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Z
ałożona w 1981 roku Cosmo 
Films Limited specjalizuje się 
w produkcji dwuosiowo oriento-
wanych folii polipropylenowych 

BOPP, polipropylenowych folii wylewa-
nych CPP oraz folii BOPET (dwuosiowo 
orientowanych folii PET). Jest eksper-
tem w dziedzinie produkcji folii BOPP 
z Indii oraz największym producentem 
termofolii na świecie. W roku finan-
sowym 2017/18 jej obroty osiągnęły 
303 mln dol.

Firma ma zdolności wytwórcze folii 
BOPP na poziomie 200 tys. ton rocznie, 
produkując termofolie, folie powlekane 
chemicznie i metalizowane. 

Cosmo Films Limited oferuje duży 
wybór produktów z BOPP dostępnych 
„pod jednym dachem”, do których na-
leżą zarówno produkty standardowe, 
jak i specjalistyczne, przeznaczone do 
opakowań, etykiet, laminowania wydru-
ków oraz zastosowań przemysłowych.

Firma WOLFF TRADING jest długolet-
nim partnerem Cosmo Films w zakresie 
folii do laminowania wydruków. Obie 
firmy mają około 40% udziału w rynku 
termofolii.

W ich ofercie znajdują się zarówno folie 
standardowe błyszczące i matowe, jak 
też folie ze specjalnym wykończeniem:
• folie aksamitne Velvet w wersji trans-

parentnej, czarnej i metalizowanej, 
które wydobywają głębię koloru i na-
dają szczególny, elegancki wygląd 
wydrukom. Są one przeznaczone do 
farb UV, wybiórczego lakierowania UV 
i hot-stampingu;

• folia nierysująca się Scuff Free Matt 
nie tylko podnosi estetykę wydruku, 
ale także chroni go przed uszkodze-
niami w postaci rys, zadrapań i śla-
dów palców. Szczególnie polecana do 
laminowania opakowań luksusowych, 
pudełek na telefony i inne urządzenia 
elektroniczne;

Folie do laminowania i opakowaniowe  
z Cosmo Films Limited w Polsce

Cosmo Films Limited oferuje duży wybór produktów z BOPP 
dostępnych „pod jednym dachem”, do których należą zarówno 
produkty standardowe, jak i specjalistyczne, przeznaczone do 
opakowań, etykiet, laminowania wydruków oraz zastosowań 
przemysłowych. Firma WOLFF TRADING jest długoletnim part-
nerem Cosmo Films na rynku polskim.

• folia strukturalna len;
• folia do zadruków cyfrowych w wersji 

błyszczącej i matowej o szczególnie 
mocnej adhezji do tonerów.
Większość folii jest dostępna w wer-

sji na gorąco (termofolia) i na zimno. 
Firma Wolff Trading oferuje ponadto 
cięcie folii na wymiar oraz doradztwo 
techniczne w rozwiązywaniu problemów 
związanych z procesem laminowania. 

Ostatnio wprowadzonym przez Wolff 
Trading produktem z oferty Cosmo 
Films jest papier syntetyczny na bazie 
folii BOPP. Papier syntetyczny zastępuje 
papier w aplikacjach, gdzie podstawą 
są trwałość i żywotność. Cechuje go 
odporność na rozrywanie, wilgoć oraz 
środki chemiczne. Nadaje się do zadru-
ku przy użyciu większości technologii 
drukarskich.    

Cosmo Films to także światowy pro-
ducent folii do opakowań, takich jak fo-
lie wysokobarierowe przezroczyste i me-
talizowane do wyrobów cukierniczych, 
herbaty, przekąsek itp. oraz folie do 
produkcji materiałów samoprzylepnych.

W celu sprzedaży ww. produktów 
Cosmo Films utworzyła w Polsce spółkę 
zależną Cosmo Films Poland. W ten 
sposób firma chce zapewnić lepsze 
i szybsze usługi serwisowe na terenie 
Europy Wschodniej i Zachodniej.

„Decyzja o uruchomieniu naszej 
działalności w Polsce miała charakter 

strategiczny, ponieważ Europa jest dla 
nas bardzo ważnym rynkiem. Oferując 
duży wybór folii specjalistycznych oraz 
koncentrując się na innowacjach dopa-
sowanych do potrzeb klienta, z pewno-
ścią możemy spełnić nowe oczekiwania 
klientów z tego kontynentu, zaś bliski 
kontakt z nimi umożliwi nam zapewnie-
nie im lepszej obsługi” – uważa Daksh 
Malik, szef ds. sprzedaży i obsługi 
Cosmo Films w Europie Wschodniej. 

Pankaj Poddar, CEO Cosmo Films, do-
daje: „Polska jest największym rynkiem 
opakowaniowym w Europie Środkowo-
-Wschodniej i ma dogodną lokalizację 
w samym centrum Europy. To sprawia, 
że jest idealnym miejscem na inwestycję, 
która będzie obsługiwać zarówno zachod-
nią, jak i wschodnią część kontynentu. 
Stanowi również źródło wykwalifikowanej 
oraz konkurencyjnej siły roboczej”. 

Zapraszamy do kontaktu:
enquiry@cosmofilms.com 
lub pl.enquiry@cosmofilms.com
sprzedaz@wolfftrading.com.pl

Insert prezentujący ofertę Cosmo 
Films, dołączony do tego wydania 
„Świata DRUKU”, został zalaminowa-
ny aksamitną termofolią Velvet przez 
Wolff LDP
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