
Natalii Sp. z o.o. 
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www.natalii-rolldruk.pl
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ZAłOŻONA W 1995 ROKu DRuKARNIA fOPS
SPECJALIZuJE SIę W OBSłuDZE SIECIOWYCH
KLIENTÓW BIZNESOWYCH W ZAKRESIE PRODuKCJI,
DOSTAWY I MONTAŻu MATERIAłÓW POS, 
OuT-Of-HOME ORAZ fOTODEKORACJI. 

OD 2018 ROKu OfERTA ZOSTAłA POSZERZONA 
O PRZEMYSłOWą CYfROWą PRODuKCJę ETYKIET 
W ROLI I NA ARKuSZu.

Produkujemy etykiety w maksymalnej 
szerokości 330 mm w technologii Inkjet UV
na podłożach papierowych i foliowych, 
również metalicznych i bezbarwnych. 
Druk CMYK z kolorem białym. 
Możliwe niskie nakłady, nawet 10 szt. 
Wysoka jakość, krótkie terminy, brak kosztów
przygotowalni, przy małych nakładach produkcja 
bezwykrojnikowa. Obsługa zmiennych danych, 
kodów kreskowych, personalizacja.

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 

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. 

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

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

ZA KłAD PO LI gRA fICZ NY MAL -POL 
IST NIE JE NA RYN Ku OD 1993 RO Ku. 

Od te go cza su suk ce syw nie roz bu do wu je my 
park ma szy no wy, stwo rzy li śmy pro fe sjo nal ne stu dio 
gra ficz ne, wła sną przy go to wal nię form dru ko wych HD
oraz sys temu pro ofin gu cy fro we go, do sto so wu jąc się
do dy na mi ki roz wo ju fir my oraz wy ma gań ryn ku. 

Ma my przy jem ność przed sta wić Pań stwu ofer tę na szej
fir my ja ko gwa ran ta rze tel no ści i wy so kiej ja ko ści
świad czo nych usług. W 2016 ro ku po sze rzy li śmy na szą
ofer tę o druk cy fro wy, któ ry da je moż li wość wy dru ko wa nia
ni skich na kła dów na róż nych pod ło żach. 
Pod sta wo wą dzia łal no ścią fir my jest pro duk cja ety kiet
z ma te ria łów sa mo przy lep nych, za druk la mi na tów
w tech no lo gii flek so gra ficz nej i cy fro wej z moż li wo ścią
uszla chet nia nia. Od 2018 ro ku po sia da my cer ty fi kat 
ja ko ści BRC.

FOPS
Al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn, PL
tel.: +48 33 488 68 88
tel. kom.: +48 500 200 401
e-mail: office@cyfroweetykiety.pl
www.cyfroweetykiety.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

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

ETYFLEX Sp. z o.o.
ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków
tel./fax: 0048 12 292 72 43
www.etyflex.pl

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE, OWIJKI, SASZETKI
n NOWOCZESNA DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA 

Z ROZBUDOWANYM PARKIEM MASZYNOWYM 
precyzja druku, doskonałe odwzorowanie i stabilność
kolorystyczna przy powtarzających się nakładach /
równoległa realizacja wielu zleceń

n TECHNOLOGIE UZUPEŁNIAJĄCE DOSTOSOWANE 
DO ROSNĄCYCH POTRZEB KLIENTÓW
zadruk do 10 kolorów / druk flexo z sitodrukiem
/ wielokolorowy cold stamping / 4-kolorowy 

zadruk na kleju dla wielowarstwowych etykiet 
typu sandwich oraz peel-off / tłoczenie

n KOORDYNACJA I KONTROLA NA KAŻDYM ETAPIE
PRODUKCYJNYM DLA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
wsparcie w procesie projektowania graficznego 
/ doradztwo w doborze odpowiedniej kolorystyki 
/ własna cyfrowa naświetlarnia CtP

JESTEśMY NAJWIęKSZą DRuKARNIą 
W POłuDNIOWEJ POLSCE

Za kład Po li gra ficz ny Na ta lii Sp. z o.o. ist nie je od 1985
roku i jest fir mą ro dzin ną ze 100% ka pi ta łem pol skim. 
Dzię ki do brze wy po sa żo ne mu par ko wi ma szy no we mu,
wy szko lo nym fa chow com, a przede wszyst kim roz sąd -
ne mu za rzą dza niu Na ta lii Sp. z o.o. sta ła się jed nym
z naj więk szych pro du cen tów wy so ko prze two rzo nych
wie lo barw nych ety kiet sa mo przy lep nych i ter mo kurcz li -
wych ty pu shrink sle eves.
Dru kar nia spe cja li zu je się w pro duk cji ety kiet IML, kil ku -
stro ni co wych ty pu pe el off oraz prze dru ku fo lii i la mi na tów

wie lo war stwo wych na sa szet ki ko sme tycz ne. Dru-
ku je my la mi na ty na tu by do past do zę bów i że le do
wło sów z uszla chet nie nia mi ty pu zło ce nie oraz si to -
druk ro ta cyj ny.
Dru kar nia otrzy ma ła wie le cer ty fi ka tów ja ko ści i wy róż -
nień oraz wdro ży ła Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią TÜV
Rhe in land Pol ska wg norm ISO 9001: 2008; na le ży rów -
nież do Sto wa rzy sze nia Pol skich Pro du cen tów Ety kiet
Sa mo przy lep nych.
Wi zy tów ką dru kar ni Na ta lii jest ja kość i so lid ność!
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W OfERCIE

n etykiety samoprzylepne jednowarstwowe
n etykiety samoprzylepne wielowarstwowe 

mono- i multimateriałowe (peel-off)
n etykiety serializacyjne TE
n etykieto-ulotki – BOOKLETY
n etykiety shrink sleeve
n etykiety wrap-around
n banderole do banderolownic tapetowe i pozycjonowane

n nadruki reliefowe
– teksty Braille'a
– trójkąty ostrzegawcze

n ulotki do leków i kosmetyków 
– składane i nieskładane 
na papierach 40 / 45 / 50 g/m2

JAKOść OffSETu WE fLEXOgRAfII 
DZIęKI TECHNOLOgII ESKO CRYSTAL

Drukarnia etykietowa Topak Druk wspiera 
ochronę środowiska naturalnego, wprowadzając
innowacyjne produkty biodegradowalne oraz ze 
zrównoważonych źródeł certyfikowanych przez fSC®. 
Pracujemy zgodnie z BRC, HACCP oraz ISO 9001:2015.

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

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 BRC,
HACCP and ISO 9001:2015.

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

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

Firma Poli-Plus rozpoczęła swoją działalność 
w 2005 roku. Jesteśmy drukarnią specjalizującą się 
w dostarczaniu etykiet samoprzylepnych w zwoju,
wielobarwnych i bez nadruku. Priorytetami są 
dla nas: jakość, szybki czas realizacji zamówień 
i zadowolenie naszych Klientów.

SPECJALIZACJA: druk cyfrowy etykiet samoprzylepnych
w technologii INKJET UV oraz Dry Toner.

CO NAS WYRÓŻNIA: krótki czas realizacji zleceń, 
druk kolorem białym o wysokim poziomie krycia, 
intensywność i trwałość kolorów. 

OfERuJEMY TAKŻE: druk flekso do 10 kolorów, 
etykiety IML, zadrukowane laminaty wielowarstwowe,
wieczka aluminiowe, etykiety czyste (papierowe 
i foliowe), taśmy do drukarek termotransferowych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓłPRACY!

POLI-PLUS Sp. z o.o.
ul. Mostek 2/8, 80-759 Gdańsk
tel. kom.: 607 330 552, biuro@poliplus.com.pl
www.poliplus.com.pl
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