
KompleKsowe rozwiązania 
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Opakowania dla branży 
spożywczej i przemysłowej

HD Flexo-Qualität
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o nas:
Firma Akat-Folia istnieje od 1993 roku. Od tego czasu działamy w branży 
producentów opakowań foliowych. Założeniem, które przyjęliśmy i realizujemy 
od początku istnienia Firmy jest wytwarzanie opakowań najwyższej jakości, 
odpowiadających zapotrzebowaniu rynku, spełniających oczekiwania naszych 
Klientów.

Jesteśmy firmą rodzinną. Przy współpracy z naszymi Klientami dbamy o ich 
pełne zadowolenie, elastycznie dostosowując się do ich potrzeb. Od roku 2006 
staliśmy się oficjalnym partnerem jednej z najnowocześniejszych w Polsce dru-
karni fleksograficznej – firmy BAHPOL. Głównym celem współpracy pomiędzy 
naszymi firmami jest dbałość o najwyższą jakość obsługi naszych klientów 
w wyselekcjonowanych branżach oraz regionach.

Biuro naszej firmy znajduje się we Wrocławiu, ale swoim zasięgiem obejmuje-
my całą Polskę oraz kraje UE. Gwarantując wysoką jakość naszych opakowań 
zachęcamy do współpracy.

Posiadamy wdrożony i systematycznie monitorowany certyfikat Zarządzania Jakością   ISO 9001:2008
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BRANŻA SPOŻYWCZA:
Produkowane przez nas opakowania foliowe mają szerokie zastosowanie w branży 
spożywczej. Specjalizujemy się w produkcji:

opakowań foliowych na produkty sypkie (kasze, ryż, • 
mieszanki owocowe)
opakowań foliowych na płatki śniadaniowe• 
opakowań foliowych do produktów garmażeryjnych• 
opakowań foliowych do mrożonek• 
opakowań foliowych do ciastek i deserów• 
opakowań foliowych, wysokobarierowych do kaw • 
i herbat
opakowań foliowych na makarony• 
opakowań foliowych na słone przekąski (chipsy, pa-• 
luszki)
opakowań foliowych na mleko, mięso, ryby• 

Dostarczamy naszym klientom gotowe opakowania w postaci worków foliowych o szerokim zakresie 
wymiarów i kształtów. Produkujemy kompleksowo i dostarczamy producentom spożywczym oraz fir-
mą copakingowym taśmy opakowaniowe. Taśmy foliowe, dedykowanych do automatów pakujących. 
Drukujemy w najnowszej technologii, używając matryc VI generacji HD Flexo. Laminujemy folie OPP, 
OPP met, OPP perła, CPP, PE, PET, PET met, PA, uzyskując bardzo wysoką barierowość. Stosujemy  
warstwy EVOH i ANTYFOG.

Drukujemy na najnowszych 10 kolorowych drukarkach renomowanych niemieckich producentów. Cały 
proces przygotowalni, produkcji, druku, laminacji, obróbki folii odbywa się w nowoczesnej drukarni 
fleksograficznej, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość dostarczanych opakowań.

Stosujemy także nacięcia mechaniczne, oraz laserowe zapewniające możliwość wielokrotnego otwie-
rania i zamykania opakowania, bez utraty właściwości zapakowanego produktu.

Laminat trójwarstwowy (Triplex)

Laminat dwuwarstwowy (Duplex)
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OPAKOWANIA - WORKI

Pośród szerokiej oferty dostarczanych 
opakowań foliowych przestawiamy 
kilka możliwych schematów jednostko-
wych opakowań barierowych. Produ-
kujemy worki typu doypack, torebki 
płaskie, saszetki, z fałdą boczną, 
stojące oraz wiele innych rodzajów, 
w zależności od wymagań produktu.
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OPAKOWANIA - DLA BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ
Produkowane przez nas opakowania foliowe z folii LDPE, HDPE mają 
szerokie zastosowanie w branży przemysłowej. Specjalizujemy się
w produkcji:

opakowań foliowych dla branży Automotiv• 
opakowań foliowych wysokobarierowych na produkty branży chemicznej • 
(proszki, nawozy)
opakowań foliowych dla branży budowlanej i wykończeniowej (wyposażenie • 
wnętrz, meble)
opakowań  foliowych dla przemysłu elektronicznego i elektrycznego (folie i • 
worki antystatyczne)
opakowań foliowych dla firm transportowych (worki transportowe, kaptury)• 
opakowań zbiorczych i jednostkowych• 

Szeroki asortyment produkowanych folii i opakowań pozwala nam na stwo-
rzenie korzystnej oferty niemal dla każdej branży sektora przemysłowego. 
Możliwości produkcyjne pozwalają zoptymalizować opakowanie pod dowol-
ny rozmiar i kształt.  
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TECHNOLOGIA HD FLEXO

Innowacyjne technologie druku pozwalają nam 
na druk w technologii DH Flexi

4 000 dpi. Jest to jakość porównywalne z drukiem 
offsetowym!

4 000 DPI
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AkAt Group Sp. z o.o.
ul. Łódzka 26/1a, 50-521 Wrocław

tel.: (71) 723 72 61
Fax: (71) 716 44 53l
kom. 600 22 89 67

e-mail: biuro@opakowania.wroclaw.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. Z PRZYJEMNOŚCIĄ POMOŻEMY 

ZOPTYMALIZOWAĆ OPAKOWANIE DLA PAŃSTWA PRODUKTÓW …


