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| PRODUCENCI OPAKOWAŃ GIĘTKICH I ETYKIET |
   

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.

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. Specja-
lizuje się w produkcji etykiet IML, kilkustronicowych 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 cy-
frowych 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.

® TOMEX-TOMASZ WOŹNICZKO
ul. Przemysłowa 7
44-153 Sośnicowice
tel. (32) 335 33 00
biuro@etykiety-tomex.pl
www.etykiety-tomex.pl

Nasza firma to młody i dynamiczny zespół, stale rozwijających się specjalistów w za-
kresie produkcji etykiet, który od 2010 roku wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku 
w zakresie projektów graficznych, doboru narzędzi, pomocy w aplikacji, doradztwa 
technicznego aż po realizację powierzonych nam zadań.
W naszej ofercie znajdują się między innymi:
• etykiety samoprzylepne oraz bezklejowe, czyste i kolorowe,
• etykiety specjalistyczne oraz wielowarstwowe typu peel-off,
• etykiety ze złoceniami, srebrzeniami i tłoczeniami,
• drukarki termotransferowe z usługą serwisową.
Oferowane przez nas produkty wzmacniają markę naszych klientów.

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 ocze-
kiwania najbardziej wymagających klientów. Posiadamy certyfikaty: ISO 9001:2008, 
HACCP oraz FSC®.

DRUKUJEMY:
• etykiety samoprzylepne uszlachet-

nione 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

reklama

ZAPRASZAMY NA VIII KONFERENCJĘ  

INNOWACYJNE OPAKOWANIA  

PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA OPAKOWAŃ KARTONOWYCH

25 kwietnia 2018 r.

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”
ul. Przekorna 33 w Warszawie

Program wkrótce na www.akademia-wiedzy.eu
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