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bekuplast S.A.

ul. Chopina 15, 43-170 Łaziska Górne
tel.: 32 22 43 520
dział marketingu – tel.: 32 22 41 612
info@bekuplast.pl

bekuplast – doświadczenie,
rozwój i wydajna produkcja
Już od 1985 roku ﬁrma bekuplast z powodzeniem
produkuje pojemniki transportowe i magazynowe
z tworzywa sztucznego. Średniej wielkości
rodzinna ﬁrma zajmuje się projektowaniem,
produkcją i sprzedażą na skalę międzynarodową:
n pojemników
n tac
n palet

Wiemy, jak istotne jest magazynowanie
oraz transport towarów, dlatego oferujemy
szeroki asortyment produktów.

Niezależnie od tego, czy będzie to VDA-KLT,
pojemnik na pieczywo, mięso, warzywa, czy składany
pojemnik, z nami znajdziesz odpowiednie rozwiązanie
– pojemnik Euro do każdego typu zastosowania.
www.bekuplast.pl

produkcja i sprzedaż:
n

kanistry o poj. od 1 do 30 l
w różnych wzorach i kolorach
butelki i pojemniki o poj. 0,2-3,0 dm3
nakrętki i zamknięcia do opakowań
pojemniki wtryskowe z pokrywą

CHEMIPLASTYKA Sp. z o.o.

n

www.chemiplastyka.pl

wybrane opakowania posiadają certyﬁkaty un

ul. peryferyjna 8, 25-562 Kielce
tel.: 41 331 77 75; 41 331 56 40
biuro@chemiplastyka.pl

DuPont de Nemours
(Deutschland) GmbH – Image Solutions

hugenottenallee 175, 63263 Neu isenburg, Niemcy
Kontakt: Tomasz Nojszewski
sales manager NCE, Dupont image solutions Cyrel®
tel.: +48 604 49 22 77, tel.: +48 22 320 09 87

www.dupont.com/image-solutions.html

n
n

dupont cyrel image solutions to od ponad 45 lat
dostawca wiodącej technologii płyt fleksograficznych cyrel oraz systemów do ich przygotowania
(np. drugiej generacji procesorów termicznych w technologii FAsT do bezsolwentowej obróbki płyt).
roDziNA pŁyT Cyrel EAsy z wbudowanym płaskim punktem stała się benchmarkiem na rynku płyt flekso w polsce
i na świecie. Nie wymagają one stosowania dodatkowych
procesów w celu wykreowania płaskiego punktu, co uprościło oraz przyspieszyło procesy w przygotowalni. płyty

posiadamy wolne moce produkcyjne
na urządzeniach do przetwórstwa tworzyw
sztucznych metodą wtrysku oraz wytłaczania
z rozdmuchem.
zapraszamy do współpracy.

EAsy dostępne są w grubościach od 1,14 do 6,35 mm
i mają zastosowanie w zadruku folii, etykiet (płyty EsX-r/
/EsE-r/EFX-r/EFE-r/Epr2), papieru (Esm/EFm) oraz
tektury falistej (EpC). Najnowszą rodziną płyt, które
właśnie debiutują na rynku, jest druga generacja płyt
EAsy z wbudowanym płaskim punktem o symbolach
EsX-r, EsE-r, EFX- oraz EFE-r, dedykowanych głównie do
zadruku folii oraz etykiet.
Dupont oval Logo jest znakiem towarowym ﬁrmy Dupont i jej ﬁlii.

firma cr clarke produkuje urządzenia do obróbki opakowaniowych termoplastów przeznaczonych
dla laboratoriów, małych firm, szkół oraz wyższych uczelni.

Entro Holdings Sp. z o.o.
biuro@entro.com.pl
tel. kom.: 604 255 258

www.entro.com.pl

małe termoformierki służą w laboratoriach do termoformowania innowacyjnych termoplastów, konstruowanych zgodnie
z najnowszym trendem BioDEGrADoWALNoŚCi; małe maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych: zmielony „plastik”
zamieniamy w płyty, używając ciepła i ciśnienia. Wyprodukowane tak arkusze można formować próżniowo, giąć i kleić.
Całkowity cykl termoformowania gotowej płyty wytworzonej na takiej maszynie do recyklingu pokazano na ﬁlmie
dostępnym na stronie www.entro.com.pl.
zapraszamy do współpracy.

fleXcon to innowacyjna firma specjalizująca się w produkcji materiałów
wysokospecjalistycznych używanych w aplikacjach graficznych między innymi
do produkcji etykiet.

www.fleXcon.com

przedstawiciel na Europę Centralno-Wschodnią:

dorota witthuhn

e-mail: dwitthuhn@FLEXcon.com
tel. kom.: +48 660 542 986

KF Technologie
ul. Łuki Wielkie 1
02-434 Warszawa
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tel.: (22) 873 36 64, 606 240 930
biuro@kftechnologie.com.pl

www.kftechnologie.com.pl
www.bioopakowania.pl
www.plastikowyrecykling.pl

Jesteśmy obecni na światowym rynku od roku 1956. Nasza siedziba znajduje się w spencer w usA. posiadamy oddziały
produkcyjne i dystrybucyjne na całym świecie. W Europie nasz pierwszy oddział logistyczny powstał w roku 1974
w holandii, a w roku 1997 rozpoczęliśmy produkcję w szkocji. Główne segmenty rynku, na których się skupiamy, to
przemysł medyczny, farmaceutyczny, rynek opakowań, motoryzacyjny, elektronika, taśmy montażowe, laminaty oraz
materiały zabezpieczające. odpowiadamy na wyzwania, jakie stawiają przed nami nasi klienci szukając coraz to bardziej
zaawansowanych rozwiązań technicznych.
kf technologie sprzedaje maszyny do przetwórstwa
tworzyw sztucznych i produkcji opakowań oraz dostarcza kompletne i/lub jednostkowe rozwiązania do:
n podnoszenia iV (lepkości) i odkażania płatków pET n ekstruzji folii ApET i rpET 100% do żywności n pomiaru iV (lepkości) w czasie rzeczywistym w procesie wytłaczania pET
n termoformowania opakowań do żywności 100% rpET,
ApET, hips, pp i innych n termoformowania opakowań
i produktów z Bio masy celulozowej, trzciny cukrowej itp.
n zadruku kubków, pokrywek i innych pojemników n pako-

wania w blister oraz celulozowy cyclepac® n laminacji i powlekania folii, papieru i aluminium dla przemysłu opakowań
n fotowoltaiki i kompozytów prepregowych. uzupełnieniem są: materiały do termoformowania oraz produkcja
w polsce, na zlecenie, bio-opakowań z pulpy organicznej.

wyłączny przedstawiciel firm na rynek polski: Viscotec (gr. starlinger), iVoN, KiEFEL Technologies (gr. Brückner),
VAN DAm, KoCh pac-systeme (gr. uhlmann), KroENErT
(gr. KroENErT * DryTEC * BmB), GrACz (pBE).
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korporacja kgl s.a.
jest dostawcą granulatów polimerów
termoplastycznych oraz producentem
opakowań spożywczych z tworzyw
sztucznych i narzędzi produkcyjnych (form)
na maszyny termoformujące i wtryskarki.

Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu
w branży, może zagwarantować obsługę na najwyższym
poziomie.
zakład produkcyjny, rok założenia 1982.

oferujemy:
pojemniki, butelki, słoiki i fiolki
z tworzyw sztucznych (LDpE, hDpE, pp)
o różnych kształtach, kolorach i pojemnościach
od 25 ml do 1.200 ml z przeznaczeniem dla chemii
gospodarczej i samochodowej, kosmetyków
samochodowych, odczynników chemicznych oraz
nakrętki i zamknięcia z tworzyw sztucznych.

OPAKOWANIE 4/2021

Działające w ramach Korporacji KGL s.A.
Centrum Badań i rozwoju stwarza warunki dla
opracowania, a następnie implementowania nowych
technologii do produkcji opakowań (skład folii,
narzędzie w postaci formy oraz sposób
termoformowania), co znacząco podnosi poziom
innowacyjności know-how Grupy KGL.
www.kgl.pl
Kompleksowa usługa w zakresie
uruchomienia nowych wzorów opakowań, tj.:
n projekt
n wykonanie form
n produkcja

kontakt: mgr andrzej rusek – kierownik produkcji
opakowania posiadają
Świadectwo Jakości zdrowotnej pzh.
zakład posiada Certyﬁkat iso 9001

Korporacja KGL S.A.

mościska, ul. postępu 20
05-080 izabelin
tel.: +48 22 321 30 00
info@kgl.pl

www.kgl.pl

MAGA® – BIOTAL® Sp. z o.o.

siedziba: 44-100 Gliwice, ul. opolska 3
tel./fax: + 48 (32) 279 12 78, 231 66 67
zakład prod.: 44-105 Gliwice, ul. Ligocka 15
tel./fax: +48 (32) 230 77 04 do 06
e-mail:contact@maga-biotal.pl

www.maga-biotal.pl
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masterchem logoplaste
opakowania najwyższej jakości
Jesteśmy producentem wysokiej jakości opakowań pET
o Europejskim zasięgu przeznaczonych dla kosmetyków,
chemii gospodarczej, produktów spożywczych, produktów
alkoholowych, wyrobów farmaceutycznych i suplementów
diety. masterchem Logoplaste stosuje najnowsze technologie i rozwiązania informatyczne. Wdrożone przez ﬁrmę
systemy zarządzania jakością: iso 9001, iso 15593 oraz
iso 15378 standaryzują wszelkie procesy jakościowe.

Naszym klientom oferujemy kompletną gamę rozwiązań,
od kreowania pomysłów i projektowania, przez tworzenie
krótkich serii butelek i zamknięć, aż po produkcję wysokonakładową.

www.mlpolyoleﬁns.com

ml polyoleﬁns specjalizuje się w produkcji recyklatu polipropylenu, zaopatrując w swoje produkty klientów z unii Europejskiej i Ameryki płn. W czasie dwóch dekad działalności
przedsiębiorstwo mL sp. z o.o. stało się liderem produkcji
recyklatu pp w Europie Środkowo-Wschodniej, dysponując
mocami produkcyjnymi na poziomie 25000 ton rocznie.
Wysoka jakość i powtarzalność badań wynika z unikalnego
know-how wypracowanego przez lata działalności, nowoczesnego laboratorium wyposażonego w wysokiej klasy
aparaturę badawczą, własnej fabryki wtrysków wytwarzają-

cej ekoprodukty marki stellaGreen® oraz doświadczonej
i zaangażowanej kadry. potwierdzeniem wysokich standardów są certyﬁkacje iso 9001:2015 i iso 14001:2015, nadzorowane przez renomowany instytut badawczy TÜV rheinland oraz znak jakości EuCertplast.
specjalizacja produkcji pozwala mL polyoleﬁns dostarczać najwyższej jakości recyklat pp w kolorach czarnym
i szarym, o różnym stopniu płynięcia, a nowoczesna linia do
compoundu umożliwia napełnianie regranulatów dodatkami i minerałami.

Pakmar Sp. z o.o.

Firma pakmar jest obecna na polskim rynku od 1990 roku.
oferujemy pełną obsługę, od wyboru koncepcji opakowania po jego dostosowanie do potrzeb klienta. nasza oferta jest skierowana głównie do przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego i producentów opakowań.

Masterchem
Logoplaste Sp. z o.o.

ul. przylep-solidarności 86d, 66-015 zielona Góra
tel.: +48 68 324 08 56,
Dział sprzedaży: info@mch.com.pl
sklep internetowy: esklep@mch.com.pl

www.mch.com.pl / www.esklep.mch.com.pl

ML Sp. z o.o.

ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne
tel. +48 55 235 09 85
info@mlpolyoleﬁns.com

ul. Kajakowa 1, 02-838 Warszawa
tel.: +48 22 899 32 25
zakład folii rębków: zacisze 11, 08-410 Garwolin
tel.: +48 25 682 06 05, pakmar@pakmar.com.pl

www.pakmar.com.pl

Przetwórstwo
Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.

tel.: +48 59 840 08 80, e-mail: bok@plast-box.com

STARK Partner Spółka z o.o.

tel.: +48 22 734 32 91, e-mail: zamowienia@stark.pl

www.plast-box.com / www.stark.pl

n
n
n

Folie biodegradowalne i kompostowalne pLA
Laminaty biodegradowalne barierowe do tacek
i maszyn flowpack
Laminaty biodegradowalne z papierem

grupa kapitałowa plast-boX należy
do najnowocześniejszych producentów
opakowań z tworzyw sztucznych w europie.

Jest dostawcą szerokiej gamy pojemników oraz zaawansowanych technologicznie wiader dla wielu branż, w tym
tak wymagających jak spożywcza i chemiczna. połączenie potencjału produkcyjnego i know-how marki plast-Box
i sTArK partner, które tworzą Grupę, pozwala zaoferować
klientom bardzo zróżnicowane portfolio produktowe – od

wśród oferowanych przez nas produktów znajdują się:
n butelki
n słoiki
n zamknięcia
n preformy

n
n
n
n
n
n
n
n

Torebki biodegradowalne
Folie ApET/pE do termoformowania
Folie pA/pE, pET/pE, pET/alox/pE do pakowania
próżniowego, pA/pp do sterylizacji
Folie barierowe do maszyn flowpack i transwrap
Folie stretch makroperforowane do paletyzacji
Folie barierowe i wieczkowe do tacek, peel, antifog
Torebki barierowe typu doypack ze struną,
zaworem do materiałów sypkich i płynów
półfabrykaty konstrukcyjne (pręty, rury, płyty zellamid)

zaawansowanych technologicznie zamykanych wiader po
opakowania małolitrażowe, a także transportery dla branży spożywczej i inne produkty użytkowe, sprzedawane
w sieciach handlowych.
Wysoka jakość produkcji oraz profesjonalny serwis sprawiają, że znaczna część opakowań traﬁa na eksport.
Grupa posiada dwie fabryki w polsce, jedną na ukrainie
oraz przedstawicielstwo handlowe na Białorusi.
plast-Box istnieje od 1983 roku, a od 2004 roku jest notowany na GpW.

www.siegwerk.com

siegwerk międzynarodowy producent: farb, lakierów oraz dodatków do produkcji opakowań,
zarówno standardowych jak i spożywczych, farmaceutycznych oraz kosmetycznych.
oferta obejmuje między innymi: farby, lakiery oraz dodatki do szerokiej produkcji szerokiej gamy opakowań.
n Farby flexograﬁczne i wklęsłodrukowe do druku opakowań elastycznych.
n Farby flexograﬁczne utrwalane lampami uV oraz LED, standard i niskomigracyjne Lm.
– Farby oraz lakiery do shrink sleeve, imL, tub laminowanych i ekstrudowanych.
– Farby typograﬁczne, offset WL, sitodruk rotacyjny – utrwalanie lampami uV.
n Farby offsetowe, konwencjonalne i uV, w tym niskomigracyjne.
n Farby wodne do druku opakowań papierowych i tissue.
n Lakiery barierowe wodne do opakowań na żywność.
sprzedajemy oraz wspieramy technicznie.

SPG Group Poland

sp group doświadczyła znacznego
wzrostu, co plasuje ją w czołówce firm
w branży produkcji folii elastycznych
i sztywnych do pakowania żywności
o zasięgu przemysłowym, na poziomie
europejskim.

Siegwerk Poland Marki Sp. z o.o.

ul. piłsudskiego 121D, 05-270 marki
tel.: +48 22 771 64 00

ul. metalowa 13, 73-102 stargard
tel.: +48 91 8876077
sprzedaz@spg-pack.com

www.spg-pack.com

sp Group to ﬁrma działająca na rzecz naszej planety. zapewnia produkty zrównoważone, jak i artykuły nadające
się do recyklingu, surowce wtórne lub biodegradowalne.

W swojej ofercie firma posiada folie do maszyn typu
flowpack, folię górną na tace ApET lub ApET pE, a także
woreczki pionowe i stand-up.

Firma zajmuje się również ekstruzją folii sztywnej i półsztywnej do wytwarzania folii termoformowanych używanych do produkcji tacek i pojemników próżniowych.
ponadto ﬁrma dysponuje czterema technikami druku:
wklęsłodruk, fleksograﬁa, druk cyfrowy i offsetowy.
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