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ERG-System S.A.
43-170 Łaziska Górne

ul. Chopina 15

tel.: 32 22 43 520, fax: 32 22 41 613
dział handlowy – tel.: 32 22 44 260
dział marketingu – tel.: 32 22 41 612
marketing@erg-system.pl
www.erg-system.pl

Wiemy, jak ważna jest siła tradycji. ERG-System S.A.
to firma, której początki sięgają XX wieku. W branży
tworzyw sztucznych działamy nieprzerwanie od po-
nad 40 lat, zajmując się, głównie, produkcją opako-
wań wielokrotnego użytku. Dziś sukces naszej firmy
tworzą rzesze zadowolonych klientów i partnerów
biznesowych oraz wysoko wykwalifikowana kadra
pracowników, stawiająca czoło ambitnym wyzwa-
niom. Podążając za nowymi trendami, nie zapomina-
my o przeszłości – korzystamy z wieloletnich do-

świadczeń i wypracowanych standardów. Tu trady-
cja spotyka się z nowoczesnością. W ten sposób bu-
dujemy siłę naszej marki, wciąż poszukując nowych
źródeł inspiracji. Wieloletnie doświadczenie w projek-
towaniu i produkcji opakowań, poparte wieloma suk-
cesami, w połączeniu z nowoczesnym systemem za-
rządzania ISO 9001 i wykorzystaniem najnowszych
technologii sprawiło, że dziś ERG-SYSTEM S.A. TO
WIODĄCY PRODUCENT OPAKOWAŃ TRANS-
PORTOWYCH W POLSCE.

ENTRO HOLDINGS Sp. z.o.o
Wyłączny dystrybutor produktów
firmy MEECH (www.meech.com)
Al. Wilanowska 91 lok. 6
02-765 Warszawa
biuro@entro.com.pl, tel.: (22) 642 23 74
www.entro.com.pl

Firma Meech produkuje mierniki i urządzenia za-
pewniające kontrolę elektrostatyki � 4 różne syste-
my czyszczenia wstęgi, oparte na różnych metodach
czyszczenia, umożliwiające usuwanie zanieczyszczeń
o rozmiarach poniżej 1 mikrona � urządzenia nakła-
dające ładunek elektrostatyczny niezbędne w techno-
logii nadruku, tzw. In-Mould Label (popularny skrót
– IML) � wydajny nóż powietrzny, służący do czyszcze-
nia i osuszania opakowań i produktów, zapewniający
usuwanie wiórów i kurzu oraz wydajne przemysłowe

suszenie i chłodzenie powietrzem � urządzenia do
usuwania lub nakładania ładunków elektrostatycz-
nych dobierane do indywidualnych potrzeb Klienta
� mierniki umożliwiające dokładne zlokalizowanie
i zmierzenie ładunku elektrostatycznego � proste, ma-
łe urządzenia umożliwiające znaczące oszczędzanie
sprężonego powietrza � chłodzenie szaf sterowni-
czych – urządzenia mniejsze i tańsze niż klimatyzatory.

Klientami Meech są m.in. Linpac, Kodak, Ford, Nestle.

� projekty indywidualne – realizowane
w naszym studio projektowym

� wykonanie form wg projektów własnych
lub projektów Klienta

� szeroki asortyment opakowań kosmetycznych
� opakowania spożywcze

� pojemniki farmaceutyczne
� roll-ony
� różne rodzaje zamknięć
� zdobienia.

Odwiedź nas na: www.bechpackaging.com

Bech Packaging Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 56, 64-300 Nowy Tomyśl
tel.: +48 61 44 22 672
fax: +48 61 44 23 891
poland@bechpackaging.com
www.bechpackaging.com

BECH PACKAGING SPECJALIZUJE SIĘ W ROZWOJU I PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH DLA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO, FARMACEUTYCZNEGO ORAZ SPOŻYWCZEGO.
TWORZYMY NOWY WYMIAR OPAKOWAŃ DLA TWOICH PRODUKTÓW!

09-400 Płock
ul. Ignacego Łukasiewicza 39
tel.: 24 364 73 00
Biuro Sprzedaży: tel.: 24 364 74 74
fax: 24 364 74 75, sales@basellorlen.pl
www.basellorlen.pl

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP)
jest polską spółką joint venture, która specjalizuje
się w produkcji poliolefin. Spółka należy do Grupy
LyondellBasell i Grupy ORLEN.

BOP produkuje polietylen wysokiej gęstości przy
użyciu technologii Hostalen na licencji LyondellBasell
oraz polipropylen w oparciu o technologię Spheripol,
także należącą do LyondellBasell. BOP wytwarza
również polietylen niskiej gęstości.

BOP posiada w pełni od siebie zależną
spółkę handlową – Basell Orlen Polyolefins
Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), która oferuje polskim
przetwórcom poliolefin produkty z Płocka
oraz materiały z portfolio LyondellBasell.

BOPS dysponuje szeroką siecią sprzedaży,
posiada rozbudowane kanały obsługi klienta
oraz serwis techniczny.

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ:

� kanistry o poj. od 1 do 30 l
w różnych wzorach i kolorach

� butelki i pojemniki o poj. 0,2-3,0 dm3

� nakrętki i zamknięcia do opakowań
� pojemniki wtryskowe z pokrywą

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

PRODUCENCI OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
ORAZ DOSTAWCY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

REKLAMA

BERICAP Polska Sp. z o. o.
Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
Zakład prod. i biuro: ul. Strużańska 12
Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt
tel.: 22 774 70 50, fax: 22 774 71 09
e-mail: info.poland@bericap.com
www.bericap.com

MISJĄ FIRMY BERICAP JEST WSPÓŁUCZESTNIC-
TWO W SUKCESIE KLIENTÓW. Pracujemy nad pro-
jektowaniem, rozwojem, produkcją oraz sprzedażą naj-
wyższej jakości zamknięć z tworzyw sztucznych.
OFERUJEMY zamknięcia do: wody, napojów, płyn-
nej żywności, chemii oraz dla przemysłu motoryzacyj-
nego i kosmetycznego.
Dzięki własnym narzędziowniom MAMY MOŻLI-
WOŚĆ WYKONYWANIA FORM WTRYSKOWYCH
WE WŁASNYM ZAKRESIE.

To, co nas wyróżnia: doskonałe zdolności utrzymania
CO2, idealna szczelność, zamknięcia z systemem kon-
troli wylewu, możliwość użycia wkładek pochłaniają-
cych tlen, różne rozwiązania zabezpieczeń gwarancyj-
nych produktów (w tym uniemożliwiające niepożąda-
ne otwarcie przez dzieci, o podwyższonej odporności
na substancje agresywne, z wkładkami PE oraz wkład-
kami do zgrzewu indukcyjnego, zamknięcia wentylują-
ce). Produkty Bericap mogą być stosowane do rozlewu:
na zimno, na gorąco, do rozlewu aseptycznego itp.
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Plast-Box S.A. jest jednym z najnowocześniejszych
przedsiębiorstw w Europie zajmujących się
produkcją opakowań z tworzyw sztucznych.

Spółka posiada fabryki w Polsce i na Ukrainie,
w których wykorzystuje maszyny i technologie
najnowszej generacji. Dzięki aktywności rynkowej,
szerokiej ofercie i innowacyjnym metodom
produkcji Plast-Box jest dostawcą pojemników
i wyrafinowanych, zamykanych wiader z plastiku

do wielu branż, w tym tak wymagających jak
spożywcza i chemiczna. Wysoka europejska jakość
produktów i profesjonalny serwis sprawiają,
że większość opakowań trafia do klientów
zagranicznych. Plast-Box eksportuje swoje produkty
do niemal wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz
na Wschód, w tym do Rosji i na Ukrainę.

Spółka istnieje od 1983 r., a od 2004 r.
jest notowana na GPW.

Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych Plast-Box S.A.
76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 17a
tel.: 59 840 08 80, fax: 59 842 05 28
e-mail: bok@plast-box.com
www.plast-box.com

JESTEŚMY JEDNYM Z CZOŁOWYCH
POLSKICH PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ
I PREFORM PET DO CHEMII GOSPODARCZEJ,
KOSMETYKÓW, ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
ORAZ WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
I SUPLEMENTÓW DIETY.

WWW.MCH.COM.PL

Nasz sukces to 26-letnie doświadczenie
kadry zarządzającej, zaangażowanie całego zespołu,
nowoczesne technologie i wysoki standard jakości.
Producenci mogą wybrać coś z dostępnych
rozwiązań lub stworzyć unikatowe opakowanie
– w kwestii kształtu, barwy czy stosowania filtrów
UV – we współpracy z naszym zespołem projekto-
wym. To właśnie te czynniki sprawiają, że możemy
pochwalić się doskonałą opinią i ugruntowaną
pozycją na rynku. Zapraszamy do współpracy!

P.W. Masterchem S.J.
ul. 22 Lipca 86d, 66-015 Przylep
tel.: +48 68 324 08 56
fax: +48 68 324 08 59
info@mch.com.pl
m.boska@mch.com.pl

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

Laboratorium firmy COBICO Sp. z o.o. od 1996 ro-
ku, w ramach posiadanej akredytacji AB 086, pro-
wadzi badania opakowań metalowych oraz z two-
rzyw sztucznych i szkła w odniesieniu do obowią-
zujących specyfikacji, norm i aktów prawnych.
Dodatkowo w ramach prowadzonych prac badaw-
czych opakowań metalowych pomaga przy dobo-
rze materiałów do określonych grup opakowań
oraz doborze opakowań do określonych przetwo-
rów spożywczych w celu zachowania ich własno-

ści w całym okresie przydatności do spożycia pro-
duktu.
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 za-
mknięć metalowych, lakiery do opakowań i zamknięć
metalowych, masy uszczelniające, nakrętki do bute-
lek PET, opakowania z tworzyw sztucznych, pojemni-
ki aerozolowe oraz inne nietypowe opakowania.

Eurocast Sp. z o.o.
ul. Wejherowska 9
84-220 Strzebielino
tel.: (+48 58) 676 51 00
fax: (+48 58) 676 51 10
eurocast@eurocast.pl
www.eurocast.pl

EUROCAST SP. Z O.O. ZAJMUJE SIĘ PRODUKCJĄ SZEROKIEGO ASORTYMENTU
JEDNO- I WIELOWARSTWOWYCH, NOWOCZESNYCH FOLII GIĘTKICH Z POLIPROPYLENU
I POLIETYLENU ORAZ FOLII SZTYWNYCH PET, przeznaczonych do produkcji opakowań
do żywności i opakowań medycznych, a także różnych zastosowań w przemyśle.

Firma świadczy również usługi laminacji, metalizacji oraz nowoczesną usługę napylania
wysokobarierowej, przezroczystej powłoki tlenków aluminium (AlOx).

Firma posiada certyfikat ISO 22000:2005 oraz BRC IOP.

Huhtamaki Foodservice
Poland Sp. z o.o.
ul. Handlowa 20, 41-253 Czeladź
T: +48 (32) 888 57 00
F: +48 (32) 888 57 09
foodservice@pl.huhtamaki.com
www.huhtamaki.pl

Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o. jest liderem
rynkowym w skali globalnej oraz ekspertem w pro-
dukcji opakowań z papieru, tworzyw sztucznych, ma-
teriałów giętkich i włókien celulozowych. Od 95 lat
(w Polsce od 25 lat) konsekwentnie prezentujemy sze-
roką gamę naczyń i opakowań charakteryzujących się
najwyższą jakością oraz atrakcyjnym wyglądem.
Nasza oferta obejmuje następujące produkty: kubki:
papierowe z pojedynczą ścianką, podwójną ścianką
oraz tłoczeniem (+ wieczka), kubki PP, PS, PLA (+ wiecz-

ka), pojemniki obiadowe menubox/lunchbox, ta-
lerze i tacki papierowe, sztućce jednorazowe, po-
jemniki do lodów (+ wieczka), pojemniki sałatkowe
(+ wieczka), jednorazowe kieliszki do wódki i wina,
celulozowe podajniki do kubków, plastikowe podaj-
niki do wieczek, tacki aluminiowe do grilla, talerze
i miski plastikowe, folie aluminiowe/spożywcze, pa-
tery aluminiowe. UWAGA: możliwy jest zadruk indy-
widualny na wybranych produktach.
Szczegóły oferty na www.huhtamaki.pl

ZAKŁADY CHEMICZNE „NITRO-CHEM” S.A.
producent pięciowarstwowych nieorientowanych folii
otrzymywanych metodą cast pod nazwą TRINIFLEX®:
� polipropylenowych cPP w grubościach 12-250 mikrometrów,
� poliestrowych cPET w grubościach 20-200 mikrometrów,
� polilaktydowych cPLA w grubościach 25-150 mikrometrów.

Folie przeznaczone są dla branży opakowań spożywczych i przemysłowych,
produkcji laminatów oraz nadruku. Zaawansowane folie do zastosowań indywidualnych.
Pracujemy zgodnie z obowiązującymi normami BRC, HACCP oraz ISO 9001

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

®
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ULMA Packaging – 50 lat doświadczenia w produkcji maszyn. ULMA Packaging Polska od dziesięciu lat
sprzedaje w Polsce pełen asortyment maszyn ULMA wraz z urządzeniami peryferyjnymi stanowiący
kompletne linie do pakowania produktów spożywczych.
Oferujemy możliwość pakowania żywności:
� w folię stretch z ręcznym i automatycznym podawaniem produktu;
� maszyny rolowe (THERMOFORMING) do pakowania w folie miękkie, maszyny typu: TFS 200-300;
� w folie miękkie lub twarde, maszyny typu: TFS 400-700;
� maszyny typy FLOW PACK z folią podawaną od góry lub z dołu: SUPRA, FM 305, FM 500, ARTIC;
� maszyny typu TRAYSEALER, model SCORPIUS 600, TS 1000, przeznaczone do pakowania na tackach;
� maszyny do pionowego pakowania produktów z serii VTI i VTC.

ULMA Packaging Polska
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5
05-119 Legionowo
tel.: 22 766 22 50; 22 357 84 38
e-mail: biuro@ulmapackaging.pl
www.ulmapackaging.pl

FABRYKA OPAKOWAŃ KOSMETYCZNYCH POLLENA S.A. TO JEDEN Z WIODĄCYCH
PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH. W swojej ofercie posiadamy szeroką
gamę opakowań z przeznaczeniem do kosmetyki białej i kolorowej, chemii gospodarczej, farmacji,
a także do produktów spożywczych. Są to m.in.: słoiki kosmetyczne cienko- i grubościenne, pudełka
kosmetyczne, oprawki, biżutki, pudełka do błyszczyków i balsamów do ust, butelki kosmetyczne,
butelki do chemii gospodarczej, nakrętki, dysk-topy, flip-topy, nasadki, dozowniki wieloelementowe.
� Realizujemy projekty indywidualne
� Posiadamy własną narzędziownię
� Produkujemy opakowania w technologiach: IM, EBM, ISBM, IBM
� Wykonujemy zdobienia: Sitodruk UV, Tampodruk, Hot Stamping, metalizację i lakierowanie

Fabryka Opakowań
Kosmetycznych Pollena S.A.
ul. Warszawska 77, 08-450 Łaskarzew
tel.: (+48 25) 684 50 33, fax: (+48 25) 682 28 25
pollena@pollena.com
marketing@pollena.com
www.pollena.com

Sealed Air Food Care dąży do poprawienia dostępu
do żywności i napojów, które spełniają najwyższe stan-
dardy bezpieczeństwa i jakości. Zapewniamy przewa-
gę naszym Klientom wykorzystując globalne doświad-
czenia dwóch wiodących marek – Cryovac® w pako-
waniu żywności oraz Diversey® w zakresie higieny.
Mierzymy się z wyzwaniami, z jakimi mają do czynie-
nia producenci w branży spożywczej i rozlewniczej:
� Bezpieczeństwo żywności: nasze rozwiązania umoż-

liwiają jego poprawę na każdym etapie procesu.

� Efektywność operacyjna: systemowe podejście
pozwala na optymalizację wydajności umożliwia-
jąc zrównoważony rozwój.

� Wydłużenie okresu trwałości: przyczynia się do
zmniejszenia ilości odpadów spożywczych dzięki
kompleksowym procedurom higieny i systemom
pakowania.

� Budowanie marki: pomagamy Klientom wyróżnić
się na rynku, oferując im rozwiązania z bogatą ga-
mą funkcjonalności.

Sealed Air Polska Sp. z o.o.
ul. Ożarowska 28A, Duchnice
08-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 731 59 01
e-mail: poland@sealedair.com
sealedair.com/fooodcare

Ryzyko przeciążenia palet przestaje

być problemem dzięki nowej palecie

z tworzyw sztucznych APB 1210 wypro-

dukowanej przez firmę Goplasticpallets.

com. Innowacyjna paleta została wypo-

sażona we wbudowaną wagę z dwoma

cyfrowymi wyświetlaczami po obu stro-

nach, co ułatwia użytkownikom spraw-

dzenie dokładnego ciężaru produktu

umieszczonego na palecie i eliminację

problemu jej przeciążenia. Ułożenie

na palecie ładunku o zbyt dużej masie

uruchamia alarm oraz zapala czerwone

światło ostrzegawcze, które miga do cza-

su zmniejszenia obciążenia.

Przetestowana i certyfikowana zgod-

nie z najnowszymi przepisami bhp, trwa-

ła i odporna paleta APB 1210 ma wy-

miary 1200x1000x160 mm i waży 28 kg.

Można na niej układać statyczny ładunek

o masie 6 ton, dynamiczny o masie 3 ton

oraz układać w stosach o masie nie więk-

szej niż 1500 kg.

Paleta jest dostępna standardowo

w kolorze niebieskim, jednak klienci za-

mawiający ponad 500 jednostek mają kil-

ka opcji specjalnych, wśród nich wybór

jednego z siedmiu różnych kolorów, po-

krycie palety nadrukami z firmowym logo

wykonanym w technologii sitodrukowej

oraz zaimplementowanie w palecie czuj-

ników RFID.

Ben Messingham, menedżer ds.

sprzedaży w firmie Goplasticpallets.com,

mówi: Choć palety z tworzyw sztucznych

mają ustalone poziomy maksymalnego

udźwigu, co czyni je znacznie bezpiecz-

niejszymi w użyciu od palet z drewna, na-

sze nowe produkty zapewniają użytkow-

nikom dodatkową gwarancję, że wyko-

rzystując je nie przekraczają ustalonych

limitów udźwigu. �

Na podstawie informacji

serwisu PlasticsEurope opracował TK

Rewolucyjna paleta z wbudowaną wagą
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