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DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

API Folie
Polska Sp. z.o.o.
Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
+48 22 233 10 65
plenquiries@apifoils.com
www.apigroup.com

FOLIE API ZWIĘKSZAJĄ ATRAKCYJNOŚĆ
OPAKOWAŃ DZIĘKI SWEJ GAMIE
KOLORYSTYCZNEJ I WALOROM
JAKOŚCIOWYM.
W NASZEJ OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ
FOLIE METALICZNE DO TŁOCZEŃ NA ZIMNO
ORAZ NA GORĄCO, PIGMENTOWE ORAZ
HOLOGRAFICZNE TAKŻE TRANSPARENTNE
ORAZ FOLIE DO LAMINACJI KARTONÓW.

AREXIM PACKAGING – Eksperci w dziedzinie opakowań.

AREXIM Packaging
ul. Wólczyńska 133/140
01-919 Warszawa
tel.: +48 22 663 09 31
fax: +48 22 255 31 55
www.arexim.info

Jesteśmy jednym z największych w Polsce dostawców
opakowań kosmetycznych, farmaceutycznych
oraz przeznaczonych do chemii gospodarczej.
Zajmujemy się również sprzedażą maszyn pakujących.
Aktualnie docieramy do przeszło 400 klientów
na terenie Rosji, państw WNP i Polski, a w naszym
asortymencie znajduje się ponad 3000 produktów.

FLEXPOL JEST CZOŁOWYM POLSKIM
PRODUCENTEM FOLII POLIPROPYLENOWYCH:
BOPP I CPP ORAZ LIDEREM NA RYNKU
SZYBKICH DOSTAW.

Nasze materiały są stosowane przy produkcji
etykiet i opakowań dla światowych koncernów
z branży spożywczej oraz kosmetycznej.
Dzięki jakości i kreatywnemu podejściu
budujemy silne relacje biznesowe
z przedstawicielami branży poligraficznej
jak i z właścicielami marek.
Oferujemy jakość, doświadczenie,
działamy blisko lokalnych rynków.

Ścisła współpraca z producentami z krajów UE,
USA oraz Azji, a także stabilne zaplecze logistyczne
oraz własne Laboratorium Kontroli Jakości
pozwalają nam zagwarantować Państwu najlepsze
rozwiązania w dziedzinie opakowań.
Dzięki profesjonalizmowi
oraz wysokiej jakości towarów i świadczonych
usług zapewniamy naszym partnerom
kompleksową obsługę już od 15 lat.

ul. Łukasiewicza 46, 09-400 Płock
tel.: 24 365 84 60, fax: 24 365 26 90
handel@flexpol.pl
www.flexpol.pl

W połowie 2012 roku planowane jest
otwarcie nowej 5-warstwowej linii
do produkcji folii BOPP.

FLEXPOL oferuje:
folie transparentne, białe, perlisto-białe,
perforowane, matowe i metalizowane
przeznaczone do wytwarzania opakowań
szerokiej gamy produktów spożywczych,
tekstyliów, etykiet do napojów chłodzących,
a także folie zalecane do produkcji woreczków
chlebowych, wiele folii do laminacji
oraz folie do zastosowań
przemysłowych.

Foliarex Sp. z o.o.

FOLIAREX STĘSZEW TO SZEROKI WACHLARZ
FOLII OPAKOWANIOWYCH I OCHRONNYCH
– produkty najwyższej jakości, posiadające wszystkie
wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.
Wśród nich od lat niesłabnącym powodzeniem
cieszą się wielowarstwowe folie termokurczliwe,
folie Coex, folie HDPE, worki i kaptury.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów stale
doskonalimy właściwości naszych produktów, by
sprostać rosnącym wymaganiom ich użytkowników.

Nieustannie pracujemy nad podwyższaniem
parametrów termoizolacyjnych i zabezpieczających
naszych folii. Najnowszą inwestycją Foliarex
– a zarazem tegorocznym hitem – są folie ochronne
z klejem. Dzięki wysokiej odporności na działanie
promieni UV oraz warunków atmosferycznych
idealnie sprawdzają się w trudnych warunkach
transportu, montażu i magazynowania. Chronią
przed zabrudzeniami, zapobiegają uszkodzeniom
mechanicznym i nie pozostawiają śladów po kleju.

Firma GABI-PLAST powstała w 1983r.
MISJĄ FIRMY JEST PRODUKCJA
I SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ JEDNORAZOWYCH
WYSOKIEJ JAKOŚCI. Nasze wieloletnie
doświadczenie oraz znajomość rynku pozwala
przygotować nam najkorzystniejszą ofertę
idealnie odpowiadającą naszym Klientom.

W naszej ofercie znajdują się:
opakowania dla gastronomii, naczynia
jednorazowe, miseczki, tacki, kubeczki, wieczka,
sztućce, talerze, pojemniki PP OPS dostępne
w różnorodnych kształtach i pojemnościach,
foremki aluminiowe oraz wiele innych
produktów potrzebnych do gastronomii.

Posiadamy certyfikaty ISO 9001
oraz ISO 22000.

Jesteśmy także producentem opakowań
do przemysłu.

GEKOPLAST S.A.
oferuje materiały do produkcji opakowań:
I płyty PP kanalikowe (komorowe)
KARTONPLAST®/ TEKPOL® przeznaczone
m.in. do wytwarzania pudeł i systemów opakowań
przemysłowych oraz akcesoriów do pudeł
(przekładki, kratownice) stosowanych w transporcie,
sektorze motoryzacyjnym, AGD, hutnictwie szkła,
stali i aluminium, przemyśle elektronicznym,
budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, przemyśle

spożywczym, farmacji i służbie zdrowia
płyty lite z ABS, PP, LDPE, HDPE, PS – do
wytwarzania produktów metodą termoformowania
I folie PET ESTROFOL® stosowane w przemyśle
opakowaniowym jako materiał barierowy, często
jako składnik folii wielowarstwowych (laminatów
opakowaniowych) I folie PP EPLAK® stosowane
do produkcji opakowań, materiałów biurowych
i materiałów reklamowych - z łatwością poddają się
termoformowaniu, można je zgrzewać i kleić.

FLEXPOL Sp. z o.o.

62-060 Stęszew, ul. Bukowska 5
tel.: 61 81 34 049
fax: 61 81 34 050
e-mail: biuro@foliarex.com.pl
www.foliarex.com.pl

GABI-PLAST P.P.H.
Gabriela Kośmider
ul. Kobylińska 59-61
63-700 Krotoszyn
tel.: 62 725 59 60
fax: 62 725 22 26
www.gabiplast.pl

GEKOPLAST S.A.
ul. Krasickiego 13
42-693 Krupski Młyn
tel.: +48 32 466 23 57
fax: +48 32 466 21 10
gekoplast@gekoplast.pl
www.gekoplast.pl
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JESTEŚMY WYŁĄCZNYM PRZEDSTAWICIELEM
WŁOSKIEJ FIRMY GOGLIO S.P.A. NA OBSZARZE
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.
W swojej ofercie posiadamy
wysokobarierowe laminaty (w postaci rolek
i gotowych torebek), worki aseptyczne o pojemności
od 2,5l do 1400l, wyroby plastikowe (w postaci
zaworków i korków), a także automatyczne,
wysokowydajne linie pakujące.

Nasze opakowania znajdują zastosowanie
w pakowaniu: kawy ziarnistej i mielonej, dań
gotowych, artykułów spoż., karmy dla zwierząt,
produktów chem. i detergentów. Opakowania
przeznaczone są dla branży przemysłowej,
detalicznej, cateringu. Oferujemy zadruk metodą
rotograwiury do 9 kolorów, nietypowe formaty
i kształty np. doy-pack, Easy Open, nacięcie
laserowe, system wielokrotnego zamknięcia,
Tin-Tie, zamknięcie strunowe.

W OFERCIE:
SPECJALISTYCZNE FOLIE
POLIPROPYLENOWE BOPP – powlekane
lakierami akrylowym i PVdC, do etykiet
samoprzylepnych i IML, do druków specjalnie
zabezpieczonych, bardzo grube (przezroczyste
do 90 µ, spienione do 350 µ), o cechach lekkiej
kurczliwości, oddychające, z powłoką
przeciwmgielną, na superszybkie maszyny
(temperatura zgrzewu 65°C).

FOLIE CELULOZOWE
(Celofan™, NatureFlex™) charakteryzujące się:
bardzo dobrą barierowością na przenikanie tlenu
i gazów oraz regulowaną dla wilgoci, możliwością
metalizacji, doskonałymi właściwościami skrętnymi
i możliwością zaginania, znakomitą zgrzewalnością
(hermetyczny zgrzew), odpornością na wysoką
temperaturę oraz możliwością barwienia
w masie; folie NatureFlex™ są biodegradowalne
i kompostowalne.

ZAKŁADY CHEMICZNE „NITRO-CHEM” S.A.
– producent pięciowarstwowej folii polipropylenowej metodą cast,
pod nazwą TRINIFLEX CPP, w grubościach od 15-250 mikronów
oraz folii poliestrowej w grubościach 12-150 mikronów TRINIFLEX CPET.
Folie przeznaczone są dla branży opakowań spożywczych i przemysłowych,
produkcji laminatów oraz nadruku.
Pracujemy zgodnie z obowiązującymi normami HACCP oraz ISO 9001.

Goglio
East Europe Sp. z o.o.
ul. Przykopy 14A/1, 30-612 Kraków
tel.: +48 12 265 10 50
fax: +48 12 265 74 22
goglioeasteu@goglio.it
www.goglio.it

Innovia Films
Osoba kontaktowa: Andrzej Kornacki
tel.: 61 822 45 22, kom.: 606 266 202
andrzej.kornacki@innoviafilms.com
www.innoviafilms.com

®
Zakłady Chemiczne
„Nitro-Chem” S.A.
ul. Wojska Polskiego 65a
85-825 Bydgoszcz
tel.: 52 374 70 00-01, fax: 52 361 11 24
nitrochem@nitrochem.com.pl
www.nitrochem.com.pl
www.triniflex.com.pl

OFERUJEMY:
I
I
I
I
I

Przemysłowe systemy pakowania
i transportowania
Maszyny i linie pakujące w taśmę
z folii termokurczliwej
Maszyny pakujące w półrękaw
z folii termokurczliwej
Tunele obkurczające
Owijarki palet OP

I
I
I
I
I
I

Automaty wielozadaniowe AW
Zgrzewarki
Transportery, stoły obrotowe i inne urządzenia
Serwis maszyn pakujących
Folie, materiały opakowaniowe i opakowania
Materiały eksploatacyjne i części zamienne
do maszyn pakujących

TEPRO TO UZNANY PRODUCENT MASZYN
DO PAKOWANIA I WYTWARZANIA OPAKOWAŃ
METODĄ TERMOFORMOWANIA.

do opakowań. Maszyna charakteryzuje się
wysoką wydajnością i uniwersalnością związaną
z szeroką gamą formowanych materiałów.

W ofercie firmy znajduje się wysokowydajna
automatyczna maszyna termoformująca
TESPRO 806 do produkcji pojemników
z twardych folii termoplastycznych takich
jak PS, OPS, PET, PVC, ELM. Urządzenie może
być wyposażone w automatyczną układarkę

Oprócz maszyn do wytwarzania opakowań
firma produkuje również pompy próżniowe
oraz urządzenia do pakowania w próżni
i w atmosferach modyfikowanych
(pakowarki próżniowe, traysealery, rolowe
linie termoformująco – pakujące).

Firma VIPAK SP Z O.O. od roku 1991
zajmuje się kompleksowym doradztwem
w dziedzinie pakowania i systemów pakujących.
JEST PRODUCENTEM FOLII
I PRZEDSTAWICIELEM NA RYNKU POLSKIM
CZOŁOWYCH PRODUCENTÓW MASZYN,
URZĄDZEŃ I ARTYKUŁÓW PAKUJĄCYCH,
sprzedając m.in. taśmy samoprzylepne
(także z nadrukiem), folie typu stretch, folie
wysokoprzezroczyste typu PVC i Poliolefina,

taśmy polipropylenowe do bandowania, folie
rolnicze, folie termokurczliwe polietylenowe, folie
spożywcze, folie pęcherzykowe oraz tekturę falistą.

Porąbki 26, 46-325 Rudniki
tel: +48 608 359 428
tel: +48 34 359 51 01
fax:+48 34 359 15 81
solidpack@onet.pl
www.termopak.com.pl

Zakład
Techniki
Próżniowej

TEPRO SA

Ponadto SPRZEDAJE I WYNAJMUJE MASZYNY
I URZĄDZENIA PAKUJĄCE – ZAPEWNIA
SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY.
W portofilio firmy znajdują się własne marki:
AGROVIP i VIKRAFT.

75-216 Koszalin
ul. Przemysłowa 5
tel.: +48 94 343 24 81
fax: +48 94 343 26 58
e-mail:marketing@tepro.com.pl
www.tepro.com.pl

Vipak Sp. z o.o.
ul. Zaciszna 6A, 63-200 Jarocin
tel.: 62 747 22 97, 62 747 26 94
tel.: 62 505 78 59-61
vipak@opakowania.com.pl
vipak@vipak.pl
www.vipak.pl

