PRODUCENCI ETYKIET 41
PPU „COMEx” JEST PRODUCENTEM ETYKIET
SAMOPRZYLEPNYCH WIELOWARSTWOWYCH
PEEL OFF, BOOKLETÓW I INNYCH DRUKÓW
W TECHNOLOgII ROLOWEJ.

Produkujemy etykiety w technikach: offset rolowy, fleksograﬁa, sitodruk rolowy czy druk cyfrowy.
Nasze doświadczenie w zakresie uszlachetniania etykiet
poprzez zastosowanie druku wypukłego, złocenia, tłoczenia, aplikacji hologramów, zadruku farbą zdrapkową –

daje praktycznie nieograniczone możliwości uzyskania
niepowtarzalnego efektu końcowego. Oferujemy możliwość personalizacji etykiet, druku pharma kodów, kodów 2D, jak również druku alfabetem Braille’a; produkcję oraz wdrożenia rozwiązań z wykorzystaniem systemów RFID – smart labels, smart tickets.
Posiadamy maszyny umożliwiające produkcję wyraﬁnowanych typów etykiet jak: etykiety wielostronicowe
(booklety), wielowarstwowe (sandwich, peel & read) czy
etykiety ze ścieżką bezklejową.

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE, OWIJKI, SASZETKI
n

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

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:
druk do 10 kolorów flekso, sitodruk
n druk cyfrowy HP Indigo
n

ZAKłAD POLIgRAFICZNY MAL-POL
ISTNIEJE NA RYNKU OD 1993 ROKU.
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.
W OFERCIE
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etykiety samoprzylepne jednowarstwowe
etykiety samoprzylepne wielowarstwowe
mono- i multimateriałowe (peel-off)
etykiety serializacyjne TE
etykieto-ulotki – BOOKLETY
etykiety shrink sleeve
etykiety wrap-around
banderole do banderolownic tapetowe i pozycjonowane

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.
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/ 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

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

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.
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nadruki reliefowe
– teksty Braile'a
– trójkąty ostrzegawcze
ulotki do leków i kosmetyków
– składane i nieskładane
na papierach 40 / 45 / 50 g/m2

JAKOść OFFSETU WE FLExOgRAFII
DZIęKI TECHNOLOgII ESKO CRYSTAL
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.

„Comex” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

ul. Graniczna 21, 54-516 Wrocław
tel.: +48 71 373 75 79
e-mail: sekretariat@comex.net.pl

www.comex.net.pl

ETYFLEX Sp. z o.o.

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

www.etyflex.pl

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

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

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

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

