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OUR BRAND

CAST LINE LLDPE STRETCH FILM
& LDPE BLOWN FILM

PRODUSEN STRETCH FILM
TERBESAR DAN BAHAN

PENGEMASAN LAIN YANG
DINAMIS & TERPERCAYA

LLDPE Stretch Film, LLDPE FIlm,
LDPE Film, OPP Tape
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Jl. Waru F2/006 Kawasan Industri Delta Silicon 2, 
Lippo Cikarang Selatan,Cicau, Kec. Cikarang Pusat,

Bekasi, Jawa Barat 17530

Q @trimitra_cikarang E @trimitracikarang L 08118907578

k sales@trimitrapackaging.com

C PT Trimitra Cikarang
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BEST PARTNER FOR PRE-STRETCH WRAPPING MACHINE
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Certi�cate No. ID08/01038



Perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang pembuatan plastik packaging 
seperti LLDPE Stretch Film, LLDPE Film, LDPE Film, OPP Tape.

Didukung penggunaan mesin produksi dengan system casting dan blowing
yang berteknologi tinggi dan Multi-Layer. Trimitra CIkarang juga dilengkapi
dengan laboratorium penuh dengan Mesin testing bertekonologi tinggi yang
memiliki sertifikat dari organisasi American Society for Testing Materials (ASTM)
untuk menguji kualitas produk sebelum dipasarkan sesuai standard Internasional.

Kami telah memperoleh dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
sebagai jaminan standarisasi kualitas produk dan implementasi SMETA/SEDEX 
sebagai jaminan standarisasi yang meliputi ketenagakerjaan, keamanan lingkungan 
kerja dan etika bisnis.
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SEKILAS TENTANG
TRIMITRA CIKARANG

VISI KAMI

MISI KAMI

SERTIFIKASI & KEANGGOTAAN
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0005

Certi�cate No. ID08/01038

Kami memberikan produk dan layanan yang berkualitas melalui sumber daya manusia
yang kompeten dan penerapan sistem manajemen mutu untuk mencapai manfaat
yang optimal bagi semua stakeholder

Menjadi perusahaan manufaktur packing film yang terkemuka, dinamis,  terpercaya dan 
berkesinambungan.



LLDPE
STRETCH FILM

ULTIMATE STRETCH

TRIWRAP
R

TRIWRAP STRETCH FILM
(Hand Wrap, Machine Wrap, Bundle Tape)

BUNDLE WRAP

- Mudah diaplikasikan untuk
   keperluan rumah tangga
- Ekonomis
- Melindungi dari kotoran &
    debu
- Menghemat penyimpanan
- Tidak berbekas

HAND WRAP

- Multi Item
- Mobilitas Tinggi
- Efektif & Efisien
- Melindungi Produk

MACHINE WRAP

- Daya renggang (elongation)
   tinggi.
- Efektif dalam kekuatan
   membungkus dan efisien
    dalam pemakaian.
- Tahan terhadap sudut tajam.
- Kuat dan cocok untuk beban
   berat.

wrap - film

ECO WRAP

- Mengandung zat aditif OXO-Biodegradable.
- Ramah lingkungan.
- Dapat hancur (degrade) dengan sendirinya bila terkena
   sinar matahari secara terus-menerus dalam waktu
   1-2 tahun.

Keunggulan:

R

S T R E T C H
U LT I M AT E

- Stiff Film: Elongation lebih pendek dan tetap kuat.
- Mengurangi netto pemakaian.
- Efektif dalam kekuatan membungkus dan efisien dalam
   pemakaian.
- Biaya lebih ekonomis.
- Mudah diaplikasikan.

Keunggulan:

BEST PARTNER FOR PRE-STRETCH WRAPPING MACHINE

RSUPER STRETCH

- Daya renggang mencapai 400%.*
- Biaya packing per-palet lebih ekonomis.
- Tahan terhadap sudut tajam.
*Tergantung ketebalan plastik.

Keunggulan:

(Machine Wrap)

(Machine Wrap)

(Hand Wrap)
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Plastik pembungkus tipis yang terdiri dari beberapa lapisan elastis dan mempunyai daya rekat yang kuat tanpa memerlukan lem dan
tali pengikat. Digunakan untuk membungkus produk yang disusun di atas palet kayu atau palet plastik/karton. Memberikan kemudahan
pada waktu pengiriman, melindungi dari hujan dan debu, memperkecil kemungkinan kerusakan, meningkatkan keselamatan kerja, dan
mempercepat waktu bongkar muat.



LDPE
BLOWN FILM

SHRINK FILM/ TUBE

SHRINK HOOD PE SHEET/ TUBE

STRETCH HOOD

LAMINATION/ PRINTING LLDPE FILM

PE BAG INDUSTRI
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Produk Plastik berkualitas, umumnya lebih kuat dibandingkan dengan proses Cast Film. Proses produksi yang cukup unik (ditiup) menawarkan
plastik pembungkus dengan kualitas ketahanan yang lebih baik. Plastik jenis ini dapat menyatukan barang-barang yang lebih berat di atas
palet dan dapat diaplikasikan untuk berbagai macam kebutuhan industri.

Digunakan untuk membungkus produk dengan metode
pemanasan sehingga produk terlindungi dengan sempurna.
Efisiensi terhadap biaya dan waktu saat packing, meningkatkan
keamanan produk.

Berbentuk seperti tudung menjadikan produk ini memiliki kualitas
packing yang tinggi, serta efisiensi waktu aplikasi dengan
kemampuan efektifitas 150 palet/jam. STRETCH HOOD 
diaplikasikan dengan menggunakan mesin khusus yang dapat 
membungkus palet dari 5 sisi sekaligus.

Berbentuk seperti tudung menjadikan produk ini memiliki kualitas
packing yang tinggi, serta efisiensi waktu aplikasi . SHRINK HOOD
diaplikasikan dengan menggunakan metode pemanasan yang
dapat membungkus palet dari 5 sisi sekaligus.

LLDPE FILM dapat digunakan untuk aplikasi proses printing dan
laminasi sebagai seal layer. LLDPE FILM dari Trimitra Cikarang
dapat diaplikasikan dalam berbagai produk seperti Laminasi 
LLDPE C4, General Purpose, Lid Cup dan Standing Pouch.

PE BAG Industri Trimitra Cikarang memiliki kualitas terbaik yang
dapat mengurangi resiko kerusakan produk akibat kontaminasi 
atau goresan dari benda lain. Dapat digunakan untuk mem-
bungkus produk secara langsung (kemasan primer).

Diaplikasikan di atas (Top Sheet) dalam tumpukan palet yang
berfungsi untuk memberikan garansi lebih untuk menjaga produk 
dari kontaminasi debu, air dan sinar matahari agar produk tidak 
mengalami kerusakan.



T A P E
U LT I M AT E

R

Kuat - Tidak Berbau - Recyclable  

Kantong
   Sampah

BERSIH

- Kualitas premium & terbaik
- Memiliki daya rekat maksimum

- Pre-stretch Tension @ 300%.
- Dapat mengurangi biaya pengemasan per-pallet.
- Tension dapat diatur antara produk yang
    berat dan ringan.
- Dapat mencapai beban maksimum hingga
    1500 Kg.
- Dapat digunakan untuk proses pembungkusan
   produk hingga ketinggian 2400 mm
- Sudah menggunakan Digital Panel Display.

OPP TAPE

Diproduksi dengan memperhatikan efisiensi
penggunaan dan pengembangan produk yang 
berkesinambungan

Brand mesin packaging resmi PT Trimitra
Cikarang yang dapat membantu anda 
untuk melakukan proses wrapping dengan
cepat dan sempurna

PLASTIK MULSA

GEOMEMBRANE FILM

TRASH BAG

GREENHOUSE FILM

R

SUPREMETAPE
Best Quality OPP Tape

AUTOWRAP

LDPE
BLOWN FILM OPP TAPE

MACHINE WRAPPING
AUTOWRAP
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BESS    TAPE
R

Berbentuk lembaran plastik, digunakan sebagai penutup lahan
tanaman budi daya yang bertujuan untuk melindungi permukaan 
tanah dari erosi, menjaga kelembaban dan struktur tanah,
serta menghambat pertumbuhan gulma.

Terbuat dari bahan baku LDPE berkualitas, menjadikan plastik
sampah “Bersih” produk plastik sampah yang kuat, tidak berbau, 
dan dapat didaur ulang. Terdapat 5 ukuran (S, M, L, XL, & XXL) 
sebagai pilihan tepat kebutuhan plastik sampah anda.

GREENHOUSE FILM digunakan untuk memodifikasi lingkungan di
sekitar tanaman tertentu. Berfungsi untuk mengurangi sinar
matahari dan menjaga agar panas tersebut tetap stabil.

PLASTIK GEOMEMBRANE merupakan salah satu produk terbaru dari 
Trimitra Cikarang yang merupakan teknologi penggunaan blown 
film terkait rekayasa geoteknik untuk mengontrol migrasi fluida 
(gas) dalam proyek buatan manusia.



Ekonomis
Variasi ukuran & warna lengkap.
Mudah diaplikasikan.
Mudah dilekatkan.
Tidak meninggalkan bekas di permukaan.
Melindungi produk dari debu, kelembaban, dan goresan.
Kualitas terjamin.
Kerenggangan mudah diatur.
Membundle beberapa produk menjadi satu untuk 
menghemat biaya packaging.
Menjaga kebersihan produk dari serangga.
Dapat didaur ulang.
Mengurangi biaya storage / penyimpanan. 

KEUNGGULAN PRODUK
TRIMITRA CIKARANG

OUR
CUSTOMER

QUALITY  CONTROL

TESTIMONI

HIGHLIGHT TEST FILM SHRINKAGE ANALYZER TEARING TEST

PUNCTURE TEST TENSILE TEST DART IMPACT TEST
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PT NESTLE INDONESIA
Good Quality, services & Communication

PT SMART Tbk
Good communication and quick handling

PT PERUSAHAAN INDUSTRI CERES
Good Quality & services

PT CARGILL INDONESIA
On time delivery and satisfactory
communication 


