INNOWACYJNE OPAKOWANIA

BRANŻA SPOŻYWCZA

OPAKOWANIA,
KTÓRE SPRZEDAJĄ
AKOMEX GROUP to jeden z największych producentów
opakowań w Polsce i uznana firma na rynku europejskim.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, konsekwentnej polityce
jakości i licznym innowacjom technologicznym jesteśmy
zaufanym partnerem dla międzynarodowych producentów
z branży spożywczej w Europie. Wiemy, jak opakować
produkt, by budował wiarygodność marki i skutecznie
konkurował na wymagających rynkach.

OPAKOWANIA Z TEKTURY LITEJ
Opakowania z tektury litej: bielonej, celulozowej,
makulaturowej i typu kraft.
• opakowania z barierą na tłuszcz i wodę
do bezpośredniego kontaktu z żywnością
• zakres gramatur od 180 do 700 g/m2
• wielokolorowy zadruk offsetowy

OWIJKI I BANDEROLE
System składający się z niezadrukowanej folii
oraz papierowej banderoli. To ekologiczne
rozwiązanie najczęściej wykorzystywane jest
w opakowaniach jogurtów i serków. Dzięki takiej
konstrukcji zużywa się znacznie mniej plastiku,
a opakowanie zachowuje odpowiednią
sztywność. Doskonałą jakość grafiki
gwarantuje technologia druku offsetowego.

USZLACHETNIENIA
I WYKOŃCZENIA
Oferujemy wiele metod uszlachetniania.
Wszystko po to, aby Twój produkt skutecznie
wyróżniał się na półkach sklepowych.
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TACKI SKIN
Tacki skin charakteryzują się zmniejszoną
zawartością plastiku przy zachowaniu specjalnych
właściwości barierowych. Podstawę tacki stanowi
karton zadrukowany z obu stron. Jego górna część
jest dodatkowo laminowana specjalną folią, która
może być przystosowana do kontaktu z żywnością.

PRZESTRZENNE EKOTACKI NATABOX
Kartonowe tacki przestrzenne NataBox to rozwiązanie dla
producentów poszukujących lepszych, bardziej ekologicznych
i bezpiecznych alternatyw dla swoich produktów:
• alternatywa dla popularnych tacek PET
• wykonywane na zamówienie, dostosowane do potrzeb rynku
• gwarancja bezpieczeństwa w kontakcie z żywnością
• bariera chroniąca tackę przed tłuszczem i wodą
• możliwość dwustronnego zadruku
• wysoce estetyczne opakowanie

TACKI I ARKUSZE LAMINOWANE
Zastosowanie:
• dla branży spożywczej (do bezpośredniego
kontaktu z żywnością)
• dla produktów non-food
Zgodność z restrykcyjnymi normami dotyczącymi
produktów mających kontakt z żywnością:
najbardziej rozpoznawalny certyfikat w branży
– BRC/IoP (British Retail Consortium i Institute
of Packaging).

DOŚWIADCZENIE
• Posiadamy ponad 30 lat doświadczenia
w branży.
• Nasze produkty są obecne na półkach
największych europejskich sieci handlowych.
• Produkujemy opakowania przeznaczone
dla produktów świeżych (np. opakowania
na warzywa, pieczarki), przetworzonych,
chłodzonych czy mrożonych.

ponad 200 mln
ulotek rocznie

600 wykwalifikowanych
pracowników

• Oferujemy opakowania spożywcze zarówno
o prostej, jak i złożonej konstrukcji.
• Nasze opakowania spożywcze są przyjazne
dla środowiska, a jednocześnie
charakteryzują się dużą odpornością na
wilgoć, tłuszcz i powietrze.

dedykowana
obsługa klienta

1,3 mld
opakowań rocznie

STAWIAMY NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Prowadzimy aktywne działania ograniczające negatywny
wpływ naszych zakładów na środowisko naturalne:
• Zmieniliśmy ogrzewanie naszego zakładu i wody
użytkowej z paliw kopalnych (olej opałowy)
na ekologiczne (pellet drzewny).
• Wymieniliśmy tradycyjne oświetlenie na mniej
energochłonne oświetlenie LED.
• Aktywnie współpracujemy z władzami miejskimi
i samorządowymi w zakresie monitorowania jakości
powietrza (także na terenie naszej fabryki).
• Optymalizujemy procesy, np. cięcie tzw. wspólnymi
nożami (redukcja odpadów produkcyjnych).
Zostaliśmy nagrodzeni brązowym medalem przez EcoVadis – czołową
globalną agencję ratingową – za działania z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz zaangażowania ekologicznego.

LIDER JAKOŚCI

Certyfikat

• Dysponujemy dedykowanymi liniami
do produkcji opakowań spożywczych,
które mają kontakt z żywnością.

ISO 9001:2015

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

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

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

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

Standard odniesienia

• Wdrożyliśmy system zarządzania jakością oparty
na normach: ISO 9001, ISO 15378, ISO 14001 oraz
BRCGS Packaging Materials v. 6 – certyfikat
zapewniający bezpieczeństwo produktów
spożywczych w oparciu o zastosowanie
farb i lakierów niskomigracyjnych.

Standard odniesienia

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.

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

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

GIFT SETY

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

Numer rejestracyjny

Kategoria produkcji: Produkcja i przetwarzanie papieru,
Produkcja elastycznych tworzyw
sztucznych, Technologie druku

NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA:

MULTIPACKI

Global Standard For Packaging Materials

Wydanie 6,sierpień 2019

• Posiadamy nowoczesny park maszynowy
oparty na technologiach wiodących firm:
Bobst, Heidelberg oraz Man Roland.

OWIJKI

Certyfikat

www.tuv.com

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

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

