
 

PRODUCENCI OPAKOWAŃ GIĘTKICH I ETYKIET

Topak Druk
ul. Sochaczewska 44
05-850 Macierzysz  
k. Warszawy
tel. 22 638 97 59
 22 861 98 85
biuro@topak.eu
www.topak.eu

W Topak Druk łączymy projekt graficzny z przygotowalnią i drukiem, 
spełniając oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Posiadamy 
certyfikaty: ISO 9001:2008, HACCP oraz FSC®.

DRUKUJEMY:
• etykiety samoprzylepne 

uszlachetnione i logistyczne
• laminaty do produkcji saszetek
• zawieszki pętelkowe,  

wineglassy

W NASZEJ OFERCIE SĄ PONADTO:
• aplikatory ręczne i automatyczne  

do etykietowania owoców i warzyw
• drukarki do datowania
• drukarki kodów kreskowych
• taśmy termotransferowe

KDS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krucza 6
05-070 Sulejówek
tel. 22 783 28 43
info@kds.com.pl
www.kds.com.pl

Drukarnia KDS oferuje m.in.:
• etykiety samoprzylepne; czyste i kolorowe,
• etykiety wielostronicowe typu booklet i peel-off,
• bilety i zdrapki,
• plomby i tabliczki znamionowe,
• drukarki i taśmy termotransferowe.
Drukujemy w technologii fleksograficznej i cyfrowej (duże i małe nakłady). 
Posiadamy własne studio graficzne, przygotowalnię matryc oraz nowoczesny 
park maszynowy. Działając na polskim rynku i za granicą, od ponad 19 lat 
realizujemy zamówienia dla każdej branży. Pomagamy zaprojektować wzór 
etykiety z efektownymi uszlachetnieniami. Zapraszamy na stoisko B4.

Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno-Usługowe 
„Comex” Sp. z o.o.
ul. Graniczna 21
54-516 Wrocław
tel. 71 373 75 79
sekretariat@comex.net.pl
www.comex.net.pl

PPU „COMEX” JEST PRODUCENTEM ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH I INNYCH 
DRUKÓW WĄSKOWSTĘGOWYCH W TECHNOLOGII ROLOWEJ.
• etykiety wielostronicowe (BOOKLETY), wielowarstwowe (peel&read), 

etykiety ze ścieżką bezklejową
• offset rolowy, fleksografia, sitodruk rolowy, druk cyfrowy
• uszlachetnienia etykiet: druk wypukły, złocenia, tłoczenia, aplikacja 

hologramów, farba zdrapkowa 
• personalizacja etykiet, druk pharma kodów, kodów 2D, Braille
• produkcja i wdrożenia rozwiązań z systemami RFID – smart labels, 

smart tickets.

ETIKO Sp. z o.o.
Trzeszczyn, ul. Kościuszki 45 E
72-004 Tanowo k. Szczecina
tel. 91 432 97 00
fax 91 487 11 99
info@etiko.pl
www.etiko.pl

• etykiety ozdobne i termiczne (Full HD Flexo do 8 kolorów)
• odwracanie i rozdzielanie wstęgi – druk od strony kleju
• lakierowanie, laminowanie
• złocenie, srebrzenie, hologramy
• wytłaczanie wybranych elementów etykiety – embossing
• etykiety trzystronicowe typu peel off
• taśmy termotransferowe
• ISO 9001:2008; ISO 22000:2005 (HACCP); certyfikat Esko Full HD Flexo.

NSD International Poland Sp. z o.o.
• booklety
• kupony (peel, sandwich)
• unikalne kody, zdrapki
Jesteśmy globalnym partnerem w promocjach i kampaniach informacyjnych jako dostawca samoprzylepnych 
narzędzi do komunikacji typu ONPACK i POS. Naszą specjalizacją są etykiety booklet, peel-off, etykiety 
z dodatkami, tj. tatuaż, magnes, naklejka, zdrapka oraz samoprzylepne zawieszki. Wszystkie nasze produkty 
mogą posiadać unikalne kody. Nad projektami graficznymi, doborem narzędzi, pomocą w aplikacji, a także 
organizacją promocji czuwa nasza patronacka agencja NSD Design Polska. 
ul. Kazimierza Porębskiego 45/14, 80-180 Gdańsk, tel.+48 660 817 111, magda@nsdpolska.plwww.onpackpromotions.com

• tatuaże, naklejki,  magnesy
• zawieszki
• POS (owijki, wobblery, listwy)

Natalii Sp. z o.o.
ul. Golęcińska 39
62-090 Rokietnica
tel. 61 814 51 15
fax 61 814 57 51
info@natalii-rolldruk.pl
www.natalii-rolldruk.pl

Zakład Poligraficzny Natalii – jeden z największych producentów wysoko 
przetworzonych wielobarwnych etykiet samoprzylepnych i termokurczliwych 
typu shrink sleeves. Specjalizuje się w produkcji etykiet IML, kilkustronico-
wych typu peel-off, etykiet z nadrukiem Braille’a i platynek aluminiowych. 
Oferujemy przedruki papierów, folii i laminatów na saszetki kosmetyczne, 
kopertki na herbaty oraz tuby do past do zębów, szamponów i żeli do 
włosów. Druk na 9 maszynach fleksograficznych Nilpeter i 2 maszynach 
cyfrowych HP Indigo. Natalii wdrożyła System Zarządzania Jakością wg 
norm ISO 9001: 2008. Drukarnia posiada własną przygotowalnię cyfrowych 
fotopolimerów w najnowszej technologii Esko Full HD Flexo.
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