
F
irma rozpoczęła działalność w Gli-
wicach, w warunkach, które dziś 
można by scharakteryzować jako 
garażowe. Niezbyt duża hala, tem-

peratura i wilgotność zależne w ogrom-
nej mierze od warunków atmosferycz-
nych na zewnątrz. Hala praktycznie bez 
izolacji i ogrzewania. Dzięki zaangażo-
waniu i pracy rąk własnych udało się 
stworzyć środowisko pracy o takich 
parametrach, które pozwalały na pro-
dukcję i konfekcję pierwszych etykiet.

Dzierżawa terenu z zabudową miesz-
kaniowo-usługową w Sośnicowicach to 
czas wzrostu firmy i zatrudnienia oraz 
rozwoju parku maszynowego. Miesz-
cząca się przy ulicy Kozielskiej siedziba 
była klimatyzowana, miała niezbędne 
zaplecze do realizacji skomplikowanych, 
uszlachetnionych, kolorowych etykiet, 
w tym etykiet peel-off. Zaangażowanie 
kadry i całego zespołu szybko przeło-
żyło się na wzrost obrotów, zdobywanie 
nowych kontrahentów, kontraktów z do-
stawcami i umów handlowych z klien-
tami. Miejsca zabrakło po kilku latach.

Obecna siedziba, wybudowana 
na zakupionej przez TOMEX działce, 
mieszcząca się w strefie aktywności 

Oferowane przez nas produkty 
wzmacniają markę naszych klientów

długofalową współpracą z naszymi 
obecnymi i potencjalnymi klientami.

Aby sprostać wymaganiom i stan-
dardom rynku, zakupiliśmy nowocze-
sne maszyny do produkcji etykiet 
oraz maszynę do rozcinania taśm 
termotransferowych, jak i linię do ety-
kiet shrink sleeve. Inwestycje te po-
magają nam w oferowaniu szerokiego 
asortymentu naszych produktów oraz 
bardzo krótkich terminów realizacji.

W naszej ofercie są etykiety: papie-
rowe i foliowe, termiczne i termotrans-
ferowe, bezklejowe i samoprzylepne, 
czyste i zadrukowane, peel-off i shrink 
sleeve, arkusze, sandwiche oraz inne 
etykiety specjalistyczne. Dążąc do 
kompleksowej obsługi klienta, oferu-
jemy drukarki termiczne i termotrans-
ferowe, skanery 2D, 3D, a także kalki 
termotrasferowe: woskowe, woskowo-
-żywiczne, żywiczne, tekstylne.

TOMEX to nie tylko technologia – to 
nasi klienci, to również działalność 
charytatywna. Nasza firma wraz ze 
wzrostem przychodów i dochodów sys-
tematycznie zwiększa kwotę przeka-
zywaną na działalność charytatywną.

Firma już w 2011 r. wdrożyła system 
zarządzania jakością według ISO 9001 
i od tego czasu utrzymuje certyfikację – 
obecnie 9001:2015, corocznie prze-
chodząc audyty systemu zarządzania 
oraz z zakresu ochrony środowiska. 
W 2019 r. firma otrzymała certyfikat 
„Firma przyjazna naturze”.

gospodarczej w Sośnicowicach, jest 
budynkiem zaprojektowanym ściśle 
według wymagań zarządu, który kie-
rował się ergonomią pracy, komfortem 
wszystkich pracowników, spełnieniem 
wymagań logistycznych i ekologicz-
nych. 700 m2 biurowca i 1500 m2 hali 
produkcyjno-magazynowej pozwala 
skutecznie realizować produkcję nawet 
najbardziej skomplikowanych etykiet. 
Załoga licząca ponad 40 osób dba 
o zgodność produkowanych etykiet 
z wymaganiami jakościowymi klientów.

Park maszynowy, którego pełny 
skład można znaleźć na stronie inter-
netowej firmy (www.etykiety-tomex.pl), 
wzbogacił się o nową maszynę dru-
karską BOBST M5, która ma wspo-
móc pracującą pełną mocą linię 
technologiczną zbudowaną na bazie 
maszyny Mark Andy. Dzięki wykwalifi-
kowanej załodze, wyjątkowemu zaan-
gażowaniu naszej kadry pracowniczej 
oraz chęci stałego rozwoju jesteśmy 
profesjonalnym i znaczącym podmio-
tem w branży przetwórstwa mate-
riałów samoprzylepnych. Jesteśmy 
przekonani, że nasze nowoczesne po-
dejście do biznesu skutkować będzie 

Firma Tomex powstała w styczniu 2010 r. w celu zaspokajania 
potrzeb wciąż rozwijającego się rynku automatycznej identyfikacji 
i znakowania produktów. Od samego początku skupiamy się na 
tworzeniu kompleksowych rozwiązań polegających na dostar-
czaniu drukarek termotransferowych oraz materiałów eksploata-
cyjnych w postaci etykiet samoprzylepnych i taśm barwiących.
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