40 PRODUCENCI ETYKIET
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

jEStEśmy dRuKARnią z 19-lEtnim doświAdczEniEm w pRoduKcji
EtyKiEt SAmopRzylEpnych z nowoczESną tEchnologią i innowAcyjnym podEjściEm.
Naszą misją jest wspieranie biznesu naszych klientów poprzez optymalizację kosztów dostarczanych etykiet, wsparcie
technologiczne oraz kreowanie rozwiązań „szytych na miarę”. Na bieżąco śledzimy trendy i nowości w branży etykiet.
Posiadamy gamę ekologicznych rozwiązań, dzięki którym ekonomia i ekologia mogą iść w parze.
Naszym klientom oferujemy szeroki wybór etykiet na roli: kolorowych, peel-off, shrink sleeve, banderole-owijki, etykiety
zapachowe, plomby, saszetki, etykiety bez zadruku. Mamy w ofercie również arkusze A4, wszywki i etykiety odzieżowe,
taśmy TTR.
Od kilku lat organizujemy konferencję Label Innovations, gdzie wybitni eksperci omawiają najbardziej problematyczne
zagadnienia związane z tworzeniem etykiet i opakowań.
EtyKiEty SAmopRzylEpnE, owijKi, SASzEtKi
n

ETYFLEX Sp. z o.o.

ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków
tel./fax: 0048 12 292 72 43

www.etyflex.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

n

NOWOCZESNA DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA
Z ROZBUDOWANYM PARKIEM MASZYNOWYM
precyzja druku, doskonałe odwzorowanie i stabilność
kolorystyczna przy powtarzających się nakładach /
równoległa realizacja wielu zleceń
TECHNOLOGIE UZUPEŁNIAJĄCE DOSTOSOWANE
DO ROSNĄCYCH POTRZEB KLIENTÓW
zadruk do 10 kolorów / druk flexo z sitodrukiem

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

gRAfpol jESt czołowym pRoducEntEm
EtyKiEt SAmopRzylEpnych w polScE.

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

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

www.krea.pl

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

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

/ wielokolorowy cold stamping / 3-kolorowy
zadruk na kleju dla wielowarstwowych etykiet
typu sandwich oraz peel-off / tłoczenie
KOORDYNACJA I KONTROLA NA KAŻDYM ETAPIE
PRODUKCYJNYM DLA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
wsparcie w procesie projektowania graﬁcznego
/ doradztwo w doborze odpowiedniej kolorystyki
/ własna cyfrowa naświetlarnia ctp

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.

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

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

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

zAKłAd poligRAficzny mAl-pol
iStniEjE nA RynKu od 1993 RoKu.

mamy przyjemność przedstawić państwu ofertę naszej
ﬁrmy jako gwaranta rzetelności i wysokiej jakości
świadczonych usług. W 2016 roku poszerzyliśmy
naszą ofertę o druk cyfrowy, który daje możliwość
wydrukowania niskich nakładów na różnych podłożach.
podstawową działalnością ﬁrmy jest produkcja etykiet
z materiałów samoprzylepnych, zadruk laminatów
w technologii fleksograﬁcznej i cyfrowej z możliwością
uszlachetniania. Od 2018 roku posiadamy certyﬁkat
jakości BRC.

Od tego czasu sukcesywnie rozbudowujemy
park maszynowy, stworzyliśmy profesjonalne studio
graﬁczne, własną przygotowalnię form drukowych HD,
system prooﬁngu cyfrowego oraz wdrożyliśmy system
PrintManager JDF dostosowując się do dynamiki
rozwoju ﬁrmy oraz wymagań rynku.
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Zakład Poligraﬁczny Natalii Sp. z o.o. istnieje od 1985 roku
i jest ﬁrmą rodzinną ze 100% kapitałem polskim.
dzięki dobrze wyposażonemu parkowi maszynowemu,
wyszkolonym fachowcom, a przede wszystkim rozsądnemu zarządzaniu natalii Sp. z o.o. stała się jednym z największych producentów wysoko przetworzonych wielobarwnych etykiet samoprzylepnych i termokurczliwych
typu shrink sleeves.
drukarnia specjalizuje się w produkcji etykiet iml, kilkustronicowych typu peel off oraz przedruku folii i laminatów

wielowarstwowych na saszetki kosmetyczne. drukujemy laminaty na tuby do past do zębów i żele do włosów z uszlachetnieniami typu złocenie oraz sitodruk
rotacyjny.
Drukarnia otrzymała wiele certyﬁkatów jakości i wyróżnień oraz wdrożyła System Zarządzania Jakością TÜV
Rheinland Polska wg norm ISO 9001: 2008; należy również do Stowarzyszenia Polskich Producentów Etykiet
Samoprzylepnych.
wizytówką drukarni natalii jest jakość i solidność!

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.

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.

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

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

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.
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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

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

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

