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member of                                      group

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

ERG-SYSTEM S.A. – CZO ŁO WY PRO DU CEN T 
OPA KO WAŃ TRANS POR TO WYCH W POL SCE.

Ofe ru je my bez prze gro do we skrzyn ki trans por to we
dla bran ży spo żyw czej: 
n mię snej
n mle czar skiej
n owo co wo -wa rzyw nej
n pie kar nic twa
n cu kier nic twa 

oraz skrzynki prze gro do we dla branż: 
n na po jo wej
n roz lew ni czej
n bro war nic twa.
Chlu bi my się 40-let nim do świad cze niem w pro duk cji
opa ko wań wie lo krot ne go użyt ku. Po zo sta je my wier ni
na szej tra dy cji, ale jed no cze śnie pa trzy my w przy -
szłość. Dla te go w ce lu ugrun to wa nia i za bez pie cze nia
na szej po zy cji ERG-Sys tem S.A. z dniem 1 stycz nia
2017 roku do łą czył do nie miec kiej gru py be ku plast. 

n projekty indywidualne – realizowane 
w naszym studio projektowym

n wykonanie form wg projektów własnych 
lub projektów Klienta

n szeroki asortyment opakowań kosmetycznych
n opakowania spożywcze

n pojemniki farmaceutyczne
n roll-ony
n różne rodzaje zamknięć
n 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 

Ba sell Or len Po lyole fins Sp. z o.o. (BOP) 
jest pol ską spół ką jo int ven tu re, któ ra spe cja li zu je
się w pro duk cji po lio le fin. Spół ka na le ży do Gru py
Lyon del l Ba sell i Gru py OR LEN. 

BOP pro du ku je po li ety len wy so kiej gę sto ści przy
uży ciu tech no lo gii Ho sta len na li cen cji Lyon del l Ba sell
oraz po li pro py len w opar ciu o tech no lo gię Sphe ri pol,
tak że na le żą cą do Lyon del l Ba sell. BOP wy twa rza
rów nież po li ety len ni skiej gę sto ści. 

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:

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

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

n nakrętki i zamknięcia do opakowań
n 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

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

MI SJĄ FIR MY BE RI CAP JEST WSPÓŁ UCZEST NIC -
TWO W SUK CE SIE KLIEN TÓW. Pra cu je my nad pro -
jek to wa niem, roz wo jem, pro duk cją oraz sprze da żą naj -
wyż szej ja ko ści za mknięć z two rzyw sztucz nych.
OFE RU JE MY za mknię cia do: wo dy, na po jów, płyn -
nej żyw no ści, che mii oraz dla prze my słu mo to ry za -
cyj ne go i ko sme tycz ne go.
Dzię ki wła snym na rzę dziow niom MA MY MOŻ LI -
WOŚĆ WY KO NY WA NIA FORM WTRY SKO WYCH
WE WŁA SNYM ZA KRE SIE.

To, co nas wy róż nia: do sko na łe zdol no ści utrzy ma nia
CO2, ide al na szczel ność, za mknię cia z sys te mem kon -
tro li wy le wu, moż li wość uży cia wkła dek po chła nia ją -
cych tlen, róż ne roz wią za nia za bez pie czeń gwa ran cyj -
nych pro duk tów (w tym unie moż li wia ją ce nie po żą da -
ne otwar cie przez dzie ci, o pod wyż szo nej od por no ści
na sub stan cje agre syw ne, z wkład ka mi PE oraz wkład -
ka mi do zgrze wu in duk cyj ne go, za mknię cia wen ty lu ją -
ce). Pro duk ty Be ri cap mo gą być sto so wa ne do roz le wu:
na zim no, na go rą co, do roz le wu asep tycz ne go itp. 

Bogucki Folie 
Sp. z o.o. Sp. k.
Jatne 35, 05-430 Celestynów
tel: +48 22 789 74 43
e-mail: zapytania@bogucki-folie.pl
www.bogucki-folie.pl

Fir ma Bo guc ki Fo lie ist nie je na ryn ku od po nad 30 lat.
Spe cja li zu je my się w pro duk cji i za dru ku fo lii po li ety -
le no wych o róż nych wła ści wo ściach fi zy ko che micz -
nych. Po sia da my wła sne stu dio DTP zaj mu ją ce się
ob rób ką gra ficz ną pro jek tów prze sła nych przez klien -
tów oraz pro duk cją płyt fo to po li me ro wych. Ob słu gu -
je my klien tów z ca łej Eu ro py, ofe ru jąc im fo lie dla sek -
to ra spo żyw cze go, na po jo we go, jak rów nież dla sek -
to ra prze my sło we go. W na szym port fo lio pro duk to -
wym zna leźć moż na:

n folie PA/PE do pakowania próżniowego
n folie wysokobarierowe (la mi na ty wiecz ko we, 

ty pu open -clo se, do ma szyn flow -pack)
n folie PE (3-, 5- i 9-warstwowe) do laminacji 
n laminaty dla przemysłu chemicznego oraz

spożywczego
n folie termokurczliwe 
W za leż no ści od ty pu fo lii ofe ru je my sze ro ką ga mę
do dat ków: anti-fog, easy peel , easy tear, barwienie
w masie
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JESTEŚMY JEDNYM Z CZOŁOWYCH 
POLSKICH PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ 
I PREFORM PET ORAZ ZAMKNIĘĆ do 
n chemii gospodarczej
n kosmetyków
n artykułów spożywczych
n wyrobów farmaceutycznych 

i suplementów diety. 

Zapraszamy do współpracy!

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 projektowym. 
To właśnie te czynniki sprawiają, że możemy
pochwalić się doskonałą opinią i ugruntowaną
pozycją na rynku. 

P.W. Masterchem S.J.
66-015 Zielona Góra, 
Przylep – 22 Lipca 86d
tel.: 68 324 08 56, fax: 68 324 08 59
info@mch.com.pl
www.mch.com.pl

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

La bo ra to rium fir my CO BI CO Sp. z o.o. od 1996 ro -
ku, w ra mach po sia da nej akre dy ta cji AB 086, pro -
wa dzi ba da nia opa ko wań me ta lo wych oraz z two -
rzyw sztucz nych i szkła w od nie sie niu do obo wią -
zu ją cych spe cy fi ka cji, norm i ak tów praw nych. 
Do dat ko wo w ra mach pro wa dzo nych prac ba daw -
czych opa ko wań me ta lo wych po ma ga przy do bo -
rze ma te ria łów do okre ślo nych grup opa ko wań
oraz do bo rze opa ko wań do okre ślo nych prze two -
rów spo żyw czych w ce lu za cho wa nia ich wła sno -

ści w ca łym okre sie przy dat no ści do spo ży cia pro -
duk tu.
Ba da ne opa ko wa nia: pusz ki kon ser wo we, pusz ki na
na po je, za mknię cia ko ro no we (kap sle), za kryw ki 
kon tak to we (wiecz ka Twist -off do sło ików i bu te lek),
wiecz ka ła two otwie ral ne, bla chy do opa ko wań i za -
mknięć me ta lo wych, la kie ry do opa ko wań i za mknięć
me ta lo wych, na kręt ki do bu te lek PET, opa ko wa nia
z two rzyw sztucz nych, po jem ni ki ae ro zo lo we oraz 
in ne nie ty po we opa ko wa nia.

Zakład Produkcyjny, rok założenia 1982. 

Oferujemy: 
POJEMNIKI, BUTELKI, SŁOIKI I FIOLKI 
Z TWORZYW SZTUCZNYCH (LDPE, HDPE, PP) 
o różnych kształtach, kolorach i pojemnościach 
od 5 ml do 1.200 ml z przeznaczeniem dla chemii
gospodarczej i samochodowej, kosmetyków
samochodowych, odczynników chemicznych oraz
nakrętki i zamknięcia z tworzyw sztucznych.

Kompleksowa usługa w zakresie uruchomienia
nowych wzorów opakowań, tj.:
n projekt
n wykonanie form
n produkcja

Kontakt: mgr Andrzej Rusek – Kierownik Produkcji

Opakowania posiadają Świadectwo 
Jakości Zdrowotnej PZH.
Zakład posiada Certyfikat ISO 9001

MAGA® – BIOTAL® Sp. z o.o.
Siedziba:  44-100 Gliwice, ul. Opolska 3

tel./fax:  + 48 (32) 279 12 78, 231 66 67

Zakład Prod.: 44-105 Gliwice, ul. Ligocka 15

tel./fax:  +48 (32) 230 77 04 do 06

e-mail:contact@maga-biotal.pl

www.maga-biotal.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.
n Realizujemy projekty indywidualne
n Posiadamy własną narzędziownię 
n Produkujemy opakowania w technologiach: IM, EBM, ISBM, IBM
n 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

Foliarex 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

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.

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
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ULMA Pac ka ging – 50 lat do świad cze nia w pro duk cji ma szyn. ULMA Pac ka ging Pol ska od ponad
dziesięciu lat sprze da je w Pol sce pe łen asor ty ment ma szyn ULMA wraz z urzą dze nia mi pe ry fe ryj ny mi 
sta no wią cy kom plet ne li nie do pa ko wa nia pro duk tów spo żyw czych. 
Ofe ru je my moż li wość pa ko wa nia żyw no ści:
n w fo lię stretch z ręcz nym i au to ma tycz nym po da wa niem pro duk tu;
n ma szy ny ro lo we (THER MO FOR MING) do pa ko wa nia w fo lie mięk kie, ma szy ny ty pu: TFS 200-300; 
n w fo lie mięk kie lub twar de, ma szy ny ty pu: TFS 400-700;
n ma szy ny ty py FLOW PACK z fo lią po da wa ną od gó ry lub z do łu: FR 200, FM 305, FM 500, AR TIC;
n ma szy ny ty pu TRAY SE ALER, mo del SCOR PIUS 600, TS 1000, prze zna czo ne do pa ko wa nia na tac kach; 
n ma szy ny do pio no we go pa ko wa nia pro duk tów z se rii 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

ZAKŁADY CHEMICZNE „NITRO-CHEM” S.A.
producent pięciowarstwowych nieorientowanych folii CAST
dostępnych na rynku pod nazwą handlową TRINIFLEX®:
n polipropylenowych cPP w grubościach 12-250 mikrometrów,
n poliestrowych cPET w grubościach 15-200 mikrometrów,
n polilaktydowych cPLA w grubościach 25-150 mikrometrów.

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

Zakłady Chemiczne
„Nitro-Chem” S.A. 
ul. Theodora Wulffa 18
85-862 Bydgoszcz
tel.: 52 374 70 01, fax: 52 361 11 24
www.nitrochem.com.pl
www.triniflex.com.pl

®
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