PRODUCENCI OPAKOWAŃ METALOWYCH I SZKLANYCH

GRUPA ARDAGH
TO WIODĄCA FIRMA PRODUKUJĄCA
OPAKOWANIA SZKLANE I METALOWE,
posiadająca 109 zakładów w 22 krajach.
Zatrudnia około 23 500 pracowników,
a wartość jej łącznej rocznej sprzedaży
przekracza 7,7 miliarda euro.
W Polsce Grupa posiada 3 huty szkła.
www.facebook.com/friendsofglasspolska
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Zakład w Gostyniu produkuje szkło bezbarwne
dla przemysłu spożywczego o pojemności
od 125 ml do 4250 ml.
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.

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 CANPACK 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.
OFERTA Grupy CANPACK 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.

DANKAN PACKAGING SP. Z O.O.
– OPAKOWANIA METALOWE I SZKLANE
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO,
CHEMICZNEGO, REKLAMOWEGO.
Od ponad 15 lat precyzyjnie
realizujemy zamówienia w zakresie
opakowań dla przemysłu spożywczego,
chemicznego oraz opakowań promocyjnych
dla przemysłu reklamowego.

W ofercie :
n puszki konserwowe zgrzewane oraz tłoczone;
n puszki z wieczkiem wciskanym
w pierścień, kanistry prostokątne,
wiadra stożkowe, hoboki;
n wieczka Twist-Off, wieczka Easy-Open;
n wieczka Easy Peel;
n puszki reklamowe i promocyjne;
n usługi nadruków;
n opakowania szklane, słoiki, słoje Kilner.

DEKORGLASS DZIAŁDOWO S.A.
od początku działalności miał jasno nakreśloną
wizję rozwoju. Dzięki systematycznemu
inwestowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań,
jesteśmy jednym z najbardziej zaawansowanych
technologicznie przedsiębiorstw swojej branży.
W odpowiedzi na potrzeby i wymagania jakościowe
rynku branży alkoholowej i kosmetycznej stworzyliśmy bogatą ofertę technik zdobienia. Nasi Klienci
mogą dziś wybierać i dowolnie łączyć wiele ofero-

wanych metod: począwszy od matowania
chemicznego, dającego efekt „zmrożonego szkła”,
poprzez malowanie wodne zapewniające nieograniczoną ilość kolorów, sitodruk na skomplikowanych
kształtach, nadruki metalami szlachetnymi: złotem
i platyną, hot stamping, metalizację kryjącą i transparentną, Ink jet, czyli technologię pozwalającą
na wykonanie wielobarwnego nadruku na najbardziej skomplikowanych formach oraz Laserowanie,
które nadaje butelkom niepowtarzalny charakter.

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:
n puszki cylindryczne pod dekiel/korek
n puszki cylindryczne 2-częściowe
n kanistry stożkowe i czterokątne pod korek
n wiadra/hoboki

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:
n puszki chemiczne czteroczęściowe zamykane
wieczkiem wciskanym oraz puszki chemiczne
czteroczęściowe z pierścieniem TT (trimatic)
n puszki chemiczne trzyczęściowe zamykane
wieczkiem wciskanym w pobocznicę

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

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

Dekorglass
Działdowo S.A.
ul. Grunwaldzka 35
13-200 Działdowo
tel.: +48 23 697 21 35,
fax: +48 23 697 06 00
info@dekorglass.pl

n

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

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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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

FPS Polska Sp. z o.o.
49-318 Skarbimierz Osiedle
ul. Smaków 4
tel.: +48 77 307 02 23
info@fps-polska.pl
www.fps-polska.pl

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

