PRODUCENCI OPAKOWAń SZKLANyCH I METALOWyCH 49
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

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 OkOŁO 8 tYS. OSóB I PROWAdzI dzIAŁALNOść W 19 kRAjACh.
WIęCEj INFORmACjI NA StRONIE WWW.CANPACk.COm

Badane opakowania:
n puszki i wieczka konserwowe,
n puszki na napoje,
n wieczka łatwootwieralne,
n blachy do opakowań i zamknięć metalowych,
n opakowania i materiały opakowaniowe
z tworzyw sztucznych,
n pojemniki aerozolowe
n inne nietypowe opakowania.
www.cobico.pl

dANkAN PACkAGING SP. z O.O.
– OPAkOWANIA mEtALOWE I SzkLANE
dLA PRzEmYSŁu SPOŻYWCzEGO, ChEmICzNEGO,
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.

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
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 odpowiednie 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!”
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CANPACK S.A.

31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1
tel.: +48 12 377 74 03 / +48 12 377 74 63
contact.CPHQ@canpack.com

www.canpack.com

Laboratorium ﬁrmy COBICO Sp. z o.o. od 1996 roku,
w ramach posiadanej akredytacji AB 086, prowadzi badania opakowań metalowych oraz z tworzyw sztucznych
i szkła w odniesieniu do obowiązujący specyﬁkacji norm
i aktów prawnych. Dodatkowo w ramach prowadzonych
prac badawczo-rozwojowych Laboratorium stale zwiększa zakres swojej działalności o nowe rodzaje badań
takie jak: barierowość tworzyw sztucznych, analiza MAP,
pomiar zawartości tlenu i dwutlenku węgla w napojach
alkoholowych i niealkoholowych.

Od ponad 18 lat precyzyjnie realizujemy
zamówienia w zakresie opakowań dla przemysłu
spożywczego, chemicznego oraz opakowań
promocyjnych dla przemysłu reklamowego.

www.ardaghgroup.com
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Laboratorium
COBICO Sp. z o.o.

Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka
Laboratorium: +48 12 630 90 91
Biuro certyﬁkacji: +48 12 632 35 71

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

opakowania 2-komponentowe
opakowania łączone (tw. sztuczne i metal)
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.
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.

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

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

Przedsiębiorstwo
grupy

