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GRAFPOL JEST CZOŁOWYM PRODUCENTEM
ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH W POLSCE.

Nasze doświadczenie, zasoby i umiejętności
budujemy nieprzerwanie od 1985 roku. Kolejne
inwestycje sprawiają, że Grafpol jest liderem jakości
i serwisu. 
Oferujemy:
n druk do 10 kolorów flekso, sitodruk
n druk cyfrowy HP Indigo

n pojedynczo aplikowane soczewki (fresnel lense)
n tłoczenie (embossing)
n etykiety wielostronne i dwuwarstwowe
n druk ukryty (widoczny w świetle UV)
n farby i lakiery wodne, niskomigracyjne i UV
n zdobienia foliami/ laminowanie
n druk od strony kleju
n etykiety zabezpieczające (plomby)
n saszetki
n etykiety typu IML/ BML i platynki

GRAFPOL B.M. Meszkes
ul. Przemysłowa 8N, 85-758 Bydgoszcz
handel@grafpol.com
export@grafpol.com 
tel.: +48 52 32 52 600
www.grafpol.pl

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE, OWIJKI, SASZETKI

n NOWOCZESNA DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA Z ROZBUDOWANYM PARKIEM MASZYNOWYM
precyzja druku, doskonałe odwzorowanie i stabilność kolorystyczna przy powtarzających się nakładach /
równoległa realizacja wielu zleceń

n TECHNOLOGIE UZUPEŁNIAJĄCE DOSTOSOWANE DO ROSNĄCYCH POTRZEB KLIENTÓW
zadruk do 10 kolorów / druk flexo z sitodrukiem / wielokolorowy cold stamping / 
3-kolorowy zadruk na kleju dla wielowarstwowych etykiet typu sandwich oraz peel-off / tłoczenie

n KOORDYNACJA I KONTROLA NA KAŻDYM ETAPIE PRODUKCYJNYM DLA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
wsparcie w procesie projektowania graficznego / doradztwo w doborze odpowiedniej kolorystyki /
własna cyfrowa naświetlarnia CtP

ETYFLEX Sp. z o.o.
ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków
tel./fax: 0048 12 292 72 43
www.etyflex.pl

Firma FANO specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości Etykiet samoprzylepnych, Laminatów
saszetkowych, Shrink sleeve oraz folii BOPP w technologii HD FLEXO. 

Naszą ofertę kierujemy głównie do wymagających klientów z branży kosmetycznej i spożywczej 
oraz producentów chemii gospodarczej, którzy oczekują bardzo wysokiej jakości druku oraz poszukują
dodatkowych uszlachetnień jak złocenie, tłoczenie, efekty metaliczne, holograficzne czy sitodruk rotacyjny,
a to wszystko połączone w jednym produkcie. Stosujemy wyłącznie certyfikowane i atestowane materiały,
a jakość HD FLEXO w połączeniu ze 100% inspekcją druku gwarantuje produkt najwyższej jakości. 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY www.fano.pl 

FANO Sp. z o. o.
03-687 Warszawa
ul. Łodygowa 30
tel.: +48 22 679 07 95
e-mail: biuro@fano.pl
www.fano.pl

OFERTA:
n etykiety ozdobne i termiczne (Full HD Flexo do 8 kolorów)
n odwracanie i rozdzielanie wstęgi – druk od strony kleju
n lakierowanie, laminowanie
n złocenie, srebrzenie, hologramy
n wytłaczanie wybranych elementów etykiety – embossing
n etykiety trzystronicowe typu peel off
n taśmy termotransferowe

ISO 9001:2015; ISO 22000:2005 (HACCP); certyfikat ESKO Full HD Flexo

ETIKO Sp. z o.o.
Trzeszczyn, ul. Kościuszki 45 E
72-004 Tanowo k. Szczecina
tel.: 91 432 97 00, fax: 91 487 11 99
info@etiko.pl, www.etiko.pl

Naszą misją jest współuczestnictwo w sukcesie
Naszych Klientów. Specjalizujemy się w druku
etykiet samoprzylepnych, shrink sleeve, folii OPP,
laminatów saszetkowych oraz opakowań giętkich.
Nasze możliwości produkcyjne:
n maksymalnie 10 kolorów drukowanych 

w technologii flekso UV i solventowej;
n maksymalnie 3 kolory drukowane w technologii

sitodrukowej;
n uszlachetnianie etykiet CS i HS;

n maksymalna szerokość drukowanej wstęgi 
820 mm, maksymalny raport 609,60 mm;

n laminowanie on line do szerokości 420 mm;
n laminowanie off line do szerokości 800 mm; 
n etykiety trzywarstwowe Peel Off;
n druk znaków ostrzegawczych dla niewidomych 

i alfabetu Braille’a;
n druk od strony kleju i dwuwarstwowy;
n druk na materiałach z funkcją barierową dla

przemysłu spożywczego.

A-Z COLOR Sp. z.o.o. Sp.k.
ul. Mazurska 88; 07-410 Ostrołęka
tel.: 029 764 95 50, fax: 029 761 30 71
tel. kom.: 0-604-445-125
www.azcolor.com.pl

PPU „CO MEX” JEST PRO DU CEN TEM ETY KIET
SA MO PRZY LEP NYCH WIELOWARSTWOWYCH
PEEL OFF, BOOKLETÓW I INNYCH DRUKÓW
W TECHNOLOGII ROLOWEJ.
Pro du ku je my ety kie ty w technikach: of f set ro lo wy,
flek so gra fia, si to druk ro lo wy czy druk cy fro wy. 
Na sze do świad cze nie w za kre sie uszla chet nia nia ety -
kiet po przez za sto so wa nie dru ku wy pu kłe go, zło ce -
nia, tło cze nia, apli ka cji ho lo gra mów, za dru ku far bą
zdrap ko wą – da je prak tycz nie nie ogra ni czo ne moż li -

wo ści uzy ska nia nie po wta rzal ne go efek tu koń co we -
go. Ofe ru je my moż li wość per so na li za cji ety kiet, dru -
ku phar ma ko dów, ko dów 2D, jak rów nież dru ku al -
fa be tem Bra il le’a; pro duk cję oraz wdro że nia roz wią -
zań z wy ko rzy sta niem sys te mów RFID – smart la -
bels, smart tic kets.
Po sia da my ma szy ny umoż li wia ją ce pro duk cję wy ra -
fi no wa nych ty pów ety kiet jak: ety kie ty wie lo stro ni -
co we (bo okle ty), wie lo war stwo we (san dwich, pe el
& re ad) czy ety kie ty ze ścież ką bez kle jo wą. 

„Comex” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe
ul. Graniczna 21, 54-516 Wrocław
tel.: +48 71 373 75 79
e-mail: sekretariat@comex.net.pl
www.comex.net.pl



ZA KŁAD PO LI GRA FICZ NY MAL -POL IST NIE JE
NA RYN KU OD 1993 RO KU. 
Od te go cza su suk ce syw nie roz bu do wu je my park ma -
szy no wy, stwo rzy li śmy pro fe sjo nal ne stu dio gra ficz ne,
wła sną przy go to wal nię form dru ko wych HD, sys tem
pro ofin gu cy fro we go oraz wdro ży li śmy sys tem Print-
Manager JDF do sto so wu jąc się do dy na mi ki roz wo ju
fir my oraz wy ma gań ryn ku. 
MA MY PRZY JEM NOŚĆ PRZED STA WIĆ PAŃ STWU
OFER TĘ NA SZEJ FIR MY JA KO GWA RAN TA RZE-

TEL NO ŚCI I WY SO KIEJ JA KO ŚCI ŚWIAD CZO-
NYCH USŁUG. W 2016 ro ku po sze rzy li śmy na szą ofer -
tę o druk cy fro wy, któ ry da je moż li wość wydrukowa-
nia niskich nakładów na róż nych pod ło żach. 
POD STA WO WĄ DZIA ŁAL NO ŚCIĄ FIR MY JEST
PRO DUK CJA ETY KIET Z MA TE RIA ŁÓW SA MO-
PRZY LEP NYCH, ZA DRUK LA MI NA TÓW W TECH-
NO LO GII FLEK SOGRAFICZNEJ I CY FRO WEJ 
Z MOŻ LI WO ŚCIĄ USZLA CHET NIA NIA. Od 2012 ro -
ku po sia da my cer ty fi kat ja ko ści ISO 9001 – 2009.

MAL-POL 
Zakład Poligraficzny 
Sp z o.o. Sp. k.
ul. Długa 28, Olesin
05-311 Dębe Wielkie
tel./fax: +48 25 757 79 26
www.mal-pol.com.pl

Za kład Po li gra ficz ny Na ta lii Sp. z o.o. ist nie je od 1985 r.
i jest fir mą ro dzin ną ze 100% ka pi ta łem pol skim. 
Dzię ki do brze wy po sa żo ne mu par ko wi ma szy no -
we mu, wy szko lo nym fa chow com, a przede wszyst -
kim roz sąd ne mu za rzą dza niu Na ta lii Sp. z o.o. sta ła
się jed nym z naj więk szych pro du cen tów wy so ko
prze two rzo nych wie lo barw nych ety kiet sa mo przy -
lep nych i ter mo kurcz li wych ty pu shrink sle eves.
Dru kar nia spe cja li zu je się w pro duk cji ety kiet IML,
kil ku stro ni co wych ty pu pe el off oraz prze dru ku fo lii

i la mi na tów wie lo war stwo wych na sa szet ki ko sme -
tycz ne. Dru ku je my la mi na ty na tu by do past do zę -
bów i że le do wło sów z uszla chet nie nia mi ty pu zło -
ce nie oraz si to druk ro ta cyj ny.
Dru kar nia otrzy ma ła wie le cer ty fi ka tów ja ko ści i wy -
róż nień oraz wdro ży ła Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią
TÜV Rhe in land Pol ska wg norm ISO 9001:2008; na le -
ży rów nież do Sto wa rzy sze nia Pol skich Pro du cen tów
Ety kiet Sa mo przy lep nych.
Wi zy tów ką dru kar ni Na ta lii jest ja kość i so lid ność!

Natalii Sp. z o.o. 
Zakład Poligraficzny
62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 39
tel.: 61 814 51 15 fax: 61 814 57 51
info@natalii-rolldruk.pl
www.natalii-rolldruk.pl

Fir ma Po li -Plus roz po czę ła swo ją dzia łal ność 
w 2005 ro ku. Je ste śmy dru kar nią spe cja li zu ją cą się
w do star cza niu ety kiet sa mo przy lep nych w zwo ju,
wie lo barw nych i bez na dru ku. Prio ry te ta mi są 
dla nas: ja kość, szyb ki czas re ali za cji za mó wień 
i za do wo le nie na szych Klien tów.

SPE CJA LI ZA CJA: druk cy fro wy ety kiet sa mo przy -
lep nych w tech no lo gii IN KJET UV.

CO NAS WY RÓŻ NIA: krót ki czas re ali za cji z le ceń,
druk ko lo rem bia łym o wy so kim po zio mie kry cia, 
in ten syw ność i trwałość kolorów.
OFE RU JE MY TAK ŻE: druk flek so do 10 ko lo rów,
ety kie ty IML, zadrukowane la mi na ty wie lo war -
stwo we, wiecz ka alu mi nio we, ety kie ty czy ste 
(pa pie ro we i fo lio we), ta śmy do dru ka rek 
ter mo trans fe ro wych.

ZA PRA SZA MY DO WSPÓŁ PRA CY!

POLI-PLUS Sp. z o.o.
ul. Grzegorza z Sanoka 4
80-408 Gdańsk
kom.: 607 330 552,
biuro@poliplus.com.pl
www.poliplus.com.pl
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No wa fa bry ka UNITED CAPS w Wiel kiej Bry ta nii

Gru pa UNITED CAPS, mię dzy na ro do -

wy pro du cent za mknięć i za krę tek, ogło si -

ła roz po czę cie bu do wy no wej fa bry ki

w Din ning ton, dys trykt Ro ther ham, któ ra

wpi su je się w fir mo wą stra te gię „Bli żej

Cie bie”. W pierw szej fa zie pro jek tu po -

wsta nie za kład o po wierzch ni 5 tys. m2,

z moż li wo ścią roz bu do wy do 20 tys. m2. 

In au gu ra cję pro duk cji w no wej lo ka li -

za cji za pla no wa no na po czą tek 2019 ro -

ku. Po cząt ko wo po wsta wać tam bę dą za -

mknię cia dla branż na po jo wej i na bia ło -

wej, ale moż li we bę dzie roz sze rze nie asor -

ty men tu na po trze by in nych od bior ców.

Koszt in we sty cji oscy lu je w gra ni cach 

20 mln eu ro (w co wli czo no za kup nie -

zbęd nych ma szyn pro duk cyj nych); jak

prze ko nu je UNITED CAPS, po za koń cze -

niu pierw szej fa zy bu do wy no wy za kład,

w któ rym po cząt ko wo znaj dzie za trud nie -

nie 20 osób, zwięk szy ob ro ty Gru py o 15%.

Eks pan sja w W. Bry ta nii sta no wi re ak -

cję na wzrost po py tu miej sco we go ryn ku

na na sze pro duk ty – wy ja śnia Be no it

Henc kes, dy rek tor ge ne ral ny UNITED

CAPS. – (...) To bę dzie na sza pierw sza fa -

bry ka w W. Bry ta nii i li czy my na bli ską

współ pra cę z wła dza mi dys tryk tu Ro ther -

ham przy roz wi ja niu pro jek tu.

Wy bór Din ning ton po prze dzi ła se ria

ba dań ryn ko wych prze pro wa dzo nych

na zle ce nie UNITED CAPS. Jak do da je

Henc kes: Na sze ba da nia wska zu ją na naj -

więk szy po pyt na za mknię cia dla branż

na po jo wej i na bia ło wej. Uści śla jąc, sku pi -

my się na pro duk cji za mknięć z two rzyw

sztucz nych dla na po jów nie ga zo wa nych

i o śred niej za war to ści ga zu, jak rów nież

so ków owo co wych i pro duk tów na bia ło -

wych, pa ko wa nych w bu tel ki z PET. Na tu -

ral nie na si klien ci w W. Bry ta nii bę dą mie -

li do stęp do peł nej ga my ofe ro wa nych

przez nas za mknięć, jak rów nież do spe cja -

li stycz nych usług re ali zo wa nych przez

nasz dział ba daw czo -roz wo jo wy w Mes sia.

Pie czę nad no wym za kła dem w Ro -

ther ham bę dzie spra wo wał Paul Gor ry. n

Na pod sta wie in for ma cji 

Gru py UNITED CAPS opra co wał TK
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