
wyrób folii i opakowań



  

rok założenia 1980

Ponad 30 lat doświadczenia w produkcji folii 
oraz nowoczesny park maszynowy pozwoliły 
osiągnąć nam pozycję największego 
dostawcy folii polietylenowych 
w Polsce.

Sześć naszych wytłaczarek trójwarstwowych  � rmy Hosokawa Alpine rocznie produkuje 
ok 20,000 ton gotowych wyrobów:

- folie termokurczliwe w postaci rękawa, taśmy oraz gotowego kaptura
- folie typu Cold Shrink
- folie moletowane przekładkowe
- folie do laminacji i zadruku typu: standard, HT, AF, PEEL, AS, itp.
- folie do pakowania mrożonek, świeży warzyw i owoców 
- folie do pakowania art. Higienicznych
- folie do pakowania ziemi, nawozów i preparatów, opału i wiele innych

produkcja 
folii 
polietylenowych 

druk 
� eksogra� czny

Posiadamy 3 maszyny drukujące metodą � exo. Zadrukujemy każdy rodzaj 
opakowania giętkiego na każdym materiale o szerokości do1250 mm.
Drukujemy z użyciem do 9 kolorów również przy druku dwustronnym na 
grubych foliach polietylenowych.
Wysoce wykwali� kowana kadra dba o najwyższą możliwą do osiągnięcia 
jakość na każdym etapie druku.

� eksogra� czny� eksogra� czny



produkcja 
worków

moletowanie 
na gorąco

Jesteśmy wiodącym producentem folii moletowanych w Europie. 
Folie te (embossed � lm) mają swoje główne zastosowanie w przemyśle 
gumowym. Nasz produkt podczas wytwarzania gotowego wyrobu 
z gumy służy jako przekładka poszczególnych warstw mieszanki 
gumowej.  
Wytłoczony na gorąco specjalny wzór (diament 124 lub liniowy) 
minimalizuje powierzchnie styku mieszanki gumowej z folią. 
Nasze produkty charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami 
wytrzymałościowymi oraz odpornością temperaturową.
Posiadamy 3 maszyny, produkujące do szerokości 2500 mm, o łącznej 
wydajności ok 500 ton/miesięcznie. 

W naszym parku maszynowym wykorzystujemy trzy 
maszyny tnące konfekcjonujące materiały do szerokości        
1300 mm. Każdy wyrób jesteśmy w stanie wykonać 
dokładnie wg. wytycznych naszych klientów.

Oferujemy również zgrzewanie warków typu wicket, prostych 
worków PE, CPP, OPP.
Posiadamy dwa automaty służące do produkcji worów w roli 
do maszynowego pakowania  świeżych owoców i warzyw.

Każdy wyrób możemy otworować trzema perforatorami:

- perforacja makro ∅ otworów od 6 do 14 mm
- perforacja mikro na gorąco
- wydajna perforacja laserowa

perforowanie
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