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GRAFPOL JEST CZOŁOWYM PRODUCENTEM
ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH W POLSCE.
Nasze doświadczenie, zasoby i umiejętności buduje-
my nieprzerwanie od 1985 roku. Kolejne inwestycje
sprawiają, że Grafpol staje się liderem jakości i serwi-
su. Nasza oferta obejmuje cykl produkcyjny od pro-
jektu, przez druk i konfekcję, po dostawę gotowego
produktu. Oferujemy:
� druk do 10 kolorów flekso, offset rolowy, sitodruk
� etykiety typu IML/BML i platynki

� pojedynczo aplikowane soczewki
� hologramy 2D/3D
� etykiety wielostronne i dwuwarstwowe
� druk ukryty (widoczny w świetle UV)
� farby i lakiery wodne, niskomigracyjne i UV
� zdobienia foliami / laminowanie
� metallic embossing
� druk od strony kleju
� etykiety zabezpieczające (plomby)
� saszetki

GRAFPOL B.M. Meszkes
ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
tel.: 52 325 26 01
e-mail: handel@grafpol.net
www.grafpol.net

OFERTA:
� etykiety ozdobne i termiczne (Full HD Flexo do 8 kolorów)
� odwracanie i rozdzielanie wstęgi – druk od strony kleju
� lakierowanie, laminowanie
� złocenie, srebrzenie, hologramy
� wytłaczanie wybranych elementów etykiety – embossing
� etykiety trzystronicowe typu peel off
� taśmy termotransferowe

ISO 9001:2008; ISO 22000:2005 (HACCP); certyfikat ESKO Full HD Flexo

ETIKO Sp. z o.o.
Trzeszczyn, ul. Kościuszki 45 E
72-004 Tanowo k. Szczecina
tel.: 91 432 97 00, fax: 91 487 11 99
info@etiko.pl, www.etiko.pl

PPU „COMEX” JEST PRODUCENTEM
ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH ORAZ
INNYCH DRUKÓW WĄSKOWSTĘGOWYCH
W TECHNOLOGII ROLOWEJ.
Produkujemy etykiety w technikach: offset rolowy,
fleksografia, sitodruk rolowy czy druk cyfrowy.
Nasze doświadczenie w zakresie uszlachetniania ety-
kiet poprzez zastosowanie druku wypukłego, złoce-
nia, tłoczenia, aplikacji hologramów, zadruku farbą
zdrapkową – daje praktycznie nieograniczone możli-

wości uzyskania niepowtarzalnego efektu końcowe-
go. Oferujemy możliwość personalizacji etykiet, dru-
ku pharma kodów, kodów 2D, jak również druku al-
fabetem Braille’a; produkcję oraz wdrożenia rozwią-
zań z wykorzystaniem systemów RFID – smart la-
bels, smart tickets.
Posiadamy maszyny umożliwiające produkcję wyrafi-
nowanych typów etykiet jak: etykiety wielostronico-
we (booklety), wielowarstwowe (sandwich, peel &
read) czy etykiety ze ścieżką bezklejową.

„Comex” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe
ul. Graniczna 21, 54-516 Wrocław
tel.: +48 71 373 75 79
e-mail: sekretariat@comex.net.pl
www.comex.net.pl

Naszą misją jest współuczestnictwo w sukcesie
Naszych Klientów. Specjalizujemy się w druku
etykiet samoprzylepnych, shrink sleeve, folii OPP,
laminatów saszetkowych oraz opakowań giętkich.
Nasze możliwości produkcyjne:
� maksymalnie 10 kolorów drukowanych

w technologii flekso UV i solventowej;
� maksymalnie 3 kolory drukowane w technologii

sitodrukowej;
� uszlachetnianie etykiet CS i HS;

� maksymalna szerokość drukowanej wstęgi
620 mm, maksymalny raport 609,60 mm;

� laminowanie on line do szerokości 420 mm;
� laminowanie off line do szerokości 800 mm;
� etykiety trzywarstwowe Peel Off;
� druk znaków ostrzegawczych dla niewidomych

i alfabetu Braille’a;
� druk od strony kleju i dwuwarstwowy;
� numerowanie etykiet.
WIEMY WSZYSTKO O DOBREJ ETYKIECIE!!!

Drukarnia „A-Z Color”
Antonie, ul. Mazurska 88
07-410 Ostrołęka
tel.: 29 764 95 50, fax: 29 761 30 71
azcolor@azcolor.com.pl
www.azcolor.com.pl

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE, OWIJKI, SASZETKI

� NOWOCZESNA DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA Z ROZBUDOWANYM PARKIEM MASZYNOWYM
precyzja druku, doskonałe odwzorowanie i stabilność kolorystyczna przy powtarzających się nakładach /
równoległa realizacja wielu zleceń

� TECHNOLOGIE UZUPEŁNIAJĄCE DOSTOSOWANE DO ROSNĄCYCH POTRZEB KLIENTÓW
zadruk do 10 kolorów / druk flexo z sitodrukiem / wielokolorowy cold stamping /
3-kolorowy zadruk na kleju dla wielowarstwowych etykiet typu sandwich oraz peel-off / tłoczenie

� KOORDYNACJA I KONTROLA NA KAŻDYM ETAPIE PRODUKCYJNYM DLA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
wsparcie w procesie projektowania graficznego / doradztwo w doborze odpowiedniej kolorystyki /
własna cyfrowa naświetlarnia CtP

ETYFLEX Sp. z o.o.
ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków
tel./fax: 0048 12 292 72 43 w. 45
www.etyflex.pl

Firma Poli-Plus rozpoczęła swoją działalność
w 2005 roku. Jesteśmy drukarnią specjalizującą się
w dostarczaniu etykiet samoprzylepnych w zwoju,
wielobarwnych i bez nadruku. Priorytetami są
dla nas: jakość, szybki czas realizacji zamówień
i zadowolenie naszych Klientów.

SPECJALIZACJA: druk cyfrowy etykiet samoprzy-
lepnych w technologii INKJET UV.

CO NAS WYRÓŻNIA: krótki czas realizacji zleceń
(etykiety w ciągu kilku dni u Klienta), druk kolorem
białym o wysokim poziomie krycia, intensywna
czerń niespotykana na rynku!
OFERUJEMY TAKŻE: druk flekso do 10 kolorów,
etykiety IML, laminaty wielowarstwowe, wieczka
aluminiowe, etykiety czyste (papierowe i foliowe),
taśmy do drukarek termotransferowych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

FHU Poli-Plus
Tomasz Ołtarzewski
Zakład produkcyjny:
80-408 Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 4
kom.: 607 330 552, biuro@poliplus.com.pl
www.poliplus.com.pl
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Firma KDS jest producentem:
� etykiet samoprzylepnych:

czystych i kolorowych,
� etykiet wielostronicowych

typu booklet i peel-off,
� biletów wstępu, zdrapek konkursowych,
� etykiet zapachowych, fluorescencyjnych,
� plomb i tabliczek znamionowych,
� pętelek ogrodniczych i przywieszek,
� drukarek i taśm termotransferowych

Oferujemy druk w technologii fleksograficznej i cy-
frowej (dużych oraz małych nakładów). Posiadamy:
własne studio graficzne, przygotowalnię matryc
w jakości HD oraz nowoczesny park maszynowy.
Działając na polskim rynku i za granicą, od ponad
19 lat realizujemy zamówienia dla każdej branży. Po-
magamy zaprojektować indywidualny wzór etykiety,
stosując efektowne uszlachetnienia, takie jak cold
stamping czy zadruk od strony kleju. Rocznie obsłu-
gujemy ponad 2 tysiące klientów.

KDS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krucza 6, 05-070 Sulejówek
tel.: +48 22 783 28 43
marketing@kds.com.pl
www.kds.com.pl

Cyfrowa linia produkcji etykiet w Labo Print jest
pierwszą w Polsce instalacją, która zestawia cyfro-
wy zespół drukujący z laserowym wycinaniem –
wszystko w jednej linii. Dzięki temu oszczędzamy
tak ważny dla klienta czas i minimalizujemy koszty.

Tak nowoczesne zaplecze techniczne w połączeniu
z 24-godzinnym trybem pracy daje nam znakomite
możliwości i niezwykłą wręcz elastyczność we współ-
pracy z najbardziej nawet wymagającymi klientami.

PIERWSZA W POLSCE
CYFROWA LINIA PRODUKCJI ETYKIET!
Druk wysokojakościowych etykiet na papierze, folii,
podłożach złotych i srebrnych � trwały i wodoodpor-
ny nadruk – technologia Ink Jet UV � druk także nie-
wielkich nakładów – już od 500 sztuk � szerokość po-
jedynczej etykiety – aż do 320 mm � laserowe cięcie
do kształtu – brak opłat za wykrojniki � pełna perso-
nalizacja – kody kreskowe, numeracja, perforacje �

bardzo krótki termin realizacji – 3-5 dni w standardzie

Labo Print Labels
ul. Szczawnicka 1, Poznań
e-mail: etykiety@laboprint.eu
tel.: 789 025 687 / 786 873 657
www.laboprint.eu

Krea Sp. z o.o. jest pionierem w produkcji etykiet
termokurczliwych w Polsce. To 25-letnia firma
z 22-letnim stażem w technologii SHRINK SLEEVE.
Zajmujemy się wdrażaniem etykiet termokurczli-
wych u klientów z obróbką grafiki i pomocą tech-
niczną włącznie. Drukujemy w technologii HD
flexo-UV. Dysponujemy najwyższej klasy sprzętem
przy użyciu jakościowych materiałów. Oferujemy
również pomoc w zakresie pakowania i doboru
urządzeń do aplikacji etykiet termokurczliwych.

PRODUKUJEMY
ETYKIETY TERMOKURCZLIWE:

� dekoracyjne o nieograniczonej ilości kolorów
� efekty specjalne – m.in. cold stamping,

druk dwustronny, lakier matowy
� plomby, także z perforacją poziomą i pionową,

tear-tape
� multipaki, czyli opakowania promocyjne

do zestawów

KREA Sp. z o.o.
ul. Kręta 1, Luboń
tel.: (61) 855 20 88
info@krea.pl
www.krea.pl

Wzmocnimy przekaz ka˝dej marki!

API Folie Polska Sp. z o.o. Raszyƒska 13, 05-500 Piaseczno
tel.: +48 22 737 58 01, fax: +48 22 737 58 09, email: anna.radziszewska@apifoils.com

Grupy produktowe:

� Folie do tłoczenia na goràco i na zimno metaliczne i pigmentowe.
� Laminaty w ponad 250 wzorach
� Laminaty ze specjalnym efektem soczewki
� Metpol – laminat powlekany warstwà aluminium

Folie metaliczne do tłoczenia na goràco dajà wspaniałà wyrazistoÊç i precyzj´ uszlachetniania druku wie-
lu produktów od opakowaƒ przez kartki okolicznoÊciowe, oprawy ksià˝ek, foldery, okładki paszportów.
Jest to jedyna metoda pozwalajàca osiàgnàç prawdziwie lustrzany efekt przyciàgajàcy wzrok i zwi´ksza-
jàcy skutecznoÊç odziaływania znaku firmowego czy grafiki. Wyst´pujà w seriach rekomendowanych
do konkretnych aplikacji.

Folie pigmentowe do tłoczenia na goràco stosowane głównie do celów u˝ytkowych tam, gdzie
istotna jest trwałoÊç. Ka˝da klasa przeznaczona jest do konkretnych zastosowaƒ, charakteryzuje
si´ szczególnymi zaletami.

Oferujemy:

� Dost´pnoÊç z magazynu ró˝norodnych serii z przeznaczeniem na poszczególne aplikacje
� Profesjonalne doradztwo techniczne
� Profesjonalne szkolenia z aplikacji hot stampingu
� Profesjonalne wsparcie przy projektowaniu opakowaƒ, etykiet

JesteÊmy zawsze blisko naszych klientów! www.apigroup.com

PUDEŁKO BOIS ZOSTAŁO
ZGŁOSZONE DO NAGRODY

NA TEGOROCZNE TARGI LUXPAK
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www.kds.com.pl/
mailto:info@krea.pl/
www.krea.pl/
mailto:etykiety@laboprint.eu/
www.laboprint.eu/


34 PRODUCENCI ETYKIET REKLAMA

Zakład Poligraficzny Mal-Pol istnieje na rynku od
1993 roku. Od tego czasu sukcesywnie rozbudowuje-
my park maszynowy, stworzyliśmy profesjonalne stu-
dio graficzne, własną przygotowalnię form druko-
wych HD, system proofingu cyfrowego oraz wdro-
żyliśmy system PrintManager JDF dostosowując się
do dynamiki rozwoju frmy oraz wymagań rynku. Dziś
mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na-
szej firmy jako gwaranta rzetelności i wysokiej jako-
ści świadczonych usług.

Podstawową działalnością firmy jest produkcja ety-
kiet z materiałów samoprzylepnych, folii, papieru i la-
minatów w technologii flexo z możliwością uszla-
chetniania.
Od 2012 r. posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2009.
W roku 2016 planowana jest certyfikacja systemu
BRC IoP, który jest obecnie wdrażany. Dzięki wielolet-
niemu doświadczeniu, poczynionym inwestycjom
oraz innowacyjności zapewniamy bardzo konkuren-
cyjne ceny.

Zakład Poligraficzny
Mal-Pol
ul. Długa 28, 05-311 Olesin
tel.: +48 25 757 79 26,
fax: +48 25 757 70 91,
e-mail: drukarnia@mal-pol.com.pl
www.mal-pol.com.pl

Jesteśmy producentem etykiet, opakowań i innych
druków dla wielu firm w Polsce i Europie.
Istniejemy na rynku poligraficznym od 1990 roku.
Drukujemy techniką offsetową na arkuszach
oraz cyfrową na roli i na arkuszach.

OFERUJEMY:
Przygotowanie materiałów do druku: przesłanych
elektronicznie, opracowanych w naszym studio
Druk offsetowy: na papierach i na kartonach

Druk cyfrowy rolowy: na papierach samoprzy-
lepnych i na foliach
Druk cyfrowy arkuszowy: na papierach do 300 g/m2

Uszlachetnianie druków: różne techniki, lakiero-
wanie lakierami hybrydowymi, złocenia, wykony-
wanie napisów Braille’a
Wykończenie introligatorskie prac: szeroki zakres
dostosowany do potrzeb klienta, wklejanie próbek
reklamowych, realizacja nietypowych zleceń
Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2015 i CWB

Zakład Poligraficzny
Polprint Sp. z o.o.
ul. Średnia 5, 88-100 Inowrocław
polprint@polprint.pl, tel.: 52 357 15 91
www.polprint.pl

W OFERCIE � najwyższej jakości etykiety samoprzy-
lepne fleksograficzne, cyfrowe i offsetowe � bogate
opcje uszlachetnień � laminowanie, złocenie na zim-
no, możliwość druku po stronie kleju, podkładu � kon-
fekcja etykiet i taśm termotransferowych � etykie-
ty papierowe, foliowe, plomby gwarancyjne, etykiety
wielowarstwowe, przywieszki i zawieszki, wszywki
tekstylne, tabliczki znamionowe na wszystkich do-
stępnych klejach � możliwość personalizacji etykiet
i druku krótkich serii � baza ponad 1000 wykrojników

� systemy 100% inspekcji. PONADTO � innowacyjne
i kompleksowe rozwiązania dla przemysłu opakowań
i logistyki � systemy etykietujące i znakujące � urzą-
dzenia do automatycznej identyfikacji � profesjonal-
ny multiplatformowy serwis.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Opakowań,
Polskiej Izby Fleksografów, FINAT, a także
Uczestnikiem GS1. Posiadamy certyfikaty
ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

RSC Auto ID Distribution
Wojciech Pajda
ul. Białołęcka 158E, 03-253 Warszawa
(wkrótce zmieniamy siedzibę
– prosimy o kontakt)
tel. 22 510 14 40, rsc@rscautoid.pl
www.rscautoid.pl

W Topak Druk łączymy projekt graficzny
z przygotowalnią i drukiem. Uzyskujemy
produkt spełniający oczekiwania najbardziej
wymagających klientów.

Jesteśmy profesjonalną firmą z długoletnim
doświadczeniem, pracującą zgodnie z systemem
zarządzania ISO 9001:2008. Posiadamy certyfikat
HACCP. Promujemy ochronę środowiska
certyfikowaną przez FSC®.

DRUKUJEMY:
� etykiety samoprzylepne uszlachetnione i logistyczne
� laminaty do produkcji saszetek
� zawieszki pętelkowe, wineglassy
W OFERCIE NASZEJ SĄ PONADTO:
� drukarki kartridżowe

do kodowania i datowania produktów,
� drukarki kodów kreskowych,
� taśmy termotransferowe,
� serwis urządzeń.

Topak Druk
05-850 Macierzysz k. Warszawy
ul. Sochaczewska 44
tel.: +48 22 638 97 59, +48 22 861 98 85
e-mail: biuro@topak.eu
www.topak.eu

W Unilogo Digital Printing znajdziesz:

� etykiety samoprzylepne
� kartoniki
� saszetki
� etykiety sleeve

Drukując cyfrowo dajemy Ci:

� najwyższą jakość wydruku
� możliwość realizacji nawet najmniejszych

zamówień
� 5-dniowy termin realizacji

UNILOGO
DIGITAL PRINTING
ul. Julianowska 45, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 280 90 90
e-mail: drukarnia@unilogo.com.pl
www.unilogo-drukarnia.pl

CYFROWA DRUKARNIA OPAKOWAŃ

Zakład Poligraficzny Natalii Sp. z o.o. istnieje od 1985 r.
i jest firmą rodzinną ze 100% kapitałem polskim.
Dzięki dobrze wyposażonemu parkowi maszyno-
wemu, wyszkolonym fachowcom, a przede wszyst-
kim rozsądnemu zarządzaniu Natalii Sp. z o.o. stała
się jednym z największych producentów wysoko
przetworzonych wielobarwnych etykiet samoprzy-
lepnych i termokurczliwych typu shrink sleeves.
Drukarnia specjalizuje się w produkcji etykiet IML,
kilkustronicowych typu peel off oraz przedruku folii

i laminatów wielowarstwowych na saszetki kosme-
tyczne. Drukujemy laminaty na tuby do past do zę-
bów i żele do włosów z uszlachetnieniami typu zło-
cenie oraz sitodruk rotacyjny.
Drukarnia otrzymała wiele certyfikatów jakości i wy-
różnień oraz wdrożyła System Zarządzania Jakością
TÜV Rheinland Polska wg norm ISO 9001:2008; nale-
ży również do Stowarzyszenia Polskich Producentów
Etykiet Samoprzylepnych.
Wizytówką drukarni Natalii jest jakość i solidność!

Natalii Sp. z o.o.
Zakład Poligraficzny
62-090 Rokietnica, ul.Golęcińska 39
tel.: 61 814 51 15 fax: 61 814 57 51
info@natalii-rolldruk.pl
www.natalii-rolldruk.pl
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