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56 producenci opakoWań z tWorzyW sztucznych oraz dostaWcy 
materiałóW i urządzeń do produkcji opakoWań z tWorzyW sztucznych

cHemiplasTyka  sp. z o.o. 
ul. peryferyjna 8, 25-562 kielce
tel.: 41 331 77 75; 41 331 56 40
biuro@chemiplastyka.pl
www.chemiplastyka.pl

produkcja i sprzedaż:

n kanistry o poj. od 1 do 30 l 
w różnych wzorach i kolorach

n butelki i pojemniki o poj. 0,2-3,0 dm3

n nakrętki i zamknięcia do opakowań
n pojemniki wtryskowe z pokrywą

Wybrane opakowania posiadają certyfikaty un

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

zapraszaMY do WspółpracY.

entro Holdings sp. z o.o.
biuro@entro.com.pl
tel. kom.: 604 255 258
www.entro.com.pl

firMa cr cLarke produkuje urządzenia do obróbki opakoWanioWYcH terMopLastóW przeznaczonYcH
dLa LaboratorióW, MałYcH firM, szkół oraz WYższYcH uczeLni. 

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 europe lTd.
Weesp, niderlandy / glenrothes, Wielka brytania
przedstawiciel: dorota Witthuhn
+48 660 542 986 / dwitthuhn@flexcon.com
www.flexcon.com

fLeXcon to innoWacYjna firMa specjaLizująca się 
W produkcji pLastikoWYcH MateriałóW do produkcji etYkiet

jesteśmy obecni na światowym rynku od roku 1956. posiadamy oddziały produkcyjne i dystrybucyjne na całym świecie.
główne segmenty rynku, gdzie stosowane są nasze materiały, to przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, przemysł ciężki
(np. huty stali).
nasze rozwiązania z uwagi na posiadane certyfikaty oraz aprobaty fda znajdują szerokie zastosowanie w produkcji
etykiet  dla rynku farmaceutycznego oraz medycznego. posiadamy wiele rozwiązań materiałowych dla szeroko pojętego
rynku opakowań. zapewniamy profesjonalny dobór materiału do aplikacji. posiadamy w ofercie materiały odporne na
najbardziej agresywne chemikalia oraz wysokie temperatury. www.fLeXcon.com

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

dupont cY reL iMa ge so Lu tions 
to od po nad 45 Lat do staW ca Wio dą cej 
tecH no Lo gii płYt fLek so gra ficz nYcH cY reL
oraz sYsteMóW do icH przYgotoWania. 

ro dzi na płYt cy rel easY z wbu do wa nym pła skim punk -
tem sta ła się bench mar kiem na ryn ku płyt flek so w pol sce
i na świe cie. nie wy ma ga ją one sto so wa nia do dat ko wych
pro ce sów w ce lu wy kre owa nia pła skie go punk tu, co upro -
ści ło oraz przy spie szy ło pro ce sy w przy go to wal ni. pły ty

easy do stęp ne są w gru bo ściach od 1,14 do 6,35 mm i ma ją
za sto so wa nie w za dru ku fo lii, ety kiet (pły ty esx -r/ese -r/
efx -r/efe -r/epr2), pa pie ru (esm/efm) oraz tek tu ry fa li -
stej (epc). naj now szą ro dzi ną płyt, któ re wła śnie de biu tu ją
na ryn ku, jest dru ga ge ne ra cja płyt easY z wbu do wa nym
pła skim punk tem o sym bo lach esx -r, ese -r, efx - i efe -r,
de dy ko wa nych głów nie do za dru ku fo lii oraz ety kiet oraz
pły ta Li ght ning Lsh – de dy ko wa na do na świe tla nia w ko -
pio ra mach Led. 
dupont oval Lo go jest zna kiem to wa ro wym fir my dupont i jej fi lii.

09-400 płock
ul. ignacego łukasiewicza 39
tel.: 24 364 73 00 
biuro sprzedaży: tel.: 24 364 74 74
fax: 24 364 74 75, sales@basellorlen.pl
www.basellorlen.pl 

basell orlen polyolefins sp. z o.o. (bop) 
jest polską spółką joint venture, która specjalizuje się 
w produkcji poliolefin. spółka należy do grupy
Lyondellbasell i grupy orLen. 

bop produkuje polietylen wysokiej gęstości przy 
użyciu technologii Hostalen na licencji Lyondellbasell 
oraz polipropylen w oparciu o technologię Spheripol, 
także należącą do Lyondellbasell. bop wytwarza 
również polietylen niskiej gęstości. 

bop posiada w pełni od siebie zależną 
spółkę handlową – basell orlen polyolefins 
sprzedaż sp. z o.o. (bops), która oferuje polskim
przetwórcom poliolefin produkty z płocka 
oraz materiały z portfolio Lyondellbasell. 

bops dysponuje szeroką siecią sprzedaży, 
posiada rozbudowane kanały obsługi klienta 
oraz serwis techniczny.

Bericap polska sp. z o. o.
al. jana pawła ii 27, 00-867 Warszawa
zakład prod. i biuro: ul. strużańska 12
stanisławów pierwszy, 05-126 nieporęt
tel.: 22 774 70 50 / info.poland@bericap.com
www.bericap.com

Mi sją fir MY be ri cap jest Współ uczest nic tWo
W suk ce sie kLien tóW. zaj mu je my się pro jek to wa niem,
roz wo jem, pro duk cją oraz sprze da żą naj wyż szej ja ko ści
za mknięć z two rzyw sztucz nych.
ofe ru je MY za Mknię cia do: wo dy, na po jów, płyn nej
żyw no ści, che mii oraz dla prze my słu mo to ry za cyj ne go 
i ko sme tycz ne go.
po sia da my wła sną na rzę dziow nię, dzię ki któ rej mo że my
sto so wać na sze naj now sze roz wią za nia w za kre sie no wo -
cze snych tech no lo gii w for mach pro duk cyj nych.

to, co nas wy róż nia: roz wią za nia za pew nia ją ce szczel ność
i utrzy ma nie co2, za mknię cia z sys te mem kon tro li wy le wu
(za wor ki tpe), sto so wa nie wkła dek po chła nia ją cych tlen,
róż ne roz wią za nia za bez pie czeń gwa ran cyj nych pro duk tów
(w tym roz wią za nia cr unie moż li wia ją ce nie po żą da ne
otwar cie przez dzie ci), za mknię cia o pod wyż szo nej od por -
no ści na sub stan cje agre syw ne, z wkład ka mi pe oraz wkład -
ka mi do zgrze wu in duk cyj ne go, w tym wkład ki rpL i za m-
knię cia wen ty lu ją ce. za mknię cia mo gą być sto so wa ne do
roz le wu: na zim no i na go rą co, w tym asep ty ka, itp.

https://basellorlen.pl/pl/
mailto:sales@basellorlen.pl
https://www.bericap.com
mailto:info.poland@bericap.com
https://www.chemiplastyka.pl
mailto:biuro@chemiplastyka.pl
https://www.entro.com.pl
https://www.entro.com.pl
https://www.dupont.com/image-solutions.html
https://www.flexcon.com
mailto:dwitthuhn@flexcon.com
https://www.flexcon.com
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siedziba: 44-100 Gliwice, ul. Opolska 3
zakład prod.: 44-105 Gliwice, ul. Ligocka 15
tel./fax: +48 (32) 230 77 04 do 06
e-mail: maga@maga-biotal.pl / www.maga-biotal.pl

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.

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

kF tech no lo gie, ja ko wy łącz ny przed sta wi ciel firm za gra -
nicz nych na pol ski ry nek, sprze da je ma szy ny do prze -
twór stwa two rzyw sztucz nych i pro duk cji opa ko wań wpi -
su jąc się w Go spo dar kę o obie Gu za mknię tym.
Fir ma do star cza kom plet ne i/lub jed nost ko we roz wią za nia
do: n pod no sze nia iV (lep ko ści) i od ka ża nia płat ków PET;  
n eks tru zji fo lii APET i RPET 100% do żyw no ści; n po mia ru
iV (lep ko ści) w cza sie rze czy wi stym w pro ce sie wy tła cza nia
PET; n ter mo for mo wa nia opa ko wań do żyw no ści 100%
RPET, APET, HIPS, PP i in nych; n ter mo for mo wa nia opa ko -

wań i pro duk tów z BIO ma sy ce lu lo zo wej, trzci ny cu kro wej
itp.; n za dru ku kub ków, po kry wek i in nych po jem ni ków; 
n pa ko wa nia w tra dy cyj ny bli ster oraz ce lu lo zo wy cyclePac®;
cycleBox®, cycleForm®;  n la mi na cji i po wle ka nia fo lii, pa -
pie ru i alu mi nium dla prze my słu opa ko wań;  n fo to wol ta iki
i kom po zy tów pre pre go wych.
przed sta wi ciel stwo Firm: Vi sco tec (gru pa Star lin -
ger), iVON GmbH, Kiefel GmbH (gru pa Brückner), Van
Dam Ma chi ne Eu ro pe B.V., KOCH Pac -Sys te me (gru pa 
Uhl mann), KRO ENERT (gru pa ATH).

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

mastercHem loGoplaste
opakowania najwyższej jakości
Je ste śmy pro du cen tem wy so kiej ja ko ści opa ko wań PET
o eu ro pej skim za się gu prze zna czo nych dla ko sme ty ków, che -
mii go spo dar czej, pro duk tów spo żyw czych, pro duk tów al ko -
ho lo wych, wy ro bów far ma ceu tycz nych i su ple men tów die ty.
Ma ster chem Lo go pla ste sto su je naj now sze tech no lo gie
i roz wią za nia in for ma tycz ne. Wdro żo ne przez firmę sys te -
my za rzą dza nia ja ko ścią: ISO 9001, ISO 14001, ISO 15593
oraz ISO 15378 stan da ry zu ją wszel kie pro ce sy ja ko ścio we.

Na szym klien tom ofe ru je my kom plet ną ga mę roz wią zań,
od kre owa nia po my słów i pro jek to wa nia, przez two rze nie
krót kich se rii bu te lek i za mknięć, aż po pro duk cję wy so ko -
na kła do wą. 

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

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

ml po lyole fins spe cja li zu je się w pro duk cji re cy kla tu po li -
pro py le nu, za opa tru jąc w swo je pro duk ty klien tów z Unii Eu -
ro pej skiej i Ame ry ki Płn. W cza sie dwóch de kad dzia łal no ści
przed się bior stwo ML Sp. z o.o. sta ło się li de rem pro duk cji 
re cy kla tu PP w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej, dys po nu jąc
mo ca mi pro duk cyj ny mi na po zio mie 25000 ton rocz nie.
Wy so ka ja kość i po wta rzal ność ba dań wy ni ka z uni kal ne go
know -how wy pra co wa ne go przez la ta dzia łal no ści, no wo -
cze sne go la bo ra to rium wy po sa żo ne go w wy so kiej kla sy
apa ra tu rę ba daw czą, wła snej fa bry ki wtry sków wy twa rza ją -

cej eko pro duk ty mar ki StellaGreen® oraz do świad czo nej
i za an ga żo wa nej ka dry. Po twier dze niem wy so kich stan dar -
dów są cer ty fi ka cje ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, nad -
zo ro wa ne przez re no mo wa ny in sty tut ba daw czy TÜV Rhe in -
land oraz znak ja ko ści EuCertPlast.
Spe cja li za cja pro duk cji po zwa la ML Po lyole fins do star-
czać naj wyż szej ja ko ści re cy klat PP w ko lo rach czar nym
i sza rym, o róż nym stop niu pły nię cia, a no wo cze sna li nia do
com po un du umoż li wia na peł nia nie re gra nu la tów do dat ka -
mi i mi ne ra ła mi. 

Georg Utz Sp. z o.o. 
Nowowiejska 34 
55-080 Kąty Wrocławskie 
www.utzgroup.com

Fir ma GeorG utz sp. z o.o. jest pro du cen tem pla -
sti ko wycH po jem ni ków wie lo krot ne Go użyt ku,
pa let i wy tło czek na czę ści tecH nicz ne z two -
rzy wa sztucz ne Go. Sta no wi część szwaj car skiej gru py
Georg Utz Hol ding AG, za ło żo nej w 1947 r.
Przed się bior stwo jest do staw cą ofe ru ją cym bo ga tą ga mę
pro duk tów dla lo gi sty ki i ma ga zy no wa nia oraz prze my słu,
m.in.: po jem ni ki do skła do wa nia w sto sie, ob ro to we, skła -
da ne, izo ter micz ne, an ty elek tro sta tycz ne, czy opa ko wa nia
na ma te ria ły nie bez piecz ne oraz pa le ty i skrzy nio pa le ty.

Pro duk ty Utz ma ją za sto so wa nie w wie lu dzie dzi nach go spo -
dar ki – prze my śle mo to ry za cyj nym, elek tro nicz nym, spo żyw -
czym, far ma ceu tycz nym, rol nic twie, a tak że w dys try bu cji
i han dlu. W port fo lio ob słu gi wa nych przez Georg Utz firm
znaj du ją się m.in.: Bosch, Cad bu ry czy Volks wa gen.

w ro ku 2022 Gru pa utz ob cHo dzi okrą Gły ju bi le usz
75-le cia ist nie nia. Wię cej na stro nie: utzgro up.com

Kon takt: in fo.pl@utzgro up.com

ENTRO HOLDINGS Sp. z.o.o 
wyłączny dystrybutor produktów firmy meecH
www.meech.com
Al. Wilanowska 91 lok. 6, 02-765 Warszawa 
biuro@entro.com.pl, tel. kom: +48 604 255 258
www.entro.com.pl

mierniki i urządzenia do jonizacji/dejonizacji oraz pracy ze sprężonym powietrzem
n centralne, zdalne sterowanie (LAN, ETHERNET) nawet sześcioma jonizatorami
n 4 różne systemy czyszczenia wstęgi umożliwiające usuwanie zanieczyszczeń  poniżej 1 mikrona 
n urządzenia nakładające ładunek elektrostatyczny w technologii eytkietowania: In-Mould Label (IML) 
n „nóż powietrzny” do czyszczenia i osuszania opakowań i produktów, zapewniający usuwanie wiórów 

i kurzu oraz wydajne przemysłowe suszenie i chłodzenie powietrzem 
n urządzenia do usuwania lub nakładania ładunków elektrostatycznych dostosowane do potrzeb Klienta 
n mierniki i czujniki umożliwiające dokładne zlokalizowanie i zmierzenie ładunku elektrostatycznego 
n proste, małe urządzenia umożliwiające znaczące oszczędzanie sprężonego powietrza
n chłodzenie szaf sterowniczych – urządzenia mniejsze i tańsze niż klimatyzatory

https://www.utzgroup.com/pl/
mailto:info.pl@utzgroup.com
https://www.kftechnologie.com.pl
http://bioopakowania.pl
http://plastikowyrecykling.pl
http://bio-portal.pl
https://www.maga-biotal.pl
mailto:maga@maga-biotal.pl
https://www.mch.com.pl
https://www.esklep.mch.com.pl
mailto:esklep@mch.com.pl
mailto:info@mch.com.pl
https://www.entro.com.pl
mailto:biuro@entro.com.pl
https://www.mlpolyolefins.pl/pl/
mailto:info@mlpolyolefins.com
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spg group poland
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. W swojej ofercie 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 rozwiązań termoformowalnych, 
używanych do produkcji tacek i opakowań próżniowych. ponadto dysponuje czterema technikami druku: 
są to wklęsłodruk, fleksografia, druk cyfrowy i offsetowy.

www.spg-pack.com

supraVis s.a.
ul. nowotoruńska 56
85-840 bydgoszcz
tel.: +48 52 32 68 723, tel.: +48 52 32 68 738
info@supravis.pl, sprzedaz@supravis.pl
www.supravis.pl

supravis jest w 100% polską firmą rodzinną, a nasza siedziba, od początku jej istnienia, zlokalizowana 
jest w bydgoszczy. pomimo tego aspiracje globalne już w tym momencie pozwalają nam na obsługę klientów 
w ponad 50 krajach na całym świecie. 
ofe ru je my kom plek so wy asor ty ment ba rie ro wych i wy so ko ba rie ro wych opa ko wań ta kich jak: 
fo lie ter mo for mo wal ne, la mi na ty, opa ko wa nia ter mo kurcz li we, wor ki va cu um oraz osłon ki.

dewizą, która od lat przyświeca naszym ambitnym celom jest hasło „opakowania godne zaufania”, aby nasi klienci,
kontrahenci i współpracownicy czuli, że swoje sprawy powierzają w dobre ręce.

zapraszaMY do WspółpracY!

MMr group printsoLutions 
oferuje obciągi offsetoWe do zadruku na MateriałacH z tWorzYW sztucznYcH: 

obciąg transferoWY rpb do zadruku opakowań plastikowych o różnych kształtach, do wysokonakładowych 
prac w druku konwencjonalnym i uV. unikalna struktura cast nie powoduje tarcia i zrywania gumy na krawędziach
podczas zadruku owalnych/ cylindrycznych kształtów. obciąg transferuje stabilny i ostry punkt rastrowy. 

obciąg transferoWY pLastoprint, poliestrowo-poliuretanowy o mniejszej twardości, do zadruku nierównych
sztywnych podłoży, uformowanych opakowań plastikowych (kubki, tuby). charakteryzuje się wysoką odpornością 
na ścieranie oraz farby ir i uV, bezkierunkową strukturą i wysokimi właściwościami antystatycznymi.

siegwerk poland marki sp. z o.o.
ul. piłsudskiego 121d, 05-270 marki
tel.: + 48 22 771 64 57 / + 48 22 771 62 21
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.

mmr group printsolutions
mmr group polska sp. z o.o.
ul. hutnicza 25 de, 81-061 gdynia
tel.: +48 58 627 49 22, fax: +48 58 627 49 23
e-mail: ps.biuro@mmrgroup.pl
www.ps.mmrgroup.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

gru pa ka pi ta ło Wa pLast boX na Le żY 
do naj no Wo cze śniej szYcH pro du cen tóW 
opa ko Wań z tWo rzYW sztucz nYcH W eu ro pie.
spe cja li zu je się w pro duk cji opa ko wań z two rzyw sztucz -
nych, za opa tru jąc przede wszyst kim bran żę spo żyw czą,
a tak że pod mio ty ofe ru ją ce wy ro by che micz ne dla go spo -
darstw do mo wych, firm re mon to wych czy bu dow la nych.
in no Wa cYj ność po zWo Li ła osią gnąć naj WYż sze
stan dar dY, któ re dziś są do ce nia ne w ca łej eu ro pie.
gwa ran cja naj wyż szej ja ko ści po twier dzo na jest licz ny mi

cer ty fi ka ta mi, mię dzy in ny mi iso 9001:2015 oraz brc
(gwa ran tu ją cym bez pie czeń stwo hi gie nicz ne opa ko wań
prze zna czo nych do kon tak tu z żyw no ścią).
pro du cent pro po nu je ryn ko wi kom ple men tar ną ofer tę opa -
ko wań, z róż ne go ro dza ju two rzyw (pp, pet, ps), wy twa rza -
nych me to dą for mo wa nia wtry sko we go, ter mo for mo wa nia,
z moż li wo ścią per so na li za cji wzo ru. opa ko wa nia, któ re 
po sia da ją uni kal ne ce chy i roz wią za nia, wy róż nia jąc je tym 
sa mym na ryn ku wśród in nych opa ko wań z two rzyw sztucz -
nych i pre dys po nu jąc do róż no rod nych za sto so wań.

ulma packaging polska
ul. kościelna 10
05-124 skrzeszew
tel.: 22 766 22 50
e-mail: biuro@ulmapackaging.pl
www.ulmapackaging.pl

uLMa packaging poLska sprzedaje i serWisuje W poLsce MaszYnY produkoWane 
przez uLMa packaging Wraz z urządzeniaMi perYferYjnYMi tWorząc koMpLetne Linie pakujące.
rozwiązania przeznaczone do pakowania produktów spożywczych i niespożywczych. ulma packaging produkuje:
n maszyny typu fLoW pack – pakowanie w folie nie barierowe, nie barierowe termokurczliwe oraz pakowanie 

w folie barierowe i barierowe termokurczliwe (map), 
n maszyny typu trayseaLer – wysokowydajne pakowanie produktów na tackach – pakowanie w map lub skin,
n maszyny rolowe – pakowanie w opakowania z folii miękkiej (próżnia, map) i twardej (map), pakowanie 

w opakowania typu skin,
n maszyny pionowe – do pionowego pakowania produktów,
n maszyny do pakowania w folię stretch i folię termokurczliwą.
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