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HAKKIMIZDA

Değirmenci Dış Ticaret (DDT) Şirketi; kırtasiye ve ambalaj sektöründe hizmet vermek üzere 
Ankara’da kurulmuştur. Her iki sektörde de tecrübelerini müşterilerinin memnuniyeti için 
kullanan şirket, iş ortakları ile büyümeye devam etmektedir. Uzman ekibimiz ile en sağlıklı 
ve kaliteli ürünlere ulaşmak ana hedefimizdir. Kullanılan ileri teknoloji, tecrübe ile bir araya 
gelerek kalitede rekabet gücünü artırmaktadır.

DDT şirketi; baskı öncesi ekibi ile sorunsuz ve yaratıcı çözümler sunar. Her ülkenin pazar 
talebine göre üretime sahiptir. Tasarım konusunda da müşterilerinin yanındadır.  İhracattaki 
tecrübeleri ile müşterilerine gümrük ve lojistik aşamalarında da destek vermektedir. Dünya 
çapındaki referanslarımız DDT şirketinin tecrübesinin ve güvenirliğinin en somut kanıtıdır. 

DDT şirketi profesyonel ekibiyle ilerlediği kırtasiye ve ambalaj sektöründe, kalite ve 
güvenden taviz vermeden, müşteri memnuniyeti ile büyümeyi hedefleyerek, tüm 
müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.



VİZYON

Dünya standartlarında hizmet kalitesine sahip sektörün referans alınan şirketi olmaktır.

MİSYON

Uygun fiyat, Kaliteli üretim, Zamanında teslimat.



KIRTASİYE
ÜRÜNLERİ
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PP KAPAK DEFTER

(250 mikron-720 mikron) PP üzerine renkli ofset baskı 
veya ipek baskı tekniği ile basım gerçekleştirilerek

üretim yapılmaktadır.

40 yapraktan 210 yaprağa kadar üretim yapılabilir.

ÇEŞİTLERİ:
Plastik Spiralli Defter

Tek Metal Spiralli Defter (Bobin Kilitli)
Double Metal Spiralli Defter

Tel Dikiş Defter

EBAT:
A4-B5-A5-A6-A7 ve müşterinin özel ebat talebi

PVC KAPAK DEFTER

16 yapraktan 210 yaprağa kadar üretim yapılabilir.  

ÇEŞİTLERİ:
Tutkallı Cilt Defter

İplik Dikiş Defter
Tel Dikiş Defter

KARTON KAPAK DEFTER

16 yapraktan 210 yaprağa kadar üretim yapılabilir.

ÇEŞİTLERİ:
Plastik Spiralli Defter
Tek Metal Spiralli Defter (Bobin Kilitli)
Double Metal Spiralli Defter 
Tutkallı Cilt Defter 
Tel Dikiş Defter

EBAT:
A4-B5-A5-A6-A7 ve müşterinin özel ebat talebi

SERT KAPAK DEFTER

Sıvama makinesi ile mukavva üzerine kuşe ve
cilt bezi türü materyalleri sıvayarak sert kapak defter 
üretimi gerçekleşir.

ÇEŞİTLERİ:
Plastik Spiralli Defter
Double Metal Spiralli Defter
Tutkallı Cilt Defter
İplik Dikiş Defter

EBAT: 
A4-B5-A5-A6-A7 ve müşterinin özel ebat talebi
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TUTKALLI BLOKNOT

Bu ürünümüzü genelde A4 ve A5 ebatlarında üretiyoruz.

40 yaprak 60 gr kâğıt tercih ediliyor.

Tek yapraklık Kraft kapak kullanılıyor.

72 yaprak 80 gr kâğıt tercih ediliyor.

Ön arka 80 gr kapak kullanılıyor.

Dosya deliği mevcut

Tutkal renkleri kırmızı, mavi ve yeşil tercih ediliyor.

KARTON KAPAK BLOKNOT

40 yapraktan 120 yaprağa kadar üretim yapılabilir.

Arka kapak mukavva yapılabilir.

ÇEŞİTLERİ:
Plastik Spiralli Bloknot

Tek Metal Spiralli Bloknot (Bobin Kilitli)
Double Metal Spiralli Bloknot

Tutkallı Cilt Bloknot
Tel Dikiş Bloknot

 EBAT:
A4-B5-A5-A6-A7 ve müşterinin özel ebat talebi

AMERİKAN CİLT BLOKNOT

Bu ürünümüzü genelde A4 ve A5 ebatlarında üretiyoruz.

50 yaprak 60 gr kağıt tercih ediliyor.

Sarı veya Beyaz kâğıt kullanıyoruz.

Arkası mukavva tercih ediliyor.

Perforaj mevcut.

PP KAPAK BLOKNOT

(250 mikron-720 mikron) PP üzerine renkli ofset baskı 
veya ipek baskı tekniğiyle basım gerçekleştirilerek
üretim yapılmaktadır.

40 yapraktan 120 yaprağa kadar üretim yapılabilir.

Arka kapak mukavva yapılabilir.

ÇEŞİTLERİ:
Plastik Spiralli Bloknot
Tek Metal Spiralli Bloknot (Bobin Kilitli)
Double Metal Spiralli Bloknot

EBAT:
A4-B5-A5-A6-A7 ve müşterinin özel ebat talebi
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RESİM DEFTERİ

PP KAPAK RESİM DEFTERİ
(250 mikron-720 mikron) PP üzerine renkli ofset baskı 

veya serigrafi baskı tekniğiyle basım gerçekleştirilerek 
üretim yapılmaktadır.

Genelde 12 yaprak üretim yapılmakla birlikte yaprak 
sayısı talebe göre değişebilir.

Perforaj yapılabilir. 

ÇEŞİTLERİ:
Plastik Spiral

Tel Dikiş 
Tutkal ve üzerine bant cilt

DOSYALAR

Manila kağıt veya müşterinin talep ettiği kağıtlarla
üretim yapılabilmektedir.

Telli ve mekanizmalı yapılabilmektedir.

Dosya delikleri yapılabilir.

KARTON KAPAK RESİM DEFTERİ

Genelde 12 yaprak üretim yapılmakla birlikte
yaprak sayısı talebe göre değişebilir.

Perforaj yapılabilir. 

ÇEŞİTLERİ:
Plastik Spiralli Resim Defteri
Tel Dikiş Resim Defteri
Tutkal ve Üzerine Bant Cilt

KÜPNOT

7x7cm, 8x8cm, 9x9cm ebatlarında üretin yapılır.

60-80 gr kağıt kullanılır. 

Renkli kağıt veya Beyaz küp not üretilebilir.

Kapaklı veya şrinkli üretim yapılabilir.
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AYRAÇ

Farklı renklerde ve kağıt gramajında üretim yapılabilir.

BOYAMA KİTABI

Talebe göre istenilen ebatta ve
yaprak sayısında üretim yapılır. 

Şekilli kesim yapılabilir.



AMBALAJ
ÜRÜNLERİ
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KESE KAĞIDI

Genelikle 40 gr sülfit veya 40 gr Kraft kağıt kullanıyoruz.

Genişlik:
Minimum: 7 cm 

Maksimum:  30 cm

Yükseklik:
Minimum: 17,5 cm

Maksimum: 70 cm

Hamburger kâğıdı üretimi için de uygundur.

KOLİ

Uluslararası tüm fefco kodlarında her türlü flekso karton 
basimi yapılabilmektedir.

Dolayısıyla minimum  küçüklükten maksimum 
büyüklüğe kadar tüm ölçülerde sınırsız sayıda model ve 

ebatla hizmet verebilmekteyiz. 

Flekso baskımız 4 renge kadar yapılabilmektedir.

Siparişlerde minimum 500 m2 şartına bağlı çalışmaktayız.

Aylık üretim kapasitemiz 5.000 ton.

Tüm sektörlerin karton ihtiyacını karşılamaktayız. 

Pizza, pide, kargo kutularını (1  renk) olarak her ebat ve 
kalitede üretebilmekteyiz.

KRAFT ÇANTA

Müşteri talebine göre farklı ebatlarda üretim yapılır.

Farklı sap modelleri mevcuttur.

PİZZA KUTUSU

Standart pizza kutusu ebatlarında E veya
B dalga olarak 2 mm ya da 3 mm kalınlığında üretilir.

Flekso baskı yapılabilir.
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KOLİ BANTI

Ürün 23 mikron sabit film üzerine 15 mikron, 17 mikron 
veya 19 mikron kalınlığında tutkal kullanılarak yapılır.

Sıcak tutkal veya akrilik üretim mevcuttur.

4 renk baskı yapılabilir.

Üretim kapasitesi aylık 4.000 kolidir.

Kâğıt bant üretimi de yapılır.

55 gr kâğıt ve 20 gr tutkal kullanılır.

Krem ve kahverengi renkleri mevcuttur.

KARTON BARDAK

Baskılı veya baskısız üretim yapılır.

EBATLAR:
4 oz - 7 oz - 7,5 oz - 8 oz - 9 oz - 12 oz - 14 oz - 16 oz

POŞET

Çift dikiş üretim.

Sonsuz baskı

%100 geri dönüşüm hammaddeden üretim.

Aylık üretim kapasitesi 70 ton

Kullanım Yerleri:
Tıbbi atık, geri dönüşüm, evsel atık,
enfekte atık, çamaşır torbası.

KRAFT KASE

Katering ve paket servis için uygundur.

Standart Ürünlerimiz:  550cc - 750cc – 1100cc

Müşterinin talebine göre özel üretim yapılır.
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