INNOWACYJNE
OPAKOWANIA DLA BRANŻY
FARMACEUTYCZNEJ

ZAUFANY PARTNER DLA PRODUCENTÓW LEKÓW
Akomex Group od 50 lat jest wiodącym
producentem opakowań dla branży
farmaceutycznej. Oferujemy produkcję
wysokiej jakości opakowań z tektury
litej, etykiet i ulotek.
Dzięki naszemu wieloletniemu
doświadczeniu opakowania Akomex Group
są obecne na półkach aptek i największych
europejskich sieci handlowych.

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE
DLA NASZYCH KLIENTÓW
LAKIER ANTIVIR zdecydowanie podnosi
bezpieczeństwo użytkowania opakowań.
Zapewnia bioaktywną warstwę, która
zapobiega przenoszeniu się wirusów i bakterii
z zadrukowanej powierzchni, czyniąc
ją w 99% skuteczną.
DIGIMARC jest praktycznie niedostrzegalny
dla oka. Posiada wszystkie funkcjonalności
klasycznego kodu kreskowego, ale daje
zupełnie nowe możliwości w zakresie logistyki,
komunikacji z Klientem czy recyklingu.
Grupa Akomex jest rekomendowanym
partnerem DIGIMARC.

ZABEZPIECZENIE PRODUKTU PRZED FAŁSZERSTWEM
• hologramy
• kombinacja lakierów
z podwójnym efektem
• nadruk farbami fluorescencyjnymi
• mikrodruk
• atrament reaktywny (coin reactive)
• lakiery pigmentowe
• ukryty kod

Aby zagwarantować naszym Klientom
najwyższą jakość druku, stale inwestujemy
w rozwój parku maszynowego. Dzięki temu
jesteśmy w stanie dostosować ofertę
do aktualnych wymagań rynku i potrzeb
naszych Klientów. Nasz park tworzą maszyny
i urządzenia pochodzące od uznanych
na całym świecie producentów, takich
jak Koenig & Bauer, Manroland, Bobst
czy Masterwork.
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• nadzór nad drukowaniem
ulotek (maszyna rolowa)
• czytniki kodów na linii klejenia
• czytniki kodów farmaceutycznych
na maszynach składających (ulotki)
• weryfikacja czytelności alfabetu Braille’a
• kontrola możliwości drukowania kartonów

Wysoka jakość – spełniamy wymogi jakościowe przemysłu farmaceutycznego
we wszystkich naszych lokalizacjach. Posiadamy niezbędne certyfikaty,
aby zagwarantować najwyższą jakość produkcji.
Elastyczność i wydajność – dzięki naszym najnowszym liniom produkcyjnym
dostarczamy kompleksowo: pudełka, etykiety oraz ulotki składane.
Innowacyjne rozwiązania – naszym Klientom oferujemy
zawsze najnowsze rozwiązania dostępne na rynku.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
W Grupie Akomex przykładamy szczególną wagę do norm
środowiskowych. Potwierdzeniem tego jest posiadany certyfikat
ISO 14001:2015 oraz FSC (zarówno DrukPak, jak i Akomex).
Nasza Księga Jakości zawiera Politykę Standardów wraz
z celami środowiskowymi i proekologicznymi:

ochrona
środowiska

ULOTKI

recykling

segregacja
odpadów

OPAKOWANIA
Z TEKTURY LITEJ

kwalifikacja
pracowników w zakresie
ochrony środowiska

ETYKIETY

USZLACHETNIANIE OPAKOWAŃ
• tłoczenie pismem Braille’a
• laminowanie folią złotą i srebrną
• lakierowanie (lakier dyspersyjny,
hybrydowy i inne)
• hot stamping
• przetłaczanie jednopoziomowe
i 3D elementów szaty graficznej

Akomex
ul. Jabłowska 71
83-200 Starogard Gdański, Polska
tel.: +48 58 560 11 80, +48 58 560 11 84
akomex@akomex.pl

DrukPak
ul. Stanisława Wyspiańskiego 1
87-700 Aleksandrów Kujawski, Polska
tel.: + 48 54 28 28 200
drukpak@drukpak.pl

