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www.ardaghgroup.com

GruPA ArdAGH to świAtowy leAder
ProduKuJący oPAKowAniA SZKlAne 
i metAlowe.

Posiada 56 zakładów w 16 krajach, 
zatrudnia ponad 16 000 pracowników, 
a wartość jej łącznej rocznej sprzedaży 
przekracza 7 miliardów USD. 
W Polsce grupa posiada 4 zakłady 
produkcyjne. 

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

https://www.facebook.com/ardaghgroup

CANPACK 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, nAleŻącA do GiorGi GloBAl HoldinGS, inc., 
JeSt GloBAlnym Producentem AluminiowycH PuSZeK nAPoJowycH, 
oPAKowAń dlA PrZemySŁu SPoŻywcZeGo, A tAKŻe SZKlAnycH ButeleK 
i metAlowycH ZAmKnięć KoronowycH. FirmA, Z SiedZiBą w KrAKowie (PolSKA), 
ZAtrudniA PrAwie 8 tyS. oSóB nA cAŁym świecie i ProwAdZi dZiAŁAlność w 19 KrAJAcH.

więceJ inFormAcJi nA Stronie 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 17 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. 

Dekorglass Działdowo S.A.
Zakład Dekorujący Szkło
ul. Grunwaldzka 35, 13-200 Działdowo 
tel.: +48 23 697 21 35, decoration@dekorglass.pl
Huta Szkła: ul. Bydgoska 40, 89-200 Tur
tel.: +48 52 516 44 00, glass@dekorglass.pl

Je ste śmy jed ną z naj bar dziej ce nio nych i in no wa cyj nych
firm zaj mu ją cych się de ko ra cją oraz pro duk cją szkła. 
Hi sto ria na sze go przed się bior stwa roz po czę ła się od
ozda bia nia bu te lek tech ni ką si to dru ku. Wy jąt ko wy de sign
de ko ra cji pod bił ser ca klien tów i za ini cjo wał roz wój, dzię -
ki cze mu roz bu do wa li śmy swo ją ofer tę o in ne tech ni ki, 
ta kie jak ma to wa nie che micz ne, ma lo wa nie wod ne oraz
za awan so wa ne, rzad ko spo ty ka ne me to dy – na druk me -
ta la mi szla chet ny mi, hot stam ping, me ta li za cję, apli ka cji
kal ki, la se ro wa nie czy druk cy fro wy.

Na sze usłu gi zdo by ły ogrom ną po pu lar ność, dla te go
zde cy do wa li śmy się na ogrom ny krok na przód w po sta ci
pro duk cji wła sne go su row ca – bu te lek szkla nych. Hu ta
szkła to wiel ka in we sty cja, któ ra umoż li wia nam sa mo -
dziel ne pro du ko wa nie wła snych, wy jąt ko wych i nie -
po wta rzal nych mo de li. Wśród ofe ro wa nych przez nas
stan dar dów znaj dzie cie spo ro kla sycz nych kształ tów, ale
w no wo cze snym wy da niu. Oprócz stan dar dów zaj mu je my
się pro duk cją bu te lek ko sme tycz nych i al ko ho lo wych we -
dług form klien tów.

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
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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. 

Przedsiębiorstwo
grupy 

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.

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

Silgan Metal Packaging 
Szprotawa Sp. z o.o.
ul. Jesionowa 2a, Wiechlice, 67-300 Szprotawa
tel. kom.: 507 198 929, 601 727 868
www.silganmp.com

oFertA GruPy SilGAn oBeJmuJe 
SZeroKi ZAKreS oPAKowAń metAlowycH
o pojemności od 0,2 l do 25 l dlA PrZemySŁu
cHemicZneGo, tecHnicZneGo i oleJów 
JAdAlnycH.

w ofercie:
n puszki chemiczne czteroczęściowe zamykane

wieczkiem wciskanym oraz puszki chemiczne
czteroczęściowe z pierścieniem TT (trimatic)

n puszki chemiczne trzyczęściowe zamykane 
wieczkiem wciskanym w pobocznicę

n bębny cylindryczne zamykane korkiem plastikowym
n kanistry prostokątne zamykane korkiem 

plastikowym
n wiadra stożkowe zamykane pokrywą koronową 

lub pokrywą z pierścieniem zaciskowym  
n wiadra stożkowe zamykane pokrywą koronową 

lub pokrywą z pierścieniem zaciskowym 
z atestem UN


