
PRODUCENT FOLII I OPAKOWAŃ
DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA

POLYTHENE FILM BLOWING AND PACKAGING MANUFACTURER

FLEXOGRAPHIC PRINTING HOUSE



Firma Flekso-Pak Sp. z  o.o. założona w  2001 roku zajmuje się produkcją, 
sprzedażą folii polietylenowych, wykonuje usługi fleksodruku oraz oferuje 
opakowania z folii dla szerokiego kręgu odbiorców.
Posiadamy nowoczesne wytłaczarki jedno- i wielowarstwowe do produk-
cji folii, drukarnię fleksograficzną, mini drukarki in-line, rolomaty i różnego 
rodzaju zgrzewarki foliowe. 
Oferujemy wykonanie nadruków z roli na rolę w pełnej gamie kolorystycz-
nej na różnych podłożach giętkich: foliach PE, CPP, OPP, PA/PE, PVC, foliach 
skrętnych, aluminiowych, laminatach i papierze. Dostarczamy opakowania 
gotowe z wielokolorowymi nadrukami w postaci: worków, woreczków i to-
reb reklamowych. Specjalizujemy się także w produkcji worków śmiecio-
wych, worków do selektywnej zbiórki odpadów, jak i worków na opony.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji opakowań dla artyku-
łów wielu branż przemysłowych, do których zaliczamy m.in.: chłodnie, rol-
no-spożywczą, ogrodniczą, chemiczną, techniczną i odzieżową.
Kompleksowość i  nowoczesność linii produkcyjnych oraz terminowość 
realizacji zleceń wraz z profesjonalizmem pracowników czynią nas bardzo 
atrakcyjnym producentem i  dostawcą pod względem asortymentowym, 
jakościowym i cenowym.

Flekso-Pak Sp. z o.o. (Ltd.) - established in 2001 - is a manufacturer and supplier of polythene films and flexible 
packaging with flexo printing for various businesses. We own most modern machinery like single und multilay-
er film blowing machines (coex), flexographic CI press,in-line mini flexo-presses, bag-on-roll making machines 
and bag sealing machines. We offer a reel-to-reel full colour flexographic printing on flexible substrates i.a. 
films: PE, CPP, OPP, PA/PE, PVC, twist, aluminium foil, laminates and paper. We supply packaging which are sws 
films, film sleeves and semi-sleeves.We also specialize in garbage bags and refuse sacks, as well as tyre bags. 
Our wide range of products and services is appreciated by numerours representatives of various branches 
(freezing, food, agriculture, horticulture, chemical, technical,clothing and others).
Our modern production methods, our reliability in terms of timely order completion along with our compre-
hensive range of high quality, competitively priced products and experienced employees make us a very at-
tractive producer and supplier.



PRODUKCJA FOLII POLIETYLENOWEJ
Posiadane nowoczesne linie produkcyjne umożliwiają wytwarzanie wy-
sokogatunkowych folii jedno- i wielowarstwowych. Stosowany surowiec 
to oryginał LDPE, HDPE, MDPE, bądź regranulat wraz z dodatkami uszla-
chetniającymi. Oferujemy folie w formie: taśmy, półrękawa i rękawa.
Zastosowanie: pod nadruk, do automatów pakujących, pod laminację, 
folia termokurczliwa.
Dla branż: chłodniczej, spożywczej, rolniczej, ogrodniczej, odzieżowej, 
chemicznej, technicznej i innych.

POLYTHENE FILM BLOWING
We are capable of manufacturing single 
and multilayer (coex) high quality poly-
thene films. Applied production materi-
als are either virgin LDPE, HDPE, MDPE 
or regran ones with enriching additives. 
We offer films in types of single wound 
sheets (SWS), semi-sleeves, sleeves.
Application: printing, packing machines, 
laminating, thermo-shrinking.
Supplies to: freezing, food, agriculture, 
horticulture, clothing, chemical and tech-
nical and other industry branches. 

FLEXOGRAPHIC PRINTING
Our flexographic printing house offers a  reel-to-
reel random or registered printing on flexible sur-
faces. This multicolour printing is done in continu-
ous tone or or half-tone screen flexo technique. We 
assure providing individual printing as well as help 
with artwork desing and preparation of printing 
plates.

NADRUKI FLEKSOGRAFICZNE
Drukarnia fleksograficzna wykonuje nadruki na ma-
teriałach giętkich z roli na rolę. Wielokolorowe na-
druki wykonywane są w formie kreski lub rastrów 
jako nadruki tapetowe lub pozycyjne. Zapewniamy 
wykonanie indywidualnych nadruków z  komplek-
sowym doradztwem na etapie projektowania i wy-
konania matryc fotopolimerowych.



OPAKOWANIA FOLIOWE

WORKI CIĘTE
Produkujemy worki stosowane w wielu branżach: chłodniczej, spożywczej, rolniczej, ogrodniczej, chemicznej, odzieżo-
wej, technicznej i innych. Worki mogą posiadać perforację oraz wycięte uchwyty.

WORKI ŚMIECIOWE
Worki wykonywane są w standardowych rozmiarach i kolorach, jak i według indywidualnych potrzeb. Odbiorcami są: 
firmy oczyszczania miasta, firmy sprzątające, zakłady gospodarki komunalnej, jednostki służby zdrowia, HORECA, klienci 
indywidualni.

FLEXIBLE PACKAGING

LOOSE BAGS
Supplies to: freezing, food, agriculture, horticulture, chemical, clothing, 
technical and other industry branches. Bags can be punched and cut-out.

GARBAGE BAGS AND REFUSE SACKS
Produced with standard dimensions and colours or according to individ-
ual requirements. Supplies to: municipal cleaning companies, cleaning 
companies, communes, municapalities, healthcare, HORECA companies, 
individuals.



SACKS AND BAGS FOR SELECTIVE WASTE COLLECTION
These specific bags are plain or specially printed. Pos-
sibly equipped with a pp-string for closing. Parame-
ters and colours agreed on with customers. Supplies 
to: communes, municipalities and municipal clean-
ing companies.

TYRE BAGS
Supplied to car tyre manufacturers and car services. 
Bags are standard dimensions, colours and imprints 
are individually agreed on.

CARRIER BAGS
Standard, reinforced patch handle or soft loop han-
dle type. Coloured, printed or plain. Dimensions, pa-
rameters suit customer’s requirements.

WORKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Worki tego typu stanowią szczególną grupę wyrobów. Występują 
z  nadrukiem, bądź są gładkie. Wyposażone mogą być w  tasiem-
kę ułatwiającą zamykanie. Kolorystyka i  parametry uzgadniane 
z zamawiającym. Odbiorcami są: zakłady gospodarki komunalnej, 
przedsiębiorstwa oczyszczania miasta.

WORKI NA OPONY 
Produkowane dla producentów branży oponiarskiej i dla serwisów. 
Worki wykonywane są zgodnie z  standardowymi parametrami 
w kolorach i nadrukach określonych przez zamawiającego. 

TORBY REKLAMOWE
Torby reklamowe typu MARKET, DKT, bądź z uszami. Kolorowe z na-
drukiem lub bez. Wielkość i  parametry dostosowane do  potrzeb 
i wymagań zamawiającego.



FLEKSO-PAK Sp. z o.o.
Pigża, ul. Szkolna 3
PL 87-152 Łubianka
T. +48 56 674 09 16
F +48 56 674 08 70
www.flekso-pak.pl

office@flekso-pak.pl

GPS
N 53º 06,759'
E 18º 31,365'
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