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Zakład w Gostyniu: 63-800 Gostyń
ul.Starogostyńska 9, tel.: +48 65 57 28 500
Zakład w Ujściu: 64-850 Ujście
ul. Huty Szkła 2, tel.: +48 67 21 09 115
Zakład w Wyszkowie: 07-200 Wyszków
ul. Zakolejowa 23, tel.: +48 29 74 35 100

www.ardaghgroup.com

GRUPA ARDAGH
TO WIODĄCA FIRMA PRODUKUJĄCA
OPAKOWANIA SZKLANE I METALOWE,
posiadająca 89 zakładów w 21 krajach.
Zatrudnia około 19 000 pracowników,
a wartość jej łącznej rocznej sprzedaży
przekracza 5,2 miliarda euro.
W Polsce Grupa posiada 3 huty szkła.
www.ardaghgroup.com

REKLAMA

Zakład w Gostyniu produkuje białe słoje
dla przemysłu spożywczego i butelki do napojów,
wina i wódki.
Zakład w Ujściu produkuje zielone i brązowe
butelki do piwa, wina i napojów o pojemności
od 250 ml do 1000 ml.
Zakład w Wyszkowie produkuje zielone i brązowe
butelki do piwa o pojemności od 330 ml do 750 ml.

Grupa Can-Pack działa na rynku opakowań metalowych od ponad 25 lat. W tym okresie stała się
WIODĄCYM PRODUCENTEM W BRANŻY METALOWYCH OPAKOWAŃ NAPOJOWYCH w Europie
Środkowo-Wschodniej i zaczęła umacniać swoją pozycję rynkową w Europie Zachodniej, Azji i Afryce.

CAN-PACK S.A.
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1
tel.: +48 12 662 34 03
fax: +48 12 662 34 19
canpack@canpack.eu
www.canpack.eu

Laboratorium
COBICO Sp. z o.o.
Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka
tel.: +48 12 630 90 91
www.cobico.pl

Dankan
Packaging Sp. z o.o.

OFERTA Grupy Can-Pack obejmuje szeroki asortyment aluminiowych puszek napojowych, stalowych
puszek zgrzewanych dla przemysłu spożywczego, aluminiowych wieczek łatwo otwieralnych, zamknięć do
butelek, opakowań metalowych dla przemysłu chemicznego i kosmetycznego oraz opakowań szklanych.

ZAPEWNIAMY pełny zakres usług w zakresie budowy fabryk puszek i wieczek napojowych od etapu założeń inżynieryjnych, poprzez planowanie
budowy, dostawę urządzeń, uruchomienie produkcji, szkolenie pracowników, po wsparcie i zarządzanie produkcją.

Laboratorium firmy COBICO Sp. z o.o. od 1996
roku, w ramach posiadanej akredytacji AB 086, prowadzi badania opakowań metalowych oraz z tworzyw sztucznych i szkła w odniesieniu do obowiązujących specyfikacji, norm i aktów prawnych.
Dodatkowo w ramach prowadzonych prac badawczych opakowań metalowych pomaga przy doborze materiałów do określonych grup opakowań
oraz doborze opakowań do określonych przetworów spożywczych w celu zachowania ich własno-

ści w całym okresie przydatności do spożycia produktu.
Badane opakowania: puszki konserwowe, puszki na
napoje, zamknięcia koronowe (kapsle), zakrywki
kontaktowe (wieczka Twist-off do słoików i butelek),
wieczka łatwootwieralne, blachy do opakowań i zamknięć metalowych, lakiery do opakowań i zamknięć
metalowych, nakrętki do butelek PET, opakowania
z tworzyw sztucznych, pojemniki aerozolowe oraz
inne nietypowe opakowania.

DANKAN PACKAGING SP. Z O.O.
– OPAKOWANIA METALOWE I SZKLANE
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO,
CHEMICZNEGO, REKLAMOWEGO.

Wola Dębińska 431, 32-852 Dębno
tel.: +48 12 210 04 01
fax: +48 12 210 04 03
marketing@dankan.pl
www.dankan.pl

Od ponad 13 lat precyzyjnie
realizujemy zamówienia w zakresie
opakowań dla przemysłu spożywczego,
chemicznego oraz opakowań promocyjnych
dla przemysłu reklamowego.

FPS Polska Sp. z o.o.

Firma FPS Polska Sp. z o.o. jest producentem opakowań metalowych na polskim rynku.
W naszej ofercie znajdują się opakowania dla branży
chemiczno-technicznej, także z certyfikatem UN, o pojemności od 0,2 do 30 litrów.
Specjalizujemy się w produkcji:
I puszki cylindryczne pod dekiel/korek
I puszki cylindryczne 2-częściowe
I kanistry stożkowe i czterokątne pod korek
I wiadra/hoboki

49-318 Skarbimierz Osiedle
ul. Smaków 4
tel.: +48 77 307 02 23
info@fps-polska.pl
www.fps-polska.pl
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W ofercie :
puszki konserwowe zgrzewane oraz tłoczone;
I puszki z wieczkiem wciskanym
w pierścień, kanistry prostokątne,
wiadra stożkowe, hoboki;
I wieczka Twist-Off, wieczka Easy-Open;
I wieczka Easy Peel;
I puszki reklamowe i promocyjne;
I usługi nadruków;
I opakowania szklane, słoiki, butelki.
I

I

opakowania 2-komponentowe
opakowania łączone (tw. sztuczne i metal)
I wykonywanie litografii
I

FPS Polska Sp. z o.o. jest firmą córką niemieckiego
producenta opakowań metalowych Blechwarenfabrik Limburg GmbH. Założona w 1872 r. firma Blechwarenfabrik Limburg GmbH jest jednym z wiodących producentów opakowań metalowych dla
branży chemiczno-technicznej na rynku europejskim.
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OFERTA GRUPY SILGAN OBEJMUJE
SZEROKI ZAKRES OPAKOWAŃ METALOWYCH
o pojemności od 0,2 l do 25 l dla przemysłu
chemicznego, technicznego i olejów jadalnych.
W OFERCIE:
I puszki chemiczne czteroczęściowe zamykane
wieczkiem wciskanym oraz puszki chemiczne
czteroczęściowe z pierścieniem TT (trimatic)
I puszki chemiczne trzyczęściowe zamykane
wieczkiem wciskanym w pobocznicę

TINPACK jest dostawcą opakowań
metalowych i zamknięć przeznaczonych
dla przemysłu spożywczego, chemicznego,
kosmetycznego i innych. Certyfikowane
opakowania oferujemy również w wersjach
z zadrukiem i lakierem wewnętrznym.
Nasze zalety to: konkurencyjne ceny,
szybka obsługa, niskie minimalne ilości
i bogate portfolio.

I
I
I
I

23

REKLAMA

bębny cylindryczne zamykane korkiem
plastikowym
kanistry prostokątne zamykane korkiem
plastikowym
wiadra stożkowe zamykane pokrywą koronową
lub pokrywą z pierścieniem zaciskowym
wiadra stożkowe zamykane pokrywą koronową
lub pokrywą z pierścieniem zaciskowym
z atestem UN

W naszej ofercie znajdują się m.in.:
puszki konserwowe z wieczkiem
typu Easy Open i Easy Peel,
I puszki chemiczne z wieczkiem wciskanym,
butelki metalowe z korkiem,
I wiadra metalowe zamykane wieczkiem
z dźwignią zaciskową lub zamknięciem
koronowym,
I puszki aerozolowe,
I inne opakowania.

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

I

Tinpack
ul. Konopnickiej 30
32-200 Miechów
tel.: +48 41 307 04 66
info@tinpack.pl
www.tinpack.pl

Sistrade podsumowuje targi drupa
Po raz kolejny firma Sistrade uczestni-

MIS/ERP, noszącej nazwę S9. Wydarzeniu

w danym dziale. Na podstawie zebranych

czyła w targach drupa, najważniejszej im-

towarzyszyła zmiana logo oraz redesign

doświadczeń z wdrożeń w branży opako-

prezie targowej branży poligraficznej. Pod-

interfejsu roboczego systemu.

waniowej stworzono panele (Dashboar-

czas 11 dni targów stoisko Sistra-de odwie-

Kolejną innowacją była premiera

dzili przedstawiciele setek firm z różnych

dwóch nowych modułów: Business Intel-

zakątków świata. Jednym z celów poja-

ligence oraz SmartStatistics.

dy) dla managerów każdego z działów.
Sistrade wpisało się również w panujący na drupie „trend 3D”. Zaprezentowany

wienia się firmy Sistrade na targach drupa

Sistrade BI jest wielowymiarowym

został moduł SCADA 3D wykorzystujący

było zdobycie klientów w nowych krajach.

narzędziem analitycznym, w 100% opar-

technologię Virtual Reality. Jest to narzę-

Obecnie system klasy ERP/MIS firmy Si-

tym na technologii www, w pełni respon-

dzie w pełni konfigurowalne, pozwalające

strade jest zainstalowany już w 21 krajach

sywnym. To doskonałe rozwiązanie dla

na podgląd bieżącej sytuacji w hali pro-

na 4 kontynentach,

działu kontrolingu oraz zarządu, pozwala-

dukcyjnej. Użytkownik, dzięki aplikacji

jące na precyzyjne raportowanie zdarzeń

na telefonie (która łączy się z systemem Si-

Podczas targów cały zespół Sistrade
był skoncentrowany na prezentacji no-

zaistniałych w każdym dziale firmy. Skon-

strade) oraz specjalnym okularom, widzi

wych rozwiązań informatycznych dla

struowano przyjazne użytkownikowi pa-

w czasie rzeczywistym, co się dzieje na ha-

branży opakowań kartonowych, etykiet,

nele kontrolne śledzące najważniejsze

li produkcyjnej. Ma informację, która ma-

opakowań giętkich, ekstruzji folii. Dodat-

współczynniki KPI w organizacji.

szyna pracuje bez zastrzeżeń, która ma

kowo na stoisku odbywały się regularnie

Sistrade SmartStatistics to narzędzie

przestój, a gdzie występuje awaria.

prezentacje modułu SCADA 3D. Popołu-

pozwalające bardzo szybko wychwycić

Sistrade bardzo pozytywnie ocenia

dniami goście mogli zakosztować sma-

trendy panujące w każdym z działów or-

targi drupa. Firma będzie kontynuowała

ków Portugalii oraz rozkoszować się por-

ganizacji, stworzone pod potrzeby dzia-

swoją strategię wystawiając się podczas

tugalską muzyką przy kieliszku porto.

łów etykiet, opakowań kartonowych, opa-

targów branżowych w wielu krajach.

drupa była doskonałą okazją do prezen-

kowań giętkich i ekstruzji folii. Dostarcza

Opracowano na podstawie

tacji najnowszej wersji systemu SISTRADE

precyzyjnej informacji o bieżącej sytuacji

informacji firmy Sistrade
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