Dedykowane
opakowania
DLA BRANŻY RYBNEJ

OPAKOWANIA
KTÓRE
ZDOBYWAJĄ
RYNEK

AKOMEX GROUP to jeden z największych producentów opakowań w Polsce i uznana
firma na rynku europejskim. Wieloletnie doświadczenie, konsekwentna polityka jakości
i liczne innowacje technologiczne sprawiają, że jesteśmy zaufanym partnerem
dla międzynarodowych producentów z branży spożywczej w Europie.

CERTYFIKATY:
Certyfikat

Certyfikat

Standard odniesienia

ISO 9001:2015

Standard odniesienia

Numer rejestracyjny

0198 100 15213

Posiadacz certyfikatu:

AKOMEX Sp. z o.o.
ul. Jabłowska 71
83-200 Starogard Gdański
Polska

Zakres certyfikacji:

projektowanie i produkcja oraz sprzedaż opakowań
z tektury litej, laminatu i tacek laminowanych
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Wydanie 6,sierpień 2019

Numer rejestracyjny

01 184 1541903

Posiadacz certyfikatu:

AKOMEX Sp. z o.o.
ul. Jabłowska 71
83-200 Starogard Gdański
Polska

Zakres certyfikacji:

Produkcja opakowań z tektury litej do bezpośredniego
i pośredniego kontaktu z żywnością wytwarzanych technologią
druku offsetowego, lakierowania, uszlachetniania, laminowania,
okienkowania, cięcia i klejenia. Produkcja laminatu
i tacek laminowanych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Kategoria produkcji: Produkcja i przetwarzanie papieru,
Produkcja elastycznych tworzyw
sztucznych, Technologie druku

Certyfikat jest ważny od 18.05.2021 do 17.05.2024.

07.05.2021
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 56 ·
02-146 Warszawa

www.tuv.com

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Okres ważności:

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval.

Wymagania Global Standard For Packaging Materials (wydanie
6, sierpień 2019) są spełnione.

Na podstawie audytu potwierdza się spełnienie wymagań
normy ISO 9001:2015.

Uzyskana ocena: AA+
Program audytu: niezapowiedziany
Moduły dodatkowe: brak
Kod lokalizacji BRC: 2668716
Numer audytora: 22183
Data audytu: 2022-04-27/28/29
Termin kolejnego audytu: 2023-05-20
Okres ważności:

Certyfikat jest ważny do 2023-07-02

2022-06-01
Andrea Höfs
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln
Odniesienie do identyfikowalności certyfikatu
Niniejszy certyfikat pozostaje własnością TÜV Rheinland Cert GmbH.
Jeśli chcieliby Państwo przekazać uwagi dotyczące Globalnych Standardów (Global Standards) lub procesu auditu bezpośrednio do BRCGS,
prosimy o kontakt: enquiries@brcgs.com

www.tuv.com

3 nowoczesne
fabryki w Polsce
i w Danii

Plan Ciągłości
Biznesowej

Niemal 600-osobowy
zespół

Dedykowany
Customer
Service

Polityka Zintegrowanego
Systemu Zarządzania
Jakością

1,3 miliarda
opakowań
rocznie

Certyfikaty
BRC, ISO 9001,
ISO 15378,
ISO 14001, FSC

SZEROKI WACHLARZ USZLACHETNIEŃ I WYKOŃCZEŃ:

1.
2.
3.
4.
5.

Lakierowanie: olejowe, dyspersyjne i UV
Embossing & debossing
Termo-druk (Hot foil stamping)
Laminowanie
Wytłaczanie pisma Braille’a

NAJNOWSZY PARK MASZYNOWY:

ARKUSZE
LAMINOWANE
TACKI I ARKUSZE LAMINOWANE

•

Zgodne z restrykcyjnymi normami dla produktów mających kontakt z żywnością (certyfikat BRC/IoP)

•

Pozwalają zachować walory smakowe, odżywcze oraz estetyczne produktów rybnych

•

Zapewniają dużą odporność na wilgoć, powietrze i tłuszcze

•

Są idealnym rozwiązaniem do pakowania porcjowanych ryb

•

Przeznaczone do przechowywania w temperaturze
pokojowej oraz w lodówce lub zamrażarce

OFERUJEMY:

•

Arkusze laminowane do produkcji tacek

•

Tacki do zastosowania w wysokich temperaturach (180-200 stopni)

•

Tacki zadrukowane lub bez zadruku

•

Tacki na bazie makulatury i celulozy z laminacją PET lub BOPP

•

Tacki z laminacją kolorową lub transparentną

•

Tacki z laminacją metaliczną lub niemetaliczną (tzw. Metal Free)

Zachowanie walorów
smakowych,
odżywczych oraz
estetycznych żywności

Duża odporność
na wilgoć, powietrze
i tłuszcze

Przechowywanie zarówno
w temperaturze
pokojowej, jak i w lodówce
lub zamrażarce

TACKI SKIN – EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE
Charakteryzują się obniżoną zawartością plastiku
przy zachowaniu specjalnych właściwości barierowych. Bazę tacki stanowi obustronnie zadrukowany karton. Jego
górna część jest dodatkowo zalaminowana
specjalną folią, która może być
przeznaczona do kontaktu z żywnością.

TACKI
SKIN
Mięso

Ryby

ŚWIEŻOŚĆ NA DŁUŻEJ

Dzięki zastosowaniu
wyselekcjonowanych materiałów
i farb niskomigracyjnych, tacki skin
są dedykowane branży rybnej. Ich
właściwości barierowe przedłużają
świeżość i termin przechowywania
produktów rybnych, a uzyskane
przez Grupę Akomex certyfikaty
są gwarancją bezpieczeństwa.

Sery

CIENKA WARSTWA
BARIEROWA

APPLICATIONS:

Meat

Electronics

NADRUK

Cosmetics

Food

Health care

MATERIAL
• Laminated with selected barrier film
• On request suitable to seal either PP or PE
• Extended shelf life for fresh food
• Cardboard from sustainable sources
• Customised tray shape and size
• Marketing advantages Front & Back printing
• Euroslot possible
• Lower batches amount vs printed film
• Low migration inks – food certified

ENVIRONMENTALFRIENDLY
• User-friendly solution – easy to open
• Easy separate films from the cardboard meet
recycling requirements
• Lower petrochemical materials consumption
• Less plastics in final packaging
• Savings in transportation & storage
• Energy usage reduction in process

KARTON

MINIMALIZACJA
OPŁAT RECYKLINGOWYCH
Karton wykorzystany do produkcji
tacek skin pochodzi
z odnawialnych źródeł.

Fish

Gift set

KOPERTY

KOPERTY DLA PRODUKTÓW
RYBNYCH I NIE TYLKO

Stanowią uzupełnienie kompleksowej
oferty Grupy Akomex dla branży rybnej.
Koperta, dzięki szerokim możliwościom
druku na kartonie, gwarantuje:
•

atrakcyjną i elegancką ekspozycję
produktu na półce

•

bezpieczne i estetyczne
przechowywanie

•

wygodne korzystanie z produktu

Akomex
ul. Jabłowska 71
83-200 Starogard Gdański, Polska
tel.: +48 58 560 11 80, +48 58 560 11 84
akomex@akomex.pl
PlanoPack
Thrigesvej 34, 7430 Ikast, Dania
tel.: +45 992 899 99
info@planopack.dk

www.akomex.pl

