
Superbohaterowie zapuszkowani!

Napoje energetyczne w puszkach z podobiznami dwóch superbohaterów Marvela:

Iron Mana i Hulka wprowadziła na polski rynek krakowska firma Heroes. Producentem

puszek z wizerunkiem kultowych postaci jest firma Ball Packaging Europe.

Jedyne w Polsce napoje produkowane na licencji Marvela są dostępne w puszkach

typu slim o pojemności 250 ml. Opakowania przykuwają wzrok kolorową grafiką obej-

mującą całą powierzchnię puszki.

Napoje występują w dwóch wariantach smakowych. Obie wersje zawierają palaty-

nozę – cukier złożony, która ma o wiele korzystniejszy wpływ na organizm niż tradycyj-

nie stosowana w napojach energetycznych sacharoza. Iron Man sygnuje linię energe-

tyków wspomagających intelekt. Oprócz palatynozy napój komunikowany hasłem

„Energia + intelekt” zawiera magnez, witaminy B6 i B12 oraz żeń-szeń. Z kolei Hulk pa-

tronuje napojowi „Energia + wytrzymałość”. W jego składzie obok palatynozy znajdują

się tauryna i kofeina.

Nowoczesny design puszek doskonale trafia w gust grupy docelowej napojów – do-

rosłych fanów komiksów, gier i filmów o superbohaterach, dla których oprócz wygody

spożycia ulubionych napojów niezwykle ważna jest wizualna strona opakowania. �

Opracowano na podstawie informacji firmy Ball Packaging Europe
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PRODUKCJA I SPRZEDAŻ:

� kanistry o poj. 1-30 dm3

w różnych wzorach i kolorach
� butelki i pojemniki o poj. 0,2-3,0 dm3

� nakrętki i zamknięcia do opakowań
� pojemniki wtryskowe z pokrywą o poj. 5-14 dm3

� patyczki do lizaków

Wybrane opakowania posiadają certyfikaty UN

Posiadamy wolne moce produkcyjne
na urządzeniach do przetwórstwa tworzyw
sztucznych metodą wtrysku oraz wytłaczania
z rozdmuchem.

Zapraszamy do współpracy.

CHEMIPLASTYKA Sp. z o.o.
ul. Peryferyjna 8, 25-562 Kielce
tel. 41/331 20 87; fax 41/331 20 48
biuro@chemiplastyka.pl
www.chemiplastyka.pl

OFERTA GRUPY SILGAN OBEJMUJE
SZEROKI ZAKRES OPAKOWAŃ METALOWYCH
o pojemności od 0,2 L do 25 L dla przemysłu
chemicznego i technicznego.

W OFERCIE:
� puszki chemiczne czteroczęściowe zamykane

wieczkiem wciskanym
� puszki chemiczne czteroczęściowe z pierścieniem

TT (trimatic)

� puszki chemiczne trzyczęściowe zamykane
wieczkiem wciskanym w pobocznicę

� bębny cylindryczne zamykane korkiem
plastikowym

� kanistry prostokątne zamykane korkiem
plastikowym

� wiadra stożkowe zamykane pokrywą koronową
lub pokrywą z pierścieniem zaciskowym

Silgan Metal Packaging
Szprotawa Sp. z o.o.
ul. Jesionowa 2a, Wiechlice
67-300 Szprotawa
tel.: 068/376 41 95
fax: 068/376 00 56
www.silganmp.com

PRODUKUJEMY:

� Tekturę falistą 2-, 3-, 4-, 5-warstwową
typu B, C, E, B+C, B+E, E+E

� Opakowania tekturowe z nadrukiem
fleksograficznym i offsetowym

� Opakowania standardowe
oraz „szyte na miarę”

� Standy, ekspozytory, POSy

ZAPEWNIAMY:

� Fachowe doradztwo i sprawną obsługę
� Własne biuro konstrukcyjne i graficzne
� Własne laboratorium
� Własny transport
� Technologie najwyższej klasy
� Najwyższą jakość produktów

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Werner Kenkel Sp. z o.o.
ul. Mórkowska 3, Krzycko Wielkie
64-117 Krzycko Małe

tel.: 65 533 15 00
fax: 65 533 17 00
info@wernerkenkel.com.pl
flekso@wernerkenkel.com.pl
offset@wernerkenkel.com.pl
www: wernerkenkel.com.pl
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