Kolekcja produktów EKO

POL-MAK od ponad 36 lat dostarcza Państwu
najwyższej jakości dekoracyjne artykuły
papiernicze. Przez cały ten czas, jako firma rodzinna,
dbamy o konsekwentny i przemyślany rozwój, który
realizujemy dzięki naszym wykwalifikowanym
pracownikom.
W 2017 roku otworzyliśmy fabrykę w Iławie
i obecnie posiadamy trzy zakłady produkcyjne,
których całkowita powierzchnia produkcyjnomagazynowa
wynosi 30 tys. m2.
Nasze produkty dystrybuujemy do ponad 70
krajów, na całym świecie. W ofercie POL-MAK znajdą
Państwo serwetki dekoracyjne, papierowe kubeczki
i talerzyki, torebki, papiery ozdobne, teczki, kartki
okolicznościowe oraz obrusy papierowe.
Dziś z przyjemnością i optymizmem, oddajemy
w Państwa ręce katalog produktów kolekcji EKO.
Przy tworzeniu kolekcji produktów w duchu EKO
skupiliśmy się nie tylko na samych produktach,
ale również na ich opakowaniach. Folia, w którą
zapakowane są talerze, kubeczki, papiery, torby,
teczki czy koperty to folia termokurczliwa wykonana
z tworzywa PE, która może być poddawana
recyklingowi. Natomiast nasze serwetki pakowane
są w folię mono PF.
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Talerze
BIAŁE TALERZE KOMPOSTOWALNE
Częścią nowego asortymentu EKO firmy POLMAK są białe talerzyki kompostowalne. Idealnie
sprawdzą się na każdą okazję.
Pakowane są nie tylko po 8, ale również 20, 50
oraz 100 sztuk.

TALERZE EKO
W tym roku wprowadziliśmy do sprzedaży talerze
wykonane z materiału ekologicznego. Jest to
niepowlekany, brązowy karton kraft.
Talerzyki jednorazowe wykonane z tego materiału
są bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ
zostały wykonane z czystego włókna pierwotnego.
Podobnie do białych talerzy mamy wybór
w wielkości opakowań. W ofercie znajdą Państwo
8, 20 oraz 50 sztuk w opakowaniu.
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TALERZE BIODEGRADOWALNE BIAŁE
Ø18cm
ilość talerzy
w opakowaniu

ilość opakowań
w kartonie

8

12

TH01_BI_000100_20

20

25

TH01_BI_000100_50

50

12

100
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ilość talerzy
w opakowaniu

ilość opakowań
w kartonie

8

12

TH02_BI_000100_20

20

25

TH02_BI_000100_50

50

12

100
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ilość talerzy
w opakowaniu

ilość opakowań
w kartonie

8
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ilość talerzy
w opakowaniu

ilość opakowań
w kartonie

8

12

TH02_OGEKO_000100_20
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25

TH02_OGEKO_000100_50

50
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Indeks produktu
TH01_BI_000100_8

TH01_BI_000100_100

Ø22,7cm
Indeks produktu
TH02_BI_000100_8

TH02_BI_000100_100

TALERZE EKO
Ø18cm
Indeks produktu
TH01_OGEKO_000100_8

Ø22,7cm
Indeks produktu
TH02_OGEKO_000100_8
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Kubeczki
W naszej firmie sprawdzamy i dostosowujemy się
do wszystkich wymagań i dyrektyw, które dotyczą
naszych produktów. Dlatego też z wyprzedzeniem
przygotowaliśmy odpowiednie oznaczenie, które
powinno być stosowane na kubeczkach z domieszką
plastiku.

KUBECZKI JEDNORAZOWE
Kubeczki wykonane zostały z bardzo wysokiej
jakości materiałów i przeznaczone są do napojów
zimnych.
Bogate wzornictwo pozwala idealnie dobrać je na
każdą uroczystość.
W naszej ofercie pojawiły się nowe kubeczki
z kolekcji
EKO:
PLASTIC
- biodegradowalne białe
FREE
- eco-look (standardowy kubeczek z nadrukiem
pasującym do talerzy eko)



To co je dodatkowo wyróżnia to sposób pakowania:
pojawiają się w opakowaniach po 8 i 20 sztuk.
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KUBECZKI BIODEGRADOWALNE BIAŁE

Indeks produktu

ilość kubeczków
w opakowaniu

ilość opakowań
w kartonie

8

12

20

8

ilość kubeczków
w opakowaniu

ilość opakowań
w kartonie

8

12

20

8

KH01_BI_000100_8
KH01_BI_000100_20

KUBECZKI ECO-LOOK

Indeks produktu
KH01_OGEKO_000100_8
KH01_OGEKO_000100_20
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Serwetki
SERWETKI WYKONANE Z BIBUŁY
COMPOST AT HOME & INDUSTRIAL
Serwetki certyfikowane są dostępne w dwóch
wariantach OK Compost do komostowania
przemysłowego i OK Compost Home do
kompostowania w domu. Pytaj o certyfikowane
produkty przedstawiciela handlowego.

BIAŁE KOMPOSTOWALNE SERWETKI
2 ORAZ 3-WARSTWOWE
Naszą nowością w kolekcji produktów eko są białe
serwetki marki HRC. Uzyskały one certyfikat OK
Compost Home. Dodatkowym wyróżnikiem są
ich wersje wielkości opakowań - pakowane są po
20, 50 i 100 sztuk.

Szukaj naszych produktów
certyfikowanych FSC®.
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BIAŁE SERWETKI BIODEGRADOWALNE

ilość warstw
bibuły

ilość
serwetek w
opakowaniu

ilość
opakowań
w kartonie

SH3_BI_000100_20

3

20

12

DH_BB_000101

3

20

12

ilość warstw
bibuły

ilość
serwetek w
opakowaniu

ilość
opakowań
w kartonie

SH2_BI_000100_50

2

50

12

SH3_BI_000100_50

3

50

14

ilość warstw
bibuły

ilość
serwetek w
opakowaniu

ilość
opakowań
w kartonie

2

100
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Indeks produktu

Indeks produktu

Indeks produktu
SH2_BI_000100_100
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Stwórz wyjątkowe aranżacje z produktami EKO
w połączeniu z naszą stałą kolekcją marek Maki® oraz Daisy®.
Nasze biodegradowalne talerze oraz kubeczki eco-look sprawdzą się idealnie między innymi na przyjęciach o tematyce leśnej.

Bottle Green
SL_CO_002700

Terracotta
SL_CO_005200

Mustard
SL_CO_005000

Bottle Green
SL_CO_002700

Forest Friends
SD_OG_018101
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W ofercie naszych marek Maki® oraz Daisy®
wprowadziliśmy również serwetki eco-look.
Tego typu produkty z nadrukiem kraft posiadają certyfikat FSC®,
mogą być biodegradowalne i kompostowalne.
Posiadają również certyfikat TUV Austria.

Bicycle
Full of Flowers
on Kraft
SL_OG_054201

Snowy Eco
Forest on Kraft
SD_GW_019401

Christmas Trees
on Kraft
SD_GW_019601

Watercolour
Wreath on Kraft
SD_GW_020001

Graphic Pines
and Twigs Frame
on Kraft
SD_GW_019501
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Papier Kraft
Papier kraft jest idealnym rozwiązaniem dla
osób, które stawiają na wysoką jakość, elegancję
oraz styl vintage. Dzięki temu, że jest wykonany
z makulatury lub włókien pierwotnych, uznaje się
go za wspaniałą alternatywę dla osób ceniących
sobie ekologię.
NA KAŻDĄ OKAZJĘ: Idealny nie tylko do pakowania
prezentów, ale także doskonały do projektów
rzemieślniczych, nakryć stołowych i innych
artystycznych inspiracji.
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Torby kraft
Zgodnie z EKO trendami prezentujemy torby
z papieru kraft. Produkty te są częstym wyborem
wśród osób ceniących sobie wytrzymałość oraz
styl vintage.
POL-MAK może zaoferować szeroką gamę wzorów
i rozmiarów:
format

wymiary (mm)

T4EKO

109 x 230 x 105

T5EKO

230 x 302 x 110

T6EKO

300 x 203 x 100

T9EKO

209 x 400 x 120

T15EKO

103 x 308 x 110
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Kartki Eko Edition
Kolejnym elementem naszej oferty produktów
ekologicznych są wyjątkowe kartki z papieru kraft
z kolekcji Eko Edition. Nowoczesne wzory
uzupełnione są pięknymi zdobieniami metodą
hot stamping.
Na chwilę obecną oferujemy kartki na okazje takie jak:
- urodziny (ogólne, dziecięce oraz osiemnaste),
- imieniny,
- ślub,
- Boże Narodzenie,
- podziękowania, życzenia miłego dnia, gratulacje,...
Cały czas rozwijamy kolekcję i rozbudowujemy
naszą ofertę.
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Koperty
Nasze koperty z papieru kraft były jednym
z pierwszych produktów eko w naszej ofercie.
Są znakomitym uzupełnieniem kartek Eko Edition.
W naszej ofercie znaleźć można bogatą gamę
formatów:
format

wymiary (mm)

KB6

176 x 125

KKW

165 x 165

KP

150 x 85

KMINI

110 x 75
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Teczki
Teczki z papieru kraft idealnie wpasowały się
w aktualnie panujące trendy.
Piękne roślinne motywy vintage świetnie
prezentują się na papierze o naturalnym wyglądzie.
W naszej ofercie znajdą Państwo teczki w formacie
A4. Dzięki dodatkowym zagięciom na grzbiecie jak
i na brzegach są bardzo pojemne.
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Poszerzyliśmy naszą gamę produktów marek
Maki® oraz Daisy® o papierowe obrusy.

Idealne na wyjątkowe spotkania!
O szczegóły zapytaj przedstawiciela handlowego
lub sprawdź na stronie pol-mak.com.pl

Zakład Poligraficzny POL-MAK
P. Makowiak, D. Makowiak Sp. j.
www.pol-mak.com.pl
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