Papier dla przemysłu

Wieloletnie doświadczenie i jakość
potwierdzamy certyﬁkatem ISO 9001:2008

Produkty z certyﬁkatem
FSC są dostępne
na życzenie klienta.
Products with the
FSC certiﬁcate
are available
on request.

Sprzedajemy
w całej Europie
Nasze produkty znalazły
odbiorców na terenie Polski,
Unii Europejskiej
i krajów wschodnich.

Zdzisław Koziatek
Dobrołęka 1A
07-415 Olszewo-Borki
POLAND
tel. +48 29 768 10 10
fax. +48 29 768 10 12
e-mail: biuro@cellpak.pl

www.cellpak.pl

NASZA OFERTA
OUR OFFER
JAKOSC I SERWIS

QUALITY AND SERVICE

Cieszymy się uznaniem wśród klientów,
którzy mogą zawsze liczyć na nasz serwis.
Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom
odbiorców, stawiamy na fachowe doradztwo
umożliwiające rozwiązanie problemów
i usprawnienie produkcji naszych klientów.

We have a great recognition amongst clients
who can always count on our service. Meeting
customers’ expectations, we focus on proffessional
consulting that allows solving problems
and improvement their production prosesses.

.
LOGISTYKA O KAZDEJ PORZE
Dzięki rozbudowanemu zapleczu magazynowemu
jesteśmy w stanie na bieżąco reagować na potrzeby
klienta. Odpowiednie zapasy magazynowe surowca
sprawiają, że jesteśmy w stanie zrealizować większość
zamówień „od ręki”, a gotowe produkty dostarczyć
w dogodnym dla kontrahenta terminie.

ANYTIME LOGISTICS
Thanks to ample warehouse storage space are able to
immediately respond to our clients' needs. Appropriate
warehouse raw material stocks makes it possible to
complete most orders off-hand and deliver
ready products to our clients in time of thier choice.

WIEDZA I DOSWIADCZENIE

EXPERIENCE AND KNOW-HOW

Jesteśmy wiodącą ﬁrmą w branży konfekcjonowania
papieru w Polsce. Nasza oferta dotyczy
przetwarzania i sprzedaży szerokiego asortymentu
produktów z papieru i tektury.

We are a leading company in the ﬁeld
of converting paper in Poland. Our offer
concerns processing and selling wide assortment
of paper and cardboard products.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

COMPREHENSIVE SERVICES

Rozbudowany park maszynowy wsparty nowoczesnymi
rozwiązaniami technologicznymi, umożliwia przetwórstwo
wszystkich rodzajów papierów. Wieloletnie doświadczenie
pozwala realizować najbardziej nietypowe zlecenia.

Developed machinery supported with modern
technological solutions provides processing of all kinds of
paper. Many years’ experience allows us to realize most of
atypical orders.

PAPIERY I OPAKOWANIA
DLA WSZYSTKICH

PAPERS AND PACKAGING
FOR ALL

Nasze produkty znalazły swoich odbiorców wśród ﬁrm
z branży spożywczej, motoryzacyjnej, budowlanej,
tekstylno-odzieżowej, metalowej, poligraﬁcznej,
meblarskiej i wielu innych.

Our products have found their buyers among companies
in such sectors as food, automotive, construction, textileclothing, steel, polygraphy, furniture, and many others.

PAPIERY

PAPERS

Sprzedajemy następujące papiery:
 kraft MG gładki
 powlekany PE
 kraft MG prążek
 krepowany
 kraft MF
 antykorozyjny
 papier makulaturowy  paraﬁnowany
 testliner/liner
 poligraﬁczny
 LWC/SC
 sublimacyjny
 inne

We sell the following kinds of paper:
 kraft MG (plain)
 coated paper
 kraft MG (ribbed)
 crepe paper
 kraft MF
 anti rust paper
 recycled paper
 wax paper
 testliner/liner
 polygraphic paper
 LWC/SC
 sublimation paper
 other

WORKI PAPIEROWE

PAPER SACKS

 worki otwarte klejone
 worki otwarte szyte
 worki wentylowe
 torby papierowe

 glued open mouth sacks
 sewn open mouth sacks
 valve sacks
 paper bags

WYPEŁNIACZE
PAPIEROWE

VOID FILLING
PAPER

Papier to doskonały materiał, który dzięki swoim
właściwościom idealnie nadaje się do pakowania
oraz do wypełniania pustych przestrzeni w paczkach.
Wypełniacz papierowy perfekcyjnie zabezpiecza produkt
i dopasowuje się do opakowania.
Szeroka gama papierów jaką posiadamy w ofercie,
umożliwia dobór odpowiedniego rodzaju wypełniacza
do towaru, który będzie pakowany.

Paper is an excellent material which thanks
to its properties is ideally suited to for packing
and for ﬁlling free spaces in parcels.
Void ﬁlling paper perfectly protects the product
and adjusts to the package.
The wide range of papers in our offer enables choosing
the right material for ﬁlling to product that
will be packaged.

PRZEWIJANIE
I ARKUSZOWANIE

REWINDING
& SHEETING

Możliwości techniczne i nowoczesny park maszynowy
umożliwiają wykonywanie najbardziej nietypowych usług:
 przewijania
 cięcia
 arkuszowania

Technical possibilities and modern machinery allow
us performing the most atypical services:
 rewinding
 cutting
 sheeting

