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BAGPAK POLSKA SP. Z O.O.  
POLSKI PRODUCENT 
PUSZEK NAPOJOWYCH

Firma rozpoczęła działalność w 2008 roku 
i od tamtej pory produkuje puszki napojowe, 
które trafiają do ponad 50 krajów 
na całym świecie.

W 2017 roku spółka BAGPAK POLSKA 
uruchomiła już drugą, nowoczesną linię 
produkcyjną, która umożliwiła znaczne 
rozszerzenie oferty produktowej. 

W Stalowej Woli produkowane są 
aluminiowe puszki o pojemności 250 ml, 
dwa rodzaje puszek 500 ml, a także 
aluminiowe wieczka łatwootwieralne.

BAGPAK Polska Sp. z o.o.
ul. Kondratowicza 18/183
03-285 Warszawa
Zakład produkcyjny:

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

tel.: +48 15 813 70 97, bagpak@bagpak.pl

www.bagpak.pl

OFER TA Gru py CANPACK obej mu je sze ro ki asor ty -
ment alu mi nio wych pu szek na po jo wych, sta lo wych
pu szek zgrze wa nych dla prze my słu spo żyw cze go, alu -
mi nio wych wie czek ła two otwie ral nych, za mknięć do
bu te lek, opa ko wań me ta lo wych dla prze my słu che -
micz ne go i ko sme tycz ne go oraz opa ko wań szkla nych.

ZA PEW NIA MY peł ny za kres usług w za kre sie bu -
do wy fa bryk pu szek i wie czek na po jo wych od eta -
pu za ło żeń in ży nie ryj nych, po przez pla no wa nie 
bu do wy, do sta wę urzą dzeń, uru cho mie nie pro duk -
cji, szko le nie pra cow ni ków, po wspar cie i za rzą dza -
nie pro duk cją.

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

Gru pa CAN PACK dzia ła na ryn ku opa ko wań me ta lo wych od ponad 25 lat. W tym okre sie sta ła się 
WIO DĄ CYM PRO DU CEN TEM W BRAN ŻY ME TA LO WYCH OPA KO WAŃ NA PO JO WYCH w Eu ro pie 
Środ ko wo -Wschod niej i za czę ła umac niać swo ją po zy cję ryn ko wą w Eu ro pie Za chod niej, Azji i Afry ce.

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

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.

GRUPA ARDAGH TO ŚWIATOWY LEADER
PRODUKUJĄCY OPAKOWANIA SZKLANE 
I METALOWE.

Posiada 108 zakładów w 22 krajach, 
zatrudnia około 23 300 pracowników, a wartość 
jej łącznej rocznej sprzedaży przekracza 
8,6 miliarda USD. W Polsce grupa posiada 
5 zakładów produkcyjnych. 
www.ardaghgroup.comwww.ardaghgroup.com

DE KOR GLASS DZIAŁ DO WO S.A. 
od po cząt ku dzia łal no ści miał ja sno na kre ślo ną 
wi zję roz wo ju. Dzię ki sys te ma tycz ne mu 
in we sto wa niu i wdra ża niu no wych roz wią zań, 
je ste śmy jed nym z naj bar dziej za awan so wa nych 
tech no lo gicz nie przed się biorstw swo jej bran ży. 
W od po wie dzi na po trze by i wy ma ga nia ja ko ścio we
ryn ku bran ży al ko ho lo wej i ko sme tycz nej stwo rzy li -
śmy bo ga tą ofer tę tech nik zdo bie nia. Na si Klien ci
mo gą dziś wy bie rać i do wol nie łą czyć wie le ofe ro -

wa nych me tod: po cząw szy od ma to wa nia 
che micz ne go, da ją ce go efekt „zmro żo ne go szkła”,
po przez ma lo wa nie wod ne za pew nia ją ce nie ogra ni -
czo ną ilość ko lo rów, si to druk na skom pli ko wa nych
kształ tach, na dru ki me ta la mi szla chet ny mi: zło tem
i pla ty ną, hot stam ping, me ta li za cję kry ją cą i trans -
pa rent ną, Ink jet, czy li tech no lo gię po zwa la ją cą
na wy ko na nie wie lo barw ne go na dru ku na naj bar -
dziej skom pli ko wa nych for mach oraz La se ro wa nie,
któ re na da je bu tel kom nie po wta rzal ny cha rak ter.

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

Opakowania szklane: 

63-800 Gostyń
ul. Starogostyńska 9
tel.: +48 65 57 28 500

64-850 Ujście
ul. Huty Szkła 2
tel.: +48 67 21 09 115

07-200 Wyszków
ul. Zakolejowa 23
tel.: +48 29 74 35 100

Aluminiowe 
puszki do napojów:

97-500 Radomsko
ul. Krasickiego 150/152
tel.: +48 44 68 59 229

Opakowania 
metalowe:

32-107 Radziemice
Kąty 3
tel.: +48 12 38 56 240
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Fir ma FPS Pol ska Sp. z o.o. jest pro du cen tem opa ko -
wań me ta lo wych na pol skim ryn ku. 
W na szej ofer cie znaj du ją się opa ko wa nia dla bran ży
che micz no -tech nicz nej, tak że z cer ty fi ka tem UN, o po -
jem no ści od 0,2 do 30 li trów. 
Spe cja li zu je my się w pro duk cji:
n pusz ki cy lin drycz ne pod de kiel/korek
n pusz ki cy lin drycz ne 2-czę ścio we
n ka ni stry stoż ko we i czte ro kąt ne pod ko rek
n wia dra/ho bo ki

n opa ko wa nia 2-kom po nen to we
n opa ko wa nia łą czo ne (tw. sztucz ne i me tal)
n wy ko ny wa nie li to gra fii

FPS Pol ska Sp. z o.o. jest fir mą cór ką nie miec kie go
pro du cen ta opa ko wań me ta lo wych Ble chwa ren fa -
brik Lim burg GmbH. Za ło żo na w 1872 r. fir ma Ble ch-
wa ren fa brik Lim burg GmbH jest jed nym z wio-
dą cych pro du cen tów opa ko wań me ta lo wych dla
bran ży che micz no-tech nicz nej na ryn ku eu ro pej skim. 

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
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Pirlo 
Poland 
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo grupy
Działki Suskowolskie 78
26-670 Pionki
tel.: (48) 312 17 48 fax: (48) 384 82 02
office.poland@pirlo.com
www.pirlo.com

Pirlo Poland  Sp. z o.o. to spółka-córka austriackiej
grupy kapitałowej PIRLO. Działa na polskim rynku
od 20 lat, dostarczając z sukcesem opakowania
metalowe przede wszystkim dla branży chemiczno-
-technicznej odpowiednie do transportu substancji
niebezpiecznych, ale – dzięki przynależności 
do PIRLO – może również zaoferować opakowania
na kosmetyki, leki czy artykuły spożywcze. 
Skorzystaj z naszej oferty i przekonaj się, że
„IF ANYONE CAN – WE CAN!”

Pełna oferta obejmuje opakowania od 100 ml 
do 30 l, dostępne jako:  
n puszki z pierścieniem
n puszki bez pierścienia, tzw. „szpachlówki”
n butelki pod korek
n wiadra i hoboki z obręczą oraz zamknięciem

koronowym
n kanistry okrągłe oraz prostokątne 
w wersji bez powłok lakierniczych lub z nadrukiem,
zapewniającym indywidualizację produktu. 
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