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untuk tas, material bedding, cover untuk pakaian, sepatu, celana sekali pakai untuk travelling dan produk
medis seperti masker, tutup kepala dokter, baju operasi, dll

SPUNBOND

PRODUK NON-WOVEN

PT. Suryasukses Mekar Makmur memproduksi Nonwoven Spunbond dan
Meltblown   dengan  merk   “AMARI”. Nonwoven  Spunbond  dapat  digunakan 

MELTBLOWN

Terbuat dari micro fiber, Amari Meltblown memiliki
struktur seragam dan merupakan pilihan ideal
untuk penghalang partikulat halus dan kapasitas
penyerapan yang superior. Digunakan di industri
medis, sanitary dan penyaringan.

Amari Spunbond memiliki berat antara 10-150
gsm dengan struktur rigid dan kekuatan daya
tarik tinggi. Tersedia berbagai pilihan warna dan
melayani pemesanan bahan khusus seperti: UV
Stabilized, Flame Retardant, Hydrophilic,
Hydrophobic, dan Anti Bacterial.

Serbaguna untuk berbagai industri

Steril, ringan

Elastis, kuat

Custom product development

Konsisten di temperatur tinggi

Daya tahan tinggi

Tahan lama

Mudah diaplikasikan



APLIKASI SPUNBOND

Amari Nonwoven Geotekstil
adalah kain kuat dan tahan
lama, yang mampu mengontrol
erosi dan meningkatkan du-
kungan tanah di lokasi tertentu.
 

Berguna sebagai pelapis dan
selimut, serta  dapat melindungi
interior dan memberikan sen-
tuhan estetika. Nyaman, praktis
dan higienis.

Dapat digunakan untuk meng-
optimalkan produktivitas ta-
naman, meningkatkan hasil
panen dan mengurangi kebu-
tuhan pestisida dan tenaga
kerja.
 

Dapat memenuhi spesikasi
dan peraturan penyaringan,
memberikan peningkatan kuali-
tas udara, dan masa pemakai-
an yang lebih lama.
 

Digunakan dalam berbagai
aplikasi industri, mulai dari la-
pisan furnitur, kemasan, hing-
ga automotif.
 

Digunakan di industri medis
seperti bahan masker, baju
bedah, penutup tempat tidur.
Terjamin akan kebersihan,
kenyamanan dan steril.
 

Rumah Tangga Agrikultur

Penyaringan Industrial

Konstruksi Kesehatan

APLIKASI PRODUK



APLIKASI MELTBLOWN

MATERIAL FILTRASI

Sebagai filtrasi atau saringan udara
untuk ruangan, filter air, dan cartrifge
filter.

MATERIAL PEREDAM SUARA

Digunakan sebagai lapisan peredam
suara di speaker maupun home
theatre, berfungsi seperti kain katun
atau wool.

MATERIAL PRODUK SANITASI

Digunakan sebagai lapisan atas
popok bayi dan bahan pembalut
wanita.

APLIKASI PRODUK

FILTER MASKER

Digunakan sebagai lapisan tengah
masker surgical, N95, dan lain-lain.



POLYPROPYLENE MELTBLOWN NONWOVEN FABRIC

SPESIFIKASI PRODUK

Eco-friendly
Water repellent
Dapat ditambahkan additif anti-UV,
anti-bacteria,anti-static,aroma
tertentu dan fungsi lainnya sesuai
permintaan
Tidak mudah sobek
Tidak menyusut

Characteristic:Material: Polypropylene
Pattern: Diamond
Brand name: AMARI
Berat: 15-150 gsm
Tinggi Roll: 0.05-3.2 meter
Lebar: 100-2000 meter 

POLYPROPYLENE SPUNBOND NONWOVEN FABRIC

Penghalang filtrasi yang efektif,
mampu menahan partikel 1-2
mikron
Breathable, tidak menghalangi
pernafasan
Tekstur lembut dan halus
Non-toxic, non-radiation, aman
untuk kontak langsung dengan kulit
manusia

Characteristic:Material: Polypropylene
Pattern: Isotropic web
Brand name: AMARI
Berat: 20-100 gsm
Tinggi Roll: 0.1-1.6 meter
Lebar: 1000-4000 meter,
sesuai kebutuhan



Konfirmasi pilihan (warna,
ketebalan dan ukuran roll). Sales akan

mengkonfirmasi estimasi
jadwal pengiriman.

Bila harga dan jadwal
kirim telah disetujui oleh

pembeli, sales akan
mengirimkan invoice.

Pembayaran melalui
transfer ke akun bank

perusahaan kami.
Barang akan masuk ke
proses produksi / dikirim

Warna ( Pilihan warna dapat dilihat di katalog kami. Apabila warna yang anda inginkan tidak ada,
kami melayani custom order dengan MoQ tertentu)
Ketebalan (15-150 gsm, dengan kelipatan 5 gsm, contoh 15, 20, 25, dst).
Ukuran Roll 

Lebar : 20mm- 3200mm
Panjang: 100m-4000m

Notes:

CARA PEMBELIAN



PILIHAN WARNA



PILIHAN WARNA

 
*Apabila warna yang diinginkan tidak tersedia, kami melayani custom warna dengan
minimum order.
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