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FANO SP. Z O.O.
03-687 Warszawa
ul. Łodygowa 30
tel. 22 679 07 95
biuro@fano.pl
www.fano.pl

Firma FANO specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości etykiet samoprzylepnych, 
laminatów saszetkowych, shrink sleeve'ów oraz folii BOPP w technologii HD FLEXO. 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. Sto-
sujemy wyłącznie certyfikowane i atestowane materiały, a jakość HD FLEXO w połączeniu 
ze 100% inspekcją druku gwarantuje produkt najwyższej jakości.

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

Drukarnia etykietowa Topak Druk wspiera ochronę środowiska naturalnego, wpro-
wadzając innowacyjne produkty biodegradowalne oraz ze zrównoważonych źródeł 
certyfikowanych przez FSC®. Pracujemy zgodnie z ISO 9001:2015 oraz HACCP.  
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 ISO 9001:2015 and HACCP. WE PRINT: • self-adhesive 
labels (1 to 8 colours) • laminates • foil wrappers • tags • wineglass labels.

POLI-PLUS SP. Z O.O.
ul. Grzegorza z Sanoka 4
80-408 Gdańsk
tel. 505 949 391 
tel. 607 330 552
biuro@poliplus.com.pl
www.poliplus.com.pl

Drukarnia rozpoczęła swoją działalność w 2005 r. Jesteśmy firmą specjalizującą się 
w dostarczaniu etykiet samoprzylepnych w zwoju, wielobarwnych i bez nadruku. Prioryte-
tami są dla nas: jakość, szybki czas realizacji zamówień i zadowolenie naszych klientów.
SPECJALIZACJA: druk cyfrowy etykiet samoprzylepnych w technologii: INKJET UV 
(W+CMYK) oraz tonerowej (CMYK) o rozdzielczości 1200 dpi.
OFERUJEMY TAKŻE: druk flekso do 10 kolorów, etykiety IML, laminaty wielowarstwowe, 
wieczka aluminiowe, etykiety czyste (papierowe i foliowe), taśmy do drukarek termo-
transferowych. Uszlachetnienia – lakier UV (matowy; błyszczący); laminat (matowy;
błyszczący); folie metaliczne – srebrna, złota, holograficzna.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

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.

MAL-POL Zakład Poligraficzny 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. Długa 28, Olesin
05-311 Dębe Wielkie
tel./fax: +48 25 757 79 26

Zakład Poligraficzny Mal-Pol istnieje na rynku od 1993 roku. Od tego czasu sukcesywnie rozbudowujemy park 
maszynowy, stworzyliśmy profesjonalne studio graficzne, własną przygotowalnię form drukowych HD, system 
proofingu cyfrowego oraz wdrożyliśmy system PrintManager Jdf dostosowując się do dynamiki rozwoju firmy oraz 
wymagań rynku. Dziś mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę naszej firmy jako gwaranta rzetelności i 
wysokiej jakości świadczonych usług. W 2016 roku poszerzyliśmy naszą ofertę o druk cyfrowy, który daje 
możliwość zadrukowania różnorodnych podłoży. Podstawową działalnością firmy jest produkcja etykiet z 
materiałów samoprzylepnych, zadruk laminatów w technologii fleksograficznej i cyfrowej z możliwością uszlachet-
niania. Od 2012 roku posiadamy certyfikat jakości ISO 9001 – 2009.

MAL-POL 
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY 
SP. Z O.O. SP. K.
ul. Długa 28, Olesin
05-311 Dębe Wielkie
tel./fax 25 757 79 26
drukarnia@mal-pol.com.pl
www.mal-pol.com.pl

Od 20 lat sukcesywnie rozbudowujemy park maszynowy, stworzyliśmy profesjonalne 
studio graficzne, mamy własną przygotowalnię form drukowych HD, system proofingu 
cyfrowego oraz systemy kontroli wizyjnej EyeC, dostosowując się do dynamiki rozwoju 
firmy oraz wymagań rynku. Oferujemy m.in.:
• druk cyfrowy, druk fleksograficzny
• etykiety typu pell off
• zadruk różnego typu laminatów
• shrink sleeve'y
• etykiety termiczne i ozdobne z możliwością druku od strony kleju
• uszlachetnianie druku (cold i hotstamping, sitodruk, laminowanie)
Od 2018 roku posiadamy certyfikat jakości BRC PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS.

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 cyfro-
wych HP Indigo. Natalii wdrożyła System Zarządzania Jakością według norm ISO 9001: 
2008. Drukarnia posiada własną przygotowalnię cyfrowych fotopolimerów w najnowszej 
technologii Esko Full HD Flexo.
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