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 | PRODUCENCI OPAKOWAŃ I ETYKIET DLA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO I KOSMETYCZNEGO |

FLEXERGIS SP. Z O.O.
ul. Elektrodowa 45C
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 449 29 50
fax 18 449 29 55
flexo@flexergis.eu
www.flexergis.eu

Firma Flexergis to czołowy polski producent opakowań giętkich drukowanych 
w technice fleksograficznej. Stosujemy folie barierowe do pakowania fresh 
foodów, chusteczek oraz folie PE, PP do mrożonek, wyrobów cukierniczych, 
art. przemysłowych i etykiet do napojów. Posiadamy:
• nowoczesny park maszynowy, druk do 10 kolorów;
• profesjonalną mieszalnię farb;
• własną pracownię graficzną;
• nowoczesną linię do wytwarzania matryc fotopolimerowych  CTP;
• certyfikaty ISO 9001 i BRC GS.
Więcej na www.flexergis.eu

AVARGRAF SP. Z O.O. SP.K.
ul. Gawota 2D
02-830 Warszawa
tel. 22 331 33 33
avargraf@avargraf.pl
www.avargraf.pl

• Falcerki kieszeniowe oraz kieszeniowo-
-nożowe dla przemysłu farmaceutycznego, 
kosmetycznego oraz spożywczego GUK

• Falcerki automatyczne MB BAUERLE
• Składarko-sklejarki do pudełek liniowych 

oraz z dnem automatycznym, kopert typu 
e-commerce oraz maszyny do aplikacji 
taśm APR SOLUTIONS

• Maszyny do nisko- i średnionakładowej 
oprawy twardej SCHMEDT

• Krajarki, trójnoże, podnośniki do pa-
pieru, utrząsarki, linie i systemy cięcia  
BAUMANNPERFECTA

• Bigówko-perforatorki 3 w 1 BACCIOTTINI
• Maszyny do produkcji pudełek luksusowych
• Sztance rotacyjne ROLLEM INSIGNIA
• Maszyny do kaszerowania
• Urządzenia do laminowania TECNOMAC
• Automatyczne linie zbierająco-szyjące do 

oprawy zeszytowej, zszywarki i głowice do 
szycia drutem HOHNER

• Wiertarki i systemy wiercenia papieru 
DURSELEN

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

Jesteśmy cyfrową drukarnią specjalizującą się w dostarczaniu wielobarwnych etykiet 
samoprzylepnych w zwoju. Priorytetami są dla nas: jakość, szybki czas realizacji 
zamówień i zadowolenie naszych klientów.
SPECJALIZACJA: druk cyfrowy etykiet samoprzylepnych w technologii: INK JET UV 
(W+CMYK) 1200 x 1200 dpi – kropla 2 pl oraz suchego tonera (CMYK) 1200 × 3600 dpi.
OFERUJEMY: etykiety samoprzylepne wielobarwne; etykiety samoprzylepne bez 
zadruku (papierowe i foliowe); etykiety typu peel-off; etykiety IML; folie BOPP od  
25 µm z zadrukiem; laminaty wielowarstwowe; wieczka aluminiowe; folię aluminiową do 
blistrów. Uszlachetnienia – lakier UV (matowy, błyszczący), laminat (matowy, błyszczący), 
folie metaliczne CF (srebrna, złota, holograficzna). Posiadamy certyfikat FSC.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

TORRO SP. Z O.O.
ul. Sokołowska 24A
05-090 Raszyn
tel. 22 713 89 90
biuro@torro.pl
www.torro.pl

DRUK OFFSETOWY UV waterless na maszynach Komori 5- i 6-kolorowych z dwiema 
wieżami lakierującymi UV lub dyspersją.
Sztancowanie tworzyw na ciepłej płycie, klejenie maszynowe PUR.
Jesteśmy producentem opakowań drukowanych na:
• kartonach
• kartonach metalizowanych folią
• tworzywach PET, PCV, PP
Drukujemy opakowania z szerokim wachlarzem uszlachetnień online lakierami hybry-
dowymi UV, perłowymi z dodatkiem opiłków miki, żelaza, lakierami holograficznymi 
tworzącymi efekt embossingu (3D) oraz lakierami UV wypukłymi wykorzystywanymi do 
opakowań sensorycznych z efektem Touch & Feel.

®

Sp. z o. o.

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 wyprodukowane na bazie naturalnych surowców. Najwyższa jakość HD FLEXO  
w połączeniu ze 100-procentową inspekcją druku gwarantują produkt najwyższej jakości.

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.
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