاء فهو شـــفاف ويغلـــق بإحكام 
لمنـــع التســـرب واالنســـكاب وتحتفظ بالمأكـــوالت المقليـــة. ويمكن رصها مـــع بعضها 

لنقلها بســـهولة. 

وعــاء مســتدير للميكروويــف )أتــش دي)

NEW ART ROUND BASE CON & LID 16 oz

CODE:  MMCO - 010 - RO-16 NEW ART
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT
PACKING: 1 x 150 COMBO PACK 

NEW ART ROUND BASE CON & LID 24 oz

CODE:  MMCO - 013 - RO-24 NEW ART
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT
PACKING: 1 x 150 COMBO PACK

ROUND BASE CON & LID 25 oz

CODE: MMCO - 004 (RO-25)
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT
PACKING: 1 x 150 COMBO PACK 

ROUND BASE CON & LID 32 oz

CODE:  MMCO - 007 -RO-32
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT
PACKING: 1 x 150 COMBO PACK
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HD-MICROWAVE RECTANGULAR 
CONTAINERS

وعــاء مســتطيل للميكروويــف )أتــش دي)

RECT. BASE CON & LID 28 oz

CODE:  MMCE - 051  (RE-28)
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT 
PACKING: 1 x 150 COMBO PACK 

RECT. BASE CON & LID 16 oz

CODE:  MMCE - 0063  (RE-16)
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT 
PACKING: 1 x 150 COMBO PACK 

RECT. BASE CON & LID 32 oz

CODE:  MMCE - 054 (RE-32)
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT
PACKING: 1 x 150 COMBO PACK  

RECT. BASE CON & LID 38 oz

CODE:  MMCE - 057 -RE-38
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT
PACKING: 1 x 150 COMBO PACK 

NEW ART
RECT. BASE CON & LID 58 oz

CODE:  MMCO - 060 (RE-58 NEW ART)
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT
PACKING: 1 x 150 COMBO PACK 

HD-MICROWAVE RECTANGULAR CONTAINERS

Perfect for deli cases. Freezer-to microwave Convenience.

Along with all the qualities of HD these containers can go from one 
extreme temperature to another and their easy snap lids secure 
freshness on the go. 

You can use them to package a variety of food items raging from trial 
mix, bulk nuts, and dry ingredients to pasta salad, condiments and 
fruits.

You can use them to freeze, microwave, store, transport and serve a 
variety of foods.

وعــاء مســتطيل للميكروويــف )أتــش دي)

يصلح كوعـــاء للحوم الباردة واألجبان وتشـــمل اســـتخداماته للتبريد أو التســـخين 
بالميكروويـــف، ويتالءم مع درجـــات الحرارة العاليـــة والمتغيرة، أمـــا عملية اغالقه 

فهي ســـهلة وتحافظ على الطعـــام طازجً. 

يمكنـــك اســـتخدامهم لحفظ مجموعـــة مختلفة مـــن المواد الغذائية وتشـــمل 
كوكتيـــل المكســـرات والفواكـــه المجففة وأيضـــا الســـلطات البـــاردة والبهارات 
والفواكـــه الطازجة، ويمكنـــك أيضا تجميـــد األغذية أو وضعها فـــي الميكروويف 

وتقديمها.  ونقلهـــا 
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PLASTIC CUTLERY
أدوات تنــاول الطعــام البالســتيكية

14

PLASTIC SPOON

CODE:  MPC - 001
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT 
PACKING: 1,000 pcs (20 x 50) 

CODE:  MPC - 004
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT 
PACKING: 2,000 pcs (40 x 50)

PLASTIC FORK

CODE:  MPC - 002
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT
PACKING: 1 x 150 COMBO PACK  

CODE:  MPC - 005
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT 
PACKING: 2,000 pcs (40 x 50)

PLASTIC CUTLERY SET

(SPOON, FORK, KNIFE & TISSUE)
CODE:  MPC - 007
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT
PACKING: 1 x 500 PCS  COMBO PACK

PLASTIC KNIFE

CODE:  MPC - 003
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT
PACKING: 1 x 150 COMBO PACK 

CODE:  MPC - 006
COLOR: BLACK - WHITE - TRANSPARENT 
PACKING: 2,000 pcs (40 x 50)

PLASTIC CUTLERY

Heavy weight dosposable cutlery plastic,cutlery is available in indivisual 
cases of forks,spoons and knies. Our entire plastic cutlery is durable, 
lightweight, hygenic and constructed from medium weight plastic 
which makes it easy to handle.

Plastic cutlery is available in variety to fir numerous needs for any 
occasion. These cutlery items are great for use in receptions, banquets, 
or any other function whether casual or formal.

أدوات تنــاول الطعــام البالســتيكية
 

تتوفـــر أدوات تنـــاول الطعام البالســـتيكية فـــي رزم فردية من الشـــوك والمعالق 
والســـكاكين، والتـــي تتميـــز بالمتانة وخفـــة الوزن وأيضـــا معقمة، فقـــد صنعت 
من البالســـتيك متوســـط الـــوزن مما يجعلها ســـهلة االســـتخدام. تتوفـــر األدوات 
البالســـتيكية بأنواع كثيرة لتتناســـب مـــع االحتياجـــات المختلفة في أي مناســـبة، 
مثل حفـــالت االســـتقبال أو المآدب أو أي اســـتخدام في مناســـبات رســـمية أو غير 

رســـمية كانت. 
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PLASTIC BAGS
أكيــاس بالســتيكية

TABLE COVER SOFRA 
BIO-DEGRADABLE

CODE:  MTCS - 001
DIM: 100 X 120 CM (50 SHEETS FOLDED) 
PACKING: 1 x 20 ROLLS

CODE:  MTCS - 002
DIM: 100 X 120 CM (50 SHEETS FOLDED LONG)
PACKING: 1 x 20 ROLLS

CODE:  MTCS - 003
DIM: 70 X 2 CM
PACKING: 1 x 4 KG

WE PRODUCE OXO- 
BIODEGRADABLE 
TECHNOLOGY

TIDY BAG
BIO-DEGRADABLE

CODE:  MTB - 001
DIM: 66 X 51 CM (BLUE)
PACKING: 20 x 24 ROLLS

CODE:  MTB - 002
DIM: 66 X 51 CM (WHITE)
PACKING: 40 x 24 ROLLS

CODE:  MTB - 003
DIM: 71 X 58 CM (ORANGE)
PACKING: 15 x 24 ROLLS

CODE:  MTB - 004
DIM: 71 X 58 CM (WHITE)
PACKING: 30 x 24 ROLLS

CODE:  MTB - 005
DIM: 80 X 70 CM (BLACK)
PACKING: 15 x 24 ROLLS

GARBAGE BAGS / ROLLS
BIO-DEGRADABLE HD

CODE:  MGBF - 001
DIM: 110 X 80 CM - BAGS
PACKING: 10 PACKS x 20 BAGS 

CODE:  MGBF - 002
DIM: 120 X 95 CM - BAGS
PACKING: 10 PACKS x 15 BAGS 

CODE:  MGBR - 001
DIM: 115 X 85 CM - 57 GAL - ROLL
PACKING: 20 PACKS x 15 BAGS 

CODE:  MGBR - 002
DIM: 110 X 90 CM - 60 GAL - ROLL
PACKING: 20 PACKS x 20 BAGS 

CODE:  MGBR - 003
DIM: 125 X 105 CM - 67 GAL - ROLL
PACKING: 20 PACKS x 10 BAGS 

أكيــاس بالســتيكية

يعتبـــر الكيـــس البالســـتيكي نـــوع مـــن األوعيـــة المصنوعة من 
البالســـتيك الرفيـــع المـــرن الغير منســـوج، والذي يســـتخدم في 
احتـــواء ونقـــل مـــواد مثـــل األكل والمنتوجـــات الغذائيـــة والثلج 
والمجـــالت والمـــواد الكيميائية والمخلفات، والـــذي يعتبر طريقة 

للتغليف. شـــائعة 

تســـتخدم مـــادة البوليثيليـــن منخفـــض الكثافـــة فـــي صناعة 
البالســـتيك المســـتخدم في صنع أكياس القمامـــة والذي يتميز 
بالنعومة والمرونـــة، أو إلضافـــة الصالبة فيســـتخدم البوليثيلين 
يســـتخدم  األحيـــان  بعـــض  أو  الكثافـــة،  منخفـــض  الخيطـــي 

البوليثيـــن عالـــي الكثافة. 

PLASTIC BAGS

A plastic bag, polybag, or pouch is a type of container 
made of thin, flexible, plastic film, nonwoven facric, or 
plastic textile. Plastic bags are used for containing and 
transporting goods such as foods, produce, powders, 
ice, magazines, chemicals, and waste. It is common form 
of packaging.

The plastic used to make bin bags is the rather soft 
and flexible LDPE (Low Density Polyethylene) or, for 
strength, LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) or, 
HDPE (Hight Density Polyethylene) are sometimes used.
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CODE: MTCS – 001
DIM: 100 X 120 CM (50 
SHEETS FOLDED)
PACKING: 1 x 20 ROLLS

CODE: MTCS – 002
DIM: 100 X 120 CM (50 
SHEETS FOLDED LONG)
PACKING: 1 x 20 ROLLS

CODE: MTCS – 003
DIM: 70 X 2 CM
PACKING: 1 x 4 KG

TABLE COVER SOFRA BIO-
DEGRADABLE

???????? 19
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IML PLASTIC BUCKET
أوعيــة بالســتيكية - )IML) وضــع الوســم بالقولبــة

IML Plastic food Packging  with different Design”

IML( - أوعيــة بالســتيكية عبــوات التغليــف الغذائــي المطبــوع )

تعتبر تقنية عبـــوات التغليف الغذائـــي المطبوع أحدث ما توصلـــت اليه تكنولوجيا 
تزييـــن وتلويـــن العبـــوات، والتـــي تجمع بيـــن خاصتي تشـــكيل وتزييـــن الوعاء في 
خطـــوة واحدة، حيـــث تقدم هـــذه العملية مجموعة مـــن الخيارات خـــالل عملية 
تصنيع واحـــدة، والتي ال تجعـــل من هذه التقنيـــة جذابة للعين فقـــط ولكن توفر 

أيضا. والســـعر  الوقت  من 

IML PLASTIC BUCKET

In-mold labeling is a state-of-art decoration technology that combines 
shaping and decoration into a single step. This process offers a range 
of possibilities in a one-step production process - making IML not just 
visually appealing but also cost and time efficient.
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M.S. 5 LAYERS GREEN

CODE:  MDS - 001
DIM: 56.5 X 39 X 4.5 CM
PACKING: 1 x 5 PCS RACKS

M.S. 5 LAYERS BROWN

CODE:  MDS - 003
DIM: 56.5 X 39 X 4.5 CM
PACKING: 1 x 5 PCS RACKS

M.S. 5 LAYERS RED

CODE:  MDS - 002
DIM: 56.5 X 39 X 4.5 CM
PACKING: 1 x 5 PCS RACKS

M.S. 5 LAYERS BLUE

CODE:  MDS - 004
DIM: 56.5 X 39 X 4.5 CM
PACKING: 1 x 5 PCS RACKS

POP DISPLAY
STAND 
PROMOTION

رفــوف عــرض لنقــاط شــراء ترويجية
23
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FIFO PALLET FP100 

FP 100 is the first FIFO plastic pallet that is unique and has obtained a patent 
recently. We have developed it in order to suit the needs of the warehouses from 
all aspects, carefully studied prices to be supplied to the international markets.

WAREHOUSE SOLUTIONS
FIRST IN FIRST OUT SPECIFICATIONS :

• Flexibility in choosing the size
• Easy to install
• Less storage area
• Easy to move
• No maintenance
• Multiple colours

measuremen/mm
height x width x lengtg

pallet weight
PALLET LOAD OF

static dynamic racking load

100 x 800 x 1000 3.6 Kg

2000-2900 Kg 700-1200 Kg 250-350 Kg100 x 1000 x 1000 4.5 Kg

100 x 1200 x 1000 5.5 Kg

PLASTIC PALLETS
رفــوف عــرض لنقــاط شــراء ترويجية

 تقديم حلول فريدة للمستودعات

”FIFO“ تفاصيل خاصية

• مرونة في اختيار القياس
• سهولة في التركيب

• مساحة تخزين أقل
• سهلة النقل

• ال تحتاج لصيانة
• متوفرة بألوان متعددة

البالســـتيكية الطبليات   

تعتبـــر FP 100 أول أنـــواع طبليـــات FIFO البالســـتيكية الفريـــدة مـــن نوعهـــا التـــي تمـــت صناعتها 
والحصـــول على بـــراءة اختراعهـــا. لقد قمنـــا بصناعتها لكي تفـــي احتياجات المســـتودعات من 

جميـــع النواحـــي، وتم عمل دراســـة تكلفـــة حتى يتـــم تزويد األســـواق العالميـــة بها.
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MOLDED PRODUCT
ــة ــات المقولب المنتج

Molding products are one of the manufacturing methodologies offered by 
NoorTech as an innovative solution to use molds to save energy, time, and raw 
materials. We specialize in designing and producing both single and multi-cavity 
molds. While we have the latest design software and modeling machines, what 
sets us apart is our understanding of the processes and our lateral approach 
towards design. Precisely why we’re able to create accurate designs and 

production models swiftly and efficiently.

We are producing from single cavity molds for lower volumes to multi-cavity 
molds for high-volume parts.

تعتبـــر منتجاتنا المقولبـــة إحدى منهجيات التصنيـــع التي تقدمها تقنية نـــور تك كحل مبتكر 
باســـتخدام القوالـــب لتوفيـــر الطاقة والوقـــت والمواد الخـــام. نتخصص في تصميـــم وإنتاج 

التجويف.  ومتعـــددة  أحادية  قوالب 

نمتلـــك في نور تك أحـــدث برامج التصميـــم وآالت النمذجة، إال أأن ما يميزنا علـــى وجه التحديد 
هو فهمنـــا لعملية التصنيـــع والتصميم الجانبي ممـــا يمكننا من إنتاج نمـــاذج تصاميم بدقة 
و كفـــاءة و ســـرعة عالية . منتجاتنـــا تتنوع من قوالـــب ذات تجويف واحد بأحجـــام صغيرة إلى 

التجويـــف بأحجام كبيرة. قوالب متعددة 
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Plot: C.31, Dubai Production City, Dubai, UAE       P.O. Box : 502 747

 +971 05 222 1500       +971 4 56 55 280       +971 4 45 85 141       info@noortechpack.com     

www.noortechpack.com


