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Etykiety.pl Etigraf Sp. z o.o.
Nowy Glinnik 17, 97-217 Lubochnia
tel.: + 48 44 725 11 11

e-mail: etykiety@etykiety.pl 
www.etykiety.pl

jE StE śmy dRu KAR nią z 19-lEt nim do świAd czE niEm w pRo duK cji 
Ety KiEt SA mo pRzy lEp nych z no wo czE Sną tEch no lo gią i in no wA cyj nym po dEj ściEm.
Na szą mi sją jest wspie ra nie biz ne su na szych klien tów po przez opty ma li za cję kosz tów do star cza nych ety kiet, wspar cie
tech no lo gicz ne oraz kre owa nie roz wią zań „szy tych na mia rę”. Na bie żą co śle dzi my tren dy i no wo ści w bran ży ety kiet. 
Po sia da my ga mę eko lo gicz nych roz wią zań, dzię ki któ rym ekono mia i ekolo gia mo gą iść w pa rze.
Na szym klien tom ofe ru je my sze ro ki wybór ety kiet  na ro li: ko lo ro wych, pe el -off, shrink sle eve, ban de ro le -owij ki, ety kie ty
za pa cho we, plom by, sa szet ki, ety kie ty bez za dru ku. Ma my w ofer cie rów nież ar ku sze A4, wszyw ki i ety kie ty odzie żo we,
ta śmy TTR.
Od kil ku lat or ga ni zu je my kon fe ren cję La bel In no va tions, gdzie wy bit ni eks per ci oma wia ją naj bar dziej pro ble ma tycz ne
za gad nie nia zwią za ne z two rze niem ety kiet i opa ko wań.

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

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

firma fAno specjalizuje się w produkcji 
najwyższej jakości Etykiet samoprzylepnych, 
laminatów saszetkowych, Shrink sleeve 
oraz folii Bopp w technologii hd flEXo. 

ZAPRASZAMY 
DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY 
www.fano.pl 

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. 

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

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

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 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
PrintManager 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 
wy dru ko wa nia ni skich na kła dów 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 so gra ficz nej i cy fro wej z moż li wo ścią
uszla chet nia nia. Od 2018 ro ku po sia da my cer ty fi kat 
ja ko ści BRC.

KREA Sp. z o.o. jESt pioniEREm w pRoduKcji
EtyKiEt tERmoKuRczliwych (ShRinK SlEEvE) 
w polScE. wielokrotnie nagradzani za innowacyjność 
i najwyższą jakość druku. Zajmujemy się wdrażaniem
etykiet termokurczliwych u klientów z obróbką grafiki 
i pomocą techniczną włącznie. Drukujemy w technologii
HD flexo-UV. Dysponujemy najwyższej klasy sprzętem 
przy użyciu jakościowych materiałów. Oferujemy również
pomoc w zakresie pakowania i doboru urządzeń do
aplikacji etykiet termokurczliwych.

pRoduKujEmy
EtyKiEty tERmoKuRczliwE:
n dekoracyjne o nieograniczonej ilości kolorów
n efekty specjalne – m.in. cold stamping, 

druk dwustronny, lakier matowy
n plomby, także z perforacją poziomą 

i pionową, tear-tape
n multipaki, czyli opakowania promocyjne 

do zestawów.
www.krea.pl

KREA Sp. z o.o.
ul. Kręta 1, Luboń
tel.: (61) 855 20 88
info@krea.pl
www.krea.pl
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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

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 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.

Topak Druk 
ul. Sochaczewska 44
05-850 Macierzysz k. Warszawy, POLAND
tel.: +48 22 638 97 59, +48 22 861 98 85
e-mail: biuro@topak.eu
www.topak.eu

drukarnia etykietowa topak druk wspiera 
ochronę środowiska naturalnego, wprowadzając
innowacyjne produkty biodegradowalne oraz 
ze zrównoważonych źródeł certyfikowanych przez fSc®. 
Pracujemy zgodnie z ISO 9001:2015 oraz HACCP.

dRuKujEmy
– etykiety samoprzylepne, uszlachetnione i logistyczne,
– laminaty do produkcji saszetek,
– zawieszki pętelkowe, wineglassy.

topak druk is an environmentally conscious label
printing company offering innovative, biodegradable
products, and made from fSc® certified sustainable
sources. Topak Druk works in accordance with 
ISO 9001:2015 and HACCP.

wE pRint
– self-adhesive labels (1 to 8 colours),
– laminates – foil wrappers,
– tags – wineglass labels.

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

Za kład Po li gra ficz ny Na ta lii Sp. z o.o. ist nie je od 1985 roku
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!
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