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Rreth Albi Plastics
Kompania Albi Plastics është themeluar në vitin 1992.  Aktiviteti 
30-vjeçar i kompanisë është përqendruar kryesisht në prodhimin e 
plastmasit bujqësor dhe tubave të vaditjes.  Gjithashtu një nga linjat 
kryesore të kompanisë është dhe tregtia import-eksport të lëndëve 
të para të plastikës, për një gamë të gjerë produktesh plastike si dhe 
bojra/pigmente (masterbatches).

Albi Plastics i ka fillesat në një fabrikë të vogël në zonën e Kasharit, 
ndërsa nga viti 2003 e ushtron aktivitetin e saj me linjat më bashkëko-
hore të teknologjisë në Shkozet, Durrës.

Sot jemi kompania më e madhe në Shqipëri në fushën e prodhimit të 
plastmasit për bujqësinë, tubave për vaditje, ambalazheve dhe në 
tregtinë import-eksport të lëndëve të para.



VIZIONI

• Qëllimi ynë është krijimi i partneriteteve të 
reja me klientët tanë, zgjerimi i gamës së produkteve 
dhe shërbimeve ndaj tyre.
• Synojmë të investojmë në teknologji të reja 
përsa i përket linjave të prodhimit si dhe të rinovojmë 
vazhdimisht zinxhirin e pajisjeve ekzistuese për t’iu 
përshtatur kërkesave të klientëve tanë.
• Synojmë t’i përmbahemi vlerave që kanë 
karakterizuar Albi Plastics ndër vite duke komunikuar 
korrektësi, përgjegjshmëri, integritet ndaj klientëve 
tanë.

MISIONI

Misioni i Albi Plastics  është  vazhdimi i traditës 
së liderit në biznesin e lëndës së parë të plastikës 
dhe prodhimit të plastmasit bujqësor, për 
ndërtim dhe për ambalazh. 

Përgjegjshmëria dhe korrektësia kanë bërë të 
jemi të parët në këtë sektor prej me shumë se 30 
vitesh.



Ilirjan Beqaraj, themelues dhe pronar i kompanisë Albi Plastics nënvizon:
“Industria e Plastikës në Shqipëri përgjatë 30 viteve ka qenë një nga industritë më të anatemuara 
për shkak të informalitetit në këtë sektor, mungesës së informacionit dhe zhvlerësimit të rëndësisë së 
saj. Albi Plastics është e vetmja kompani e industrisë plastike në Shqipëri që ka 0 mbetje industriale.  
Përmes linjës së riciklimit që në kemi investuar, nuk prodhojmë mbetje industriale. 
Duke qenë lider në tregtimin e lëndës së parë, rrjedhimisht kemi një peshë jo të vogël në ekonominë 
shqiptare jo vetëm si taksapagues por edhe si kontribues punësimi dhe zhvillimi të vazhdueshëm 
ekonomik.” 



GJERËSI: 0.1 m – 8.4 m
GJATËSI: SIPAS KËRKESËS
TRASHËSI: 0.03 mm – 0.3mm
NGJYRË: TRANSPARENTE OSE SIPAS KËRKESËS
PESHA: SIPAS KËRKESËS
PAKETIMI: KRYHET NË DY FORMA, BOBINA OSE NË PALETA

NE PRODHOJMË ME SPECIFIKIME TË NDRYSHME, NË BAZË TË KËRKESAVE TË KLIENTIT

PLASTMAS-AMBALAZHE PËR NDËRTIM

Plastmasi është i përbërë nga materiali PE (Polyethylene), dhe është gjerësisht i përdorur dhe i zbatuar 
në fushën e ndërtimit, industrisë prodhuese, bujqësisë etj. Kapuça paletash të dimensioneve të ndryshme 
që përdoren kryesisht për ambalazh çimento, kollë, fino etj. Mund të përdoret në industrinë e ndërtimit, 
prodhuese dhe industritë e tjera të lidhura me to.



NE PRODHOJMË ME SPECIFIKIME TË NDRYSHME, NË BAZË TË KËRKESAVE TË KLIENTIT

PLASTMAS PËR BUJQËSI

Plastmasi për Bujqësi përdoret gjerësisht për tu vendosur mbi tokë, duke bërë vrima 
me interval të rregullt për farat që duhen mbjellë, ose për vendosjen direkte mbi 
bimë në fazat fillestare të rritjes së saj. Funksionet kryesore të Plastmasit për Bujqësi 
janë: izolimi dhe ruajtja e një temperature dhe lagështie të qëndrueshme të tokës, 
parandalimi i avullimit të lagështirës nga toka, minimizimi i kohës së farës dhe
 korrjes, parandalimi i rritjes së barërave të këqija dhe parandalimi i erozionit. 
Mund të përdoren filma të pigmentuar ose të pangjyrë, secila me avantazhe dhe 
disavantazhe specifike mbi tjetrin.

GJERËSI: 0.1 m – 8.4 m
GJATËSI: SIPAS KËRKESËS
TRASHËSI: 0.03 mm – 0.3mm
NGJYRË: TRANSPARENTE OSE SIPAS KËRKESËS
PESHA: SIPAS KËRKESËS
PAKETIMI: KRYHET NË DY FORMA, BOBINA OSE NË PALETA

PËR SERA: 4 M-8.4 M

DERI NË 5 VITE GARANCI



PLASTMAS PËR AMBALAZH
Plastmasi për ambalazh është një shtresë mbrojtëse dhe përdoret për të mbështjellur mallrat kur ven-
dosen në paleta. Përveçse shërben si shtresë mbrojtëse, ai e bën transportimin e mallrave më të lehtë 
dhe më të sigurt duke i bërë produktet më kompakte. Mund të përdoret në industrinë prodhuese, të 
ndërtimit dhe industritë e tjera të lidhura.



THASË

NE PRODHOJMË ME SPECIFIKIME TË NDRYSHME, NË BAZË TË KËRKESAVE TË KLIENTIT

Thasët kanë një përdorim të gjerë në industrinë ushqimore, të ndërtimit, bujqësisë, ambalazhimit, 
mobilerisë dhe tekstileve.
Ofrojmë dimensione me gjerësi nga 30 cm deri në 2.2 m dhe gjatësi deri në 8 m.



TERMOFILM

Termofilmi përdoret kryesisht në industrinë e ambalazhimit, të pijeve, miellit, orizit, sheqerit, kon-
servave etj.
Albi Plastics ofron të gjitha dimensionet e mundshmme.



LDPE – LOW DENSITY POLYETHYLENE

Politileni me densitet të ulët 
(LDPE) është një material plastik 
i prodhuar nga etileni monomer.
Ishte klasa e parë e polietilenit, 
prodhuar në vitin 1933 nga 
Imperial Chemical Industries 
(ICI) duke përdorur një proces të 
presionit të lartë përmes 
polimerizimit radikal të lirë. 
Prodhimi i saj përdor të njëjtën 
metodë edhe sot. 



HDPE – HIGH DENSITY POLYETHYLENE

Polietileni me densitet të lartë (HDPE) është një polimer termoplastik i prodhuar 
nga etileni monomer. Ndonjëherë quhet “alkathen” ose “polithen” kur për-
doret për gypa HDPE. Me një raport të lartë të forcës dhe densitetit, HDPE 
përdoret në prodhimin e shisheve plastike, tubacioneve rezistente ndaj korro-
zionit, gjeomembranave dhe lëndëve plastike.



PP – POLYPROPYLENE

Polipropileni (PP), i njohur ndryshe edhe si polipropeni, është një polimer që përdoret 
në një larmi aplikimesh. Prodhohet përmes polimerizimit të rritjes zinxhir nga propile-
ni monomer.Polipropileni i përket grupit të pololefinave dhe është pjesërisht kristalore 
dhe jo polare. Karakteristikat e tij janë të ngjashme me polietileni, por është më e qën-
drueshme ndaj nxehtësisë. Është një material i bardhë, i thyer mekanikisht dhe ka një 
rezistencë të lartë kimike.  Polipropileni është lënda e parë plastike me prodhim të dytë 
(pas polietilenit) dhe përdoret për paketime dhe etiketa.



HIPS (HIGH IMPACT POLYSTYRENE) / GPPS 
(GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE)

Polistireni me ndikim të lartë është një rrëshirë polistireni që përdoret në aplikime të nxehtësisë më të ulët. 
Siç sugjeron emri i tij, HIPS ka forcë të lartë ndikimi dhe stabilitet të mirë dimensional. HIPS është i lehtë 
për termoformim dhe mund të printohet duke përdorur bojëra Digital, Screen, Flexo dhe Litho. HIPS është 
një material me ngjyrë të bardhë dhe është mat jo i tejdukshëm. Një shembull i mirë i paketimit të ushqimit 
HIPS janë gotat njëpërdorimshe. 
Disa klasa HIPS janë krijuar për të patur rezistencë të jashtëzakonshme për përdorimin specifik përfundim-
tar, siç janë në oxhaqet e ftohjes, vendet e tualetit dhe rezervuarët, ose pajisjet e disponueshme që kërkojnë 
rezistencë të lartë ndaj goditjes dhe ndaj kushteve atmosferike.
Ndërsa të dy GPPS dhe HIPS konsiderohen me kosto të ulët, Polistireni (GPPS) është më  efikas nga të dy 
polistirenët. GPPS është i brishtë dhe ka forcë me ndikim të ulët, si dhe qëndrueshmëri më pak dimensio-
nale sesa HIPS.



PET – POLYETHYLENE TEREPHTHALATE

 PET është një material plastik i zhdërvjellët i quajtur ndryshe Polyethylene Terephthalate dhe përdoret 
për të bërë ambalazhet më të zakonshme në tregun e pijeve të buta sot : si shishja plastike.
Përdoren me sukses në paketimin për pije joalkoolike të gazuara ose jo, ujë në shishe, qumësht, lëng, pije 
freskuese dhe energjike, produkte të kujdesit personal dhe farmaceutik, si fletë dhe film për paketim.
PET nganjëherë quhet poliester dhe prodhohet nga mono-etilen glikoli (MEG) dhe acidi terefalal i 
pastruar (PTA), i cili rrjedh nga nafta e papërpunuar dhe gazi natyror.



TUBA PËR VADITJE

Albi Plastics ofron tuba për vaditje të cilësisë së lartë dhe me çmim konkurrues për të gjitha bizneset e 
interesuara.

Kontaktoni në cdo moment me agjentët tanë për porosi apo kërkesa specifike.



TUBA PËR FIBRA OPTIKE

Albi Plastics ofron fibra optike të cilësisë së lartë dhe me çmim konkurrues për të gjitha bizneset e interesuara.

Kontaktoni në cdo moment me agjentët tanë për porosi apo kërkesa specifike.



ALBI plastics COMPANY

FABRIKA E PRODHIMIT

0682068064
0682060255
0694040115

RRUGA Bajram TUSHA ,Lagjia 14, ish 
PLASTIKA SHKOZET, DURRES AL 
DURRES,1001, Shqipëri



DYQANI NË LUSHNJE

0693460545
0698022200

Autostrada Lushnje-Rrogozhinë, pranë 
Karburant “Bolv Oil”



+355 69 802 2200

www.albiplastics.al

info@albiplastics.al


