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bekuplast S.A.
ul. Chopina 15, 43-170 Łaziska Górne
tel.: 32 22 43 520
dział marketingu – tel.: 32 22 41 612
info@bekuplast.pl

BEKuPLAST – dOśWIAdcZENIE, 
ROZWÓJ I WYdAJNA PROduKcJA
Już od 1985 roku firma bekuplast z powodzeniem
produkuje pojemniki transportowe i magazynowe 
z tworzywa sztucznego. Średniej wielkości 
rodzinna firma zajmuje się projektowaniem, 
produkcją i sprzedażą na skalę międzynarodową:
n POJEmNIKÓW
n TAc
n PALET

Wiemy, jak istotne jest magazynowanie 
oraz transport towarów, dlatego oferujemy 
szeroki asortyment produktów. 

Niezależnie od tego, czy będzie to VDA-KLT, 
pojemnik na pieczywo, mięso, warzywa, czy składany
pojemnik, z nami znajdziesz odpowiednie rozwiązanie 
– pojemnik Euro do każdego typu zastosowania.

www.bekuplast.pl

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

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.

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 s-
tan 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

SPEcJALIZuJEmY SIę W PROduKcJI 
I ZAdRuKu fOLII POLIETYLENOWYch O RÓżNYch
WłAścIWOścIAch fIZYKOchEmIcZNYch. 

Posiadamy własne studio DTP zajmujące się obróbką
graficzną projektów przesłanych przez klientów oraz
produkcją płyt fotopolimerowych. Obsługujemy klientów 
z całej Europy, oferując im folie dla sektora spożywczego,
napojowego, jak również dla sektora przemysłowego. 
W naszym portfolio produktowym znaleźć można:

n folie wylewane – CAST
n folie PA/PE do pakowania próżniowego
n folie wysokobarierowe
n folie PE do laminacji
n laminaty dla przemysłu chemicznego oraz spożywczego
n folie termokurczliwe
W zależności od typu folii oferujemy szeroką gamę
dodatków: anty-fog, open-close, easy-peel. 
Mamy również możliwość druku lakierów wybiórczo,
paper touch, super silver/gold.

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 

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) 
jest polską spółką joint venture, która specjalizuje się 
w produkcji poliolefin. Spółka należy do Grupy
LyondellBasell i Grupy ORLEN. 

BOP produkuje polietylen wysokiej gęstości przy 
użyciu technologii Hostalen na licencji LyondellBasell 
oraz polipropylen w oparciu o technologię Spheripol, 
także należącą do LyondellBasell. BOP wytwarza 
również polietylen niskiej gęstości. 

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.

Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
45-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: 77/40 60 900

Packaging 
Technics 
Individual
Spa

JO KEY – TWÓJ GLO BAL NY PART NER W ZA KRE SIE OPA KO WAŃ

Od 50 lat na zwa Jo key ozna cza wy jąt ko wą i fa cho wą wie dzę z za kre su pro duk cji opa ko wań 
me to dą wtry sku oraz jest gwa ran cją rze tel nych usług świad czo nych zgod nie z po trze ba mi na szych klien tów. 
Obec nie w na szych 15 za kła dach w 12 kra jach za trud nio nych jest 2000 pra cow ni ków, a na sze pro duk ty 
do star cza my do klien tów w po nad 80 kra jach na ca łym świe cie. Na sze kom pe ten cje w za kre sie two rzyw 
sztucz nych wzbo ga ca za kład zaj mu ją cy się wy twa rza niem pla sti ko wych ele men tów tech nicz nych 
oraz wy so kiej ja ko ści me bli ła zien ko wych.

www.jo key.com
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Pakmar Sp. z o.o.
ul. Kajakowa 1, 02-838 Warszawa
tel.: +48 22 899 32 25
Zakład folii Rębków: Zacisze 11, 08-410 Garwolin
tel.: +48 25 682 06 05, pakmar@pakmar.com.pl
www.pakmar.com.pl

Fir ma Pak mar jest obec na na pol skim ryn ku od 1990 roku. 
Ofe ru je my peł ną ob słu gę, od wy bo ru kon cep cji opa ko wa nia
po je go do sto so wa nie do po trzeb klien ta. Na sza ofer ta jest
skie ro wa na głów nie do prze my słu spo żyw cze go, far ma -
ceu tycz ne go i pro du cen tów opa ko wań. 

Je ste śmy ofi cjal nym przed sta wi cie lem firm Pla stic Sup pliers 
– Si da plax uSA (fo lie OPS i PLA) oraz co bel plast Bel gia
(fo lie sztyw ne wie lo war stwo we do ter mo for mo wa nia na
ba zie PS i PP).

n Folie biodegradowalne i kompostowalne PLA
n Folie APET/PE do termoformowania
n Folie PA/PE, PET/PE, PET/alox/PE do pakowania 

próżniowego
n Folie barierowe do maszyn flowpack i transwrap
n Folie stretch makroperforowane do paletyzacji
n Folie barierowe i wieczkowe do tacek, peel, antifog
n Torebki barierowe typu doypack ze struną, 

zaworem do materiałów sypkich i płynów
n Półfabrykaty konstrukcyjne (pręty, rury, płyty Zellamid)

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

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.

ULMA Packaging Polska
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6b
05-119 Łajski
tel.: 22 766 22 50
e-mail: biuro@ulmapackaging.pl
www.ulmapackaging.pl

uLmA Packaging – 50 lat doświadczenia w produkcji maszyn. 
uLmA Packaging Polska od kilkunastu lat sprzedaje w Polsce pełen asortyment maszyn uLmA
wraz z urządzeniami peryferyjnymi stanowiący kompletne linie do pakowania produktów spożywczych. 
Oferujemy możliwość pakowania żywności:
n w folię stretch z ręcznym i automatycznym podawaniem produktu;
n maszyny rolowe (ThERMOFORMING) do pakowania w folie miękkie, maszyny typu: TFS 200-300; 
n w folie miękkie lub twarde, maszyny typu: TFS 400-700;
n maszyny typu FLOW PACK z folią podawaną od góry lub z dołu: FR 200, FM 305, FM 500, ARTIC;
n maszyny typu TRAySEALER, model SCORPIuS 600, TS 1000, przeznaczone do pakowania na tackach; 
n maszyny do pionowego pakowania produktów z serii VTI i VTC.

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

P.W. mA STER chEm S.J. jest czo ło wym pro du cen tem 
opa ko wań PET do che mii go spo dar czej, ko sme ty ków, 
ar ty ku łów spo żyw czych oraz wy ro bów far ma ceu tycz nych
i su ple men tów die ty.

Two rzy my nie po wta rzal ne za mknię cia, któ re do sko na le
kom po nu ją się z opa ko wa nia mi PET.
No wo cze sny park ma szy no wy po zwa la nam kon ku ro wać
na świa to wym ryn ku opa ko wań z two rzyw sztucz nych. 
Po sia da my naj now sze, ja poń skie ma szy ny mar ki NIS SEI do

wtry sko -roz dmu chu, ma szy ny mar ki NET STAL do produk cji 
pre form o naj wyż szej ja ko ści oraz ener go osz częd ne 
wtry skar ki EN GEL do pro duk cji róż no rod nych za mknięć. 
Do świad cze nie, no wo cze sny park ma szy no wy oraz wy -
kwa li fi ko wa na ka dra po zwa la ją za cho wać wy so kie stan -
dar dy ja ko ści. Wdro żo ne przez Ma ster chem trzy sys te my
za rzą dza nia ja ko ścią (ISO 9001, ISO 15593 na produkcję
opakowań dla branży spożywczej oraz ISO 15378 na
produkcję opakowań dla branży farmaceutycznej) stan -
da ry zu ją wszel kie pro ce sy ja ko ścio we. 

ENTRO HOLDINGS Sp. z.o.o 
Wyłączny dystrybutor produktów firmy mEEch
www.meech.com
Al. Wilanowska 91 lok. 6, 02-765 Warszawa 
biuro@entro.com.pl, tel.: (22) 642 23 74
www.entro.com.pl

mIERNIKI I uRZĄdZENIA dO JONIZAcJI/dEJONIZAcJI ORAZ PRAcY ZE SPRężONYm POWIETRZEm
n centralne, zdalne sterowanie (LAN, EThERNET) nawet sześcioma jonizatorami
n 4 różne systemy czyszczenia wstęgi umożliwiające usuwanie zanieczyszczeń  poniżej 1 mikrona 
n urządzenia nakładające ładunek elektrostatyczny w technologii eytkietowania: In-Mould Label (IML) 
n „nóż powietrzny” do czyszczenia i osuszania opakowań i produktów, zapewniający usuwanie wiórów 

i kurzu oraz wydajne przemysłowe suszenie i chłodzenie powietrzem 
n urządzenia do usuwania lub nakładania ładunków elektrostatycznych dostosowane do potrzeb Klienta 
n mierniki i czujniki umożliwiające dokładne zlokalizowanie i zmierzenie ładunku elektrostatycznego 
n proste, małe urządzenia umożliwiające znaczące oszczędzanie sprężonego powietrza
n chłodzenie szaf sterowniczych – urządzenia mniejsze i tańsze niż klimatyzatory

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

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


