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D
rukarnia COLOR PRESS już od 
prawie 25 lat nieprzerwanej dzia-
łalności poszukuje piękna w ety-
kietach. Naszą domeną są pro-

dukty premium i ultrapremium, którym 
pomagamy jak najszykowniej „ubrać 
się” w opakowanie, aby podkreślić lub 
podnieść jego prestiż.

Od kilku lat towarzyszy nam hasło 
„ETYKIETA PROFESJONALNA”, które 
wyraża troskę całego naszego zespołu 
o dbałość przy tworzeniu pięknych roz-
wiązań graficznych – aby każda produk-
cja była najwyższej jakości, spełniała 
wymogi funkcjonalne, dbała o ekologię 
i niepowtarzalnie zabezpieczała etykie-
towany produkt. 

Aby podołać wyzwaniom, które sta-
wiamy przed sobą każdego dnia pracy, 
posługujemy się najnowocześniejszy-
mi maszynami drukującymi, łączącymi 
technologie fleksograficzną i cyfrową. 
Do uszlachetniania druków służą nam 
osobne stacje, nanoszące dekoracje, 
takie jak: złocenia na gorąco i na zimno, 
laminacje, lakiery ozdobne, lakier puch-
nący, tłoczenie, żel metaliczny.

Najbardziej interesuje nas łączenie 
stylów i rozwiązań graficznych – a więc 
także poszukiwanie pozornie odległych 
od siebie sposobów dekoracji etykiet. Dla 

W poszukiwaniu piękna 
w etykietach

zespołu COLOR PRESS każda etykieta 
jest nowym wdrożeniem i zasługuje na 
to, żeby zgłosić ją do opatentowania.

Bardzo pomocne w opracowywaniu 
niepowtarzalnych rozwiązań, możli-
wych do przełożenia na technologie 
druku, jest Studio Graficzne COLOR 
PRESS, w którym specjaliści designe-
rzy przekładają „szaleństwa” wyobraź-
ni projektantów na złożone procesy 
poligraficzne.

Nasze wysiłki są doceniane przez 
fachowe zespoły jury w konkursach 
etykietowych zarówno w Polsce, jak 
i za granicą. Drukarnia COLOR PRESS 
jest wielokrotnym zwycięzcą oraz no-
minowanym w rywalizacji FINAT, Grand 
Etikiet, Art of Packaging.

Nasza firma współpracuje z produ-
centami alkoholi (w tym: gorzelniami 
i destylarniami alkoholi mocnych, 
winnicami i browarami), kosmetyków 
oraz artykułów spożywczych z różnych 
zakątków świata. Stykamy się wtedy 
z różnymi kulturami i zwyczajami, które 
często mają swoje odbicie w stylu i wy-
glądzie etykiet. Traktujemy naszych 
partnerów biznesowych z należytym 
szacunkiem i zachowujemy najwyższe 
standardy etyczne współpracy, wypeł-
niając w ten sposób pełnią znacze-
nia i wartości nasze hasło: „COLOR 
PRESS – ETYKIETA PROFESJONALNA”.

www.color-press.eu
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