PRODUCENCI OPAKOWAń FARMACEUTYCZNYCH I KOSMETYCZNYCH 33
drukarnia MilleniuM łączy się z ideą wprowadzenia produktów w nowy wymiar, połączony
z jakością i niezawodnością, co pozwala nam oprócz druków offsetowych proponować usługi związane z działem
Fleksograﬁi, oferując Produkty Z Zakresu farMacJi, kosMetologii, Jak róWnież branży fMcg.

W zapewnieniu najwyższych standardów działalności pomaga nam wdrożony i zintegrowany system zarządzania
zgodny z normami ISO oraz HACCP. Systemy te zostały wprowadzone i certyﬁkowane w celu podniesienia jakości
i bezpieczeństwa oferowanych przez nas produktów i usług.

Ciągłe doskonalenie, innowacyjność, kompleksowość, a przede wszystkim dbałość o wymagania Klientów zyskały
aprobatę wielu współpracujących z nami ﬁrm w Polsce i Europie.

Drukarnia Millenium
Spółka jawna
ul. Transportowców 18
39-200 Dębica

tel.:+48 14 681 78 17
sekretariat@drukmillenium.pl

www.drukmillenium.pl

gerresheiMer Plastic Packaging Jest WiodącyM MiędZynarodoWyM ProducenteM
oPakoWań farMaceutycZnych i do suPleMentóW diety.

oferuJeMy n opakowania do kropli od 5 ml do 360 ml (LDPE, HDPE i PP) n butelki do atomizerów / pompek z kołnierzem
snap-on i crimp n opakowania do tabletek, kapsułek i proszków od 15 ml do 3000 ml, z zamknięciami TE, child-resistant,
senior-friendly i z osuszaczem n słoiczki Pet od 75 ml do 200 ml z zamknięciem TE i z osuszaczem n butelki Pet do
syropów od 10 ml do 1000 ml z nakrętkami TE i miarkami n butelki Pe do syropów.
Produkujemy w warunkach czystych, zgodnie z wytycznymi ISO 9001 i ISO 15378. Stosujemy surowce farmakopealne
i zgodne z regulacjami „food contact”. Testujemy nasze opakowania zgodnie z EurPh / USP.

kea sPecJaliZuJe się W ProdukcJi:
n oPakoWań JednostkoWych do automatycznego
pakowania z tektury litej z możliwością uszlachetniania
foliami hot-stamping oraz lakierami UV
i hybrydowymi itp.;
n ulotek inforMacyJnych (farmaceutycznych)
do złożenia na linii u klienta, złożonych z możliwością
zaklejenia żelkiem, klejem lub taśmą z perforacją.

www.kea.com.pl

P.W. MastercheM s.J. jest czołowym producentem
opakowań Pet do chemii gospodarczej, kosmetyków,
artykułów spożywczych oraz wyrobów farmaceutycznych
i suplementów diety.

Tworzymy niepowtarzalne zamknięcia, które doskonale
komponują się z opakowaniami PET.
Nowoczesny park maszynowy pozwala nam konkurować
na światowym rynku opakowań z tworzyw sztucznych.
Posiadamy najnowsze, japońskie maszyny marki NISSEI do

Zakład PoligraficZny „Wiking graf” sP. J.
t. JakuboWski założony w 1986 r. to firMa
nastawiona na ciągły rozwój i oferuJąca WysokieJ
Jakości Wyroby PoligraficZne, W sZcZególności
etykiety saMoPrZylePne oraZ ulotki
farMaceutycZne.
W swojej działalności wykorzystujemy wieloletnie
doświadczenia w druku etykiet samoprzylepnych na roli
oraz w druku arkuszowym w oparciu o nowoczesne
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Klientami KEA są liderzy z przemysłu:
FARMACEUTYCZNEGO, KOSMETYCZNEGO,
CHEMICZNEGO, RTV-AGD, AUTOMOTIV, którzy
jako główne zalety określają: KOMPETENTNĄ
ZAŁOGĘ, KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ, SZEROKĄ
GAMĘ MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH,
ELASTYCZNOŚĆ i TERMINOWE DOSTAWY.

certyﬁkaty w kea: FSC, ISO 9001, ISO 14001,
PN-N 18001 z elementami HACCP, GMP.

wtrysko-rozdmuchu, maszyny marki NETSTAL do produkcji
preform o najwyższej jakości oraz energooszczędne
wtryskarki ENGEL do produkcji różnorodnych zamknięć.
Doświadczenie, nowoczesny park maszynowy oraz wykwaliﬁkowana kadra pozwalają zachować wysokie standardy jakości. Wdrożone przez Masterchem trzy systemy
zarządzania jakością (ISO 9001, ISO 15593 na produkcję
opakowań dla branży spożywczej oraz ISO 15378 na
produkcję opakowań dla branży farmaceutycznej) standaryzują wszelkie procesy jakościowe.

technologie i park maszynowy. Od 2002 roku
posiadamy wdrożony system zarządzania jakością
oparty na normie ISO 9001. System ten uzupełniony
jest wytycznymi GMP, co pozwala na spełnianie
wymogów dotyczących organizacji produkcji,
bezpieczeństwa produktu i odpowiedniej higieny
miejsca wytwarzania wymaganych przez klientów
z branży farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej.
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Gerresheimer Bolesławiec SA

ul. Bolesława Chrobrego 15
59-700 Bolesławiec Śl.
tel: +48 75 73 50 400
info-plasticpackaging@gerresheimer.com

www.gerresheimer.com

KEA IBB Sp. z o.o.

ul. Osobowicka 89, 51-008 Wrocław
tel.: (71) 33 44 300, fax: (71) 33 44 333
Kontakt: Mariusz Preś
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
tel.: +48 601 919 644, e-mail: oferta@kea.com.pl

www.kea.com.pl

P.W. Masterchem S.J.

ul. Przylep – Solidarności 86d
66-015 Zielona Góra
tel.: +48 68 324 08 56, fax: +48 68 324 08 59
info@mch.com.pl, www.mch.com.pl

Zakład Poligraficzny
Wiking Graf Sp. j. T. Jakubowski

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 25/27
90-639 Łódź
tel.: +48 42 630 11 12, +48 42 630 11 15
e-mail: ofﬁce@wiking-graf.pl

www.wiking-graf.pl

