
OPAKOWANIE 7/2019

28 PRODUCENCI OPAKOWAń SZKLANyCH I METALOWyCH

www.ardaghgroup.com

Grupa ardaGh tO ŚwiatOwy leader
prOdukujĄcy OpakOwania szklane 
i metalOwe.

Posiada ponad 100 zakładów w 22 krajach, 
zatrudnia około 23 000 pracowników, 
a wartość jej łącznej rocznej sprzedaży 
przekracza 9 miliardów USD. W Polsce 
grupa posiada 5 zakładów produkcyjnych. 
www.ardaghgroup.com

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

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.com

Grupa canpack dziaŁa na rynku OpakOwań metalOwych Od 30 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.

więcej informacji 
na temat Grupy CANPACK i jej produktów 
znajduje się na stronie internetowej 
www.canpack.com

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 16 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
n wieczka Easy-Open;
n wieczka Easy Peel;
n puszki reklamowe i promocyjne;
n usługi nadruków;
n opakowania szklane, słoiki, słoje Kilner.

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

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

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

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. 

www.bagpak.pl

Jesteśmy polską, niezależną spółką wytwarzającą 
puszki napojowe od 2008 roku. Nasz zakład zajmuje się
produkcją dwuczęściowych puszek napojowych (2 piece
beverage cans) wytwarzanych w procesie DWI (draw and
wall ironing), czyli podczas tłoczenia z przeciąganiem. 
W ramach kompleksowej obsługi oferujemy wieczka
aluminiowe dopasowane do poszczególnych rozmiarów
produkowanych przez nas puszek. W Stalowej Woli
produkowane są aluminiowe puszki o pojemności 250 ml,
330 ml SMART oraz dwa rodzaje puszek 500 ml.

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

JN PACK Sp. z o.o.
Opakowania Metalowe
Parkowa 21/6, 81-549 Gdynia
www.jnpack.pl / www.jnfood.pl

Cechujemy się innowacyjnością. 
Od 2003 rOku Oferujemy szerOki zakres 
OpakOwań metalOwych spOżywczych Oraz chemicznych. 

n Wieczka transparentne
n Wieczka napojowe, w tym z wielokrotnym zamknięciem
n Wieczka Easy Open I Easy Peel
n Puszki spożywcze i chemiczne
n Puszki napojowe
n Zamykarki
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Pirlo Poland Sp. z o.o.
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 odpowied-
nie 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. 

Tinpack
ul. Konopnickiej 30, 32-200 Miechów
tel.: +48 41 307 04 66
info@tinpack.pl
www.tinpack.pl

tinpack jest dOstawcĄ OpakOwań
przeznaczOnych dla przemysŁu 
spOżywczeGO, chemiczneGO, kOsmetyczneGO 
i innych Branż.

Certyfikowane opakowania oferujemy 
w wersjach z zadrukiem i lakierem wewnętrznym.

Nasze zalety to: konkurencyjne ceny, szybka obsługa,
niskie minimalne ilości i bogate portfolio.

w naszej ofercie znajdują się m.in.:

n puszki konserwowe z wieczkiem 
typu Easy Open i Easy Peel,

n wiadra metalowe zamykane wieczkiem 
z dźwignią zaciskową lub zamknięciem 
koronowym,

n puszki chemiczne z wieczkiem wciskanym,
n inne opakowania metalowe 

i z tworzywa sztucznego.

Przedsiębiorstwo
grupy 


