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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.
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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.

 | ETYKIETY |

pełnić projekt efektownymi dodat-
kami w postaci tłoczenia, złoceń 
czy powlekania etykiety matową 
folią, aby opakowanie stało się przy-
jemniejsze w dotyku. W przypadku 
produktów, których uży tkowanie 
zwiększa prawdopodobieństwo kon-
taktu z wodą, sprawdzą się etykiety 
drukowane na samoprzylepnej folii, 
które zachowają żywotność i dobrą 
kondycję estetyczną do momentu 
zużycia produktu. Zaletą etykiet 
drukowanych na podłożach transpa-
rentnych będzie również możliwość 
maksymalnego wyeksponowania 
produktu, znajdującego się w prze-
zroczystym pojemniku.

Więcej informacji na temat etykiet 
znajdziesz na blogu drukomat.pl.

Etykieta jako element estetyczny 
opakowania

Ten aspek t może się wydawać 
najbardziej prozaiczny, ale bywa 
kluczowy w sytuacji, kiedy marka 
pozycjonuje się w segmencie pre-
mium. Luksusowe produkty wyma-
gają wyjątkowej oprawy, dlatego tak 
ważne jest zadbanie o każdy detal. 
Projektując etykietę dla produktu 
z wysokiej półki, warto – poza samą 
kompozycją graficzną – wziąć pod 
uwagę również kwestie związane 
z technologią druku i ekspozycją 
wybranych elementów na etykiecie. 
Poza szlachetnymi papierami o grub-
szej niż przeciętnie gramaturze, ale 
nadal bardzo dobrze przylegającymi 
do butelki czy flakonu, dobrze uzu-
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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!

Natalia STĘPNIAK

Content Manager, drukomat.pl.
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