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| PRODUCENCI OPAKOWAŃ GIĘTKICH I ETYKIET |

ETIGRAF SP. Z O.O.
ul. Głowackiego 52 
05-071 Sulejówek 
tel. 25 756 22 10 
fax 25 756 22 26 

biuro@etigraf.pl 
www.etigraf.pl

Etigraf to drukarnia fleksograficzna z 20-letnim doświadczeniem działająca na rynku 
polskim i zagranicznym, specjalizująca się w produkcji etykiet, shrink sleevów i zadruku 
laminatów. Nowoczesny park maszynowy pozwala na zadruk 12 kolorów z uszlachetnie-
niem. Zespół specjalistów zapewnia wsparcie na każdym etapie procesu, od projektu po 
konfekcję. Własne studio graficzne i cyfrowa przygotowalnia umożliwiają szybką realizację 
zleceń. Wdrożone systemy BRC, ISO 9001 i 14001 zapewniają wysoką jakość wykonania.
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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. Oferta 
skierowana jest głównie do wymagających klientów z branży kosmetycznej i spożywczej 
oraz producentów chemii gospodarczej, którzy oczekują bardzo wysokiej jakości druku, 
jak również wszelkiego rodzaju uszlachetnień, jak złocenie, tłoczenie, efekty metaliczne, 
holograficzne, lakiery soft touch czy sitodruk rotacyjny, a to wszystko połączone w jednym 
produkcie. W ofercie dostępne są różne materiały eco pochodzące z recyklingu lub wy-
produkowane na bazie naturalnych surowców. Najwyższa jakość HD FLEXO w połączeniu 
ze 100-procentową inspekcją druku gwarantują produkt najwyższej jakości.

POLI-PLUS SP. Z O.O.
ul. Mostek 2/8
80-759 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!

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.

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 hot-stamping, embossing, sitodruk, laminowanie).
Od 2018 roku posiadamy certyfikaty jakości BRC PACKAGING AND PACKAGING MA-
TERIALS oraz FSC i PEFC.
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