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Worki foliowe

Jesteśmy producentem wysokiej jakości worków foliowych przeznaczonych 
do pakowania, przechowywania oraz grupowania wszelkiego typu produk-
tów. Produkowane przez nas opakowania mają bardzo szerokie zastosowanie 
w wielu branżach. Wykonujemy worki w rozmiarach standardowych lub dosto-
sowanych do potrzeb Klienta. Zawsze wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom 
naszych Klientów realizując nietypowe zamówienia. Podstawowe rodzaje folii 
używane przez nas do produkcji to OPP, CPP, LDPE oraz HDPE.

Technika druku fleksograficznego daje możliwość wypromowania własnej 
marki wykorzystując opakowanie. Dzięki wieloletniej praktyce oraz współpracy 
z doświadczonymi grafikami, realizujemy najtrudniejsze zadania w tej dzie-
dzinie. Opracowujemy nowe projekty graficzne oraz wykorzystujemy mate-
riały dostarczane przez Klienta. Oprócz nadruku na foliach oferujemy również 
nadruk na papierze oraz laminacie.

Mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne oraz rozwój naszego przed-
siębiorstwa oferujemy możliwość wtórnego przerobu folii. Produkujemy 
wysokiej jakości regranulat foliowy na nowoczesnej linii produkcyjnej z funk-
cją podwójnego odgazowywania. Surowiec wykorzystywany do produkcji 
regranulatu pochodzi z poprodukcyjnych odpadów, które nie zawierają zanie-
czyszczeń. Dzięki temu, folia produkowana z naszego regranulatu, mimo wielo-
krotnego przetwarzania, nie traci doskonałych parametrów jakościowych. 
Skupujemy również odpad foliowy oraz dysponujemy własnym transportem 
do przewozu odpadu. 

Drukarnia fleksograficzna

Recykling folii

OfeRta

Jednym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych sposobów pakowania 
produktów jest folia LDPE. Oferujemy folie jedno- lub wielowarstwowe, które 
mogą być wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Produkujemy folię 
zróżnicowaną pod względem szerokości, grubości, koloru oraz składu.

Produkcja folii LDPe



Zgrzew boczny PP

1. Worki folioWe – ZgrZeW BocZny PP

Worki foliowe 
– zgrzew boczny PP

1.

grubość: 20 mik – 50 mik

materiał: OPP, CPP, LAMINAT, PVC, POLIOLEFINA

opcje dodatkowe:
otwory odpowietrzające, perforacja, nadruk fleksograficzny, fałda 
dolna, otwory nietypowe na zamówienie

W – zakładka dolna
KL – klapka

EZ – eurozawieszka + zgrzew
EWZ – eurozawieszka + wzmocnienie + zgrzew



Worki foliowe 
– zgrzew boczny PE

Zgrzew boczny Pe

2. Worki folioWe – ZgrZeW BocZny

grubość: 18 mik – 200 mik

materiał: LDPE, HDPE, LAMINAT

opcje dodatkowe:
otwory odpowietrzające, perforacja, nadruk fleksograficzny, fałda 
dolna, otwory nietypowe na zamówienie

2.
W – zakładka dolna
ZG - zakładka górna

KL - klapka
EZ - eurozawieszka + zgrzew

UZ - ucho + zgrzew



Zgrzew dolny

3. Worki folioWe – ZgrZeW dolny

grubość: 18 mik – 200 mik

materiał: LDPE, HDPE

opcje dodatkowe:
otwory odpowietrzające, perforacja, nadruk fleksograficzny, 
otwory nietypowe na zamówienie

3. Worki foliowe 
– zgrzew dolny

UZ – ucho + zgrzew



Rolowane

4. Worki folioWe – ZgrZeW dolny

materiał/grubość:
LDPE:    18 mik – 100 mik 
HDPE:    10 mik – 100 mik

opcje dodatkowe: Etykieta na rolkę, taśma do zawiązywania

zastosowanie:
Worki do śmieci, worki do segregacji, worki do mrożenia, worki  
śniadaniowe

4. Worki foliowe 
– rolowane



Zgrzew tylny

5. Worki folioWe – ZgrZeW tylny

grubość: 20 mik – 60 mik

materiał: OPP, LAMINAT

opcje dodatkowe: otwory odpowietrzające, eurozawieszka

Worki foliowe 
– zgrzew tylny

5.



Specjalne

6. Worki folioWe – sPecjalne

grubość: 20 mik – 100 mik

materiał: OPP, CAST, LDPE, HDPE, PVC, POLIOLEFINA

opcje dodatkowe: taśma klejąca, otwory odpowietrzające

Worki foliowe 
– specjalne

6.



Produkcja folii LDPe

7. Prodkcja folii ldPe

grubość: 18 mik – 200 mik

materiał: LDPE, ORYGINAŁ LUB REGRANULAT

opcje dodatkowe: Kolor, aktywacja do nadruku, zakładki boczne, perforacja

Produkcja folii LDPe7.



8. drukarnia

Drukarnia8.

Drukarnia

Niewątpliwie dodatkowym atutem naszej firmy jest posiadanie własnej 
drukarni fleksograficznej. W ramach świadczonych usług proponujemy 
nadruki na różnego rodzaju foliach. Prowadzona przez nas drukarnia wypo-
sażona jest w funkcjonalne oraz nowoczesne maszyny, sprzyjające szybkiej 
i profesjonalnej realizacji zleceń.

Opracowujemy nowe projekty graficzne, bądź wykorzystujemy materiały 
dostarczane przez Klientów.
Chcąc zwiększyć jakość świadczonych usług, podjęliśmy również współ-
pracę z doświadczonymi pracowniami graficznymi, które pomagają nam 
w stworzeniu wyraźnych, estetycznych i przykuwających wzrok nadruków.

Oferujemy możliwość wykonania nadruków do 8 kolorów. To idealne rozwią-
zanie zarówno dla mniejszych, jak i większych firm, które chcą zainwestować 
w identyfikację swojego przedsiębiorstwa. Dostosowując propozycję do 
wymagań Klientów, możemy nanieść na opakowania dowolny nadruk. 



9. recykling folii

Recykling folii
 

9.

Recykling folii

Mając na uwadze ochronę środowiska, która jest ważnym elementem poli-
tyki naszej firmy, w 2007 roku stworzyliśmy dział regranulacji folii. Posiadamy 
nowoczesną linię produkcyjną z funkcją podwójnego odgazowywania. Dzięki 
uzyskanym przez nas regranulatom istnieje możliwość wyprodukowania 
opakowań foliowych, które mimo wielokrotnego przetwarzania nie tracą na 
jakości.

Wychodzące z naszej linii produkcyjnej regranulaty cechuje niewątpliwie 
wysoka jakość. Uzyskany regranulat można z powodzeniem wykorzystywać do 
produkcji folii oraz opakowań foliowych, używanych zarówno w przemyśle jak 
i gospodarstwach domowych.

Ponadto działamy kompleksowo, bowiem w zakres naszej działalności wcho-
dzi zarówno skup odpadów foliowych, jak i ich przetwórstwo. Przyczyniamy się 
w ten sposób do redukcji ilości odpadów foliowych w środowisku.



Oferujemy całą gamę produktów pod marką własną lub Klienta.Dostosowu-
jemy wymiary i sposoby pakowania pod indywidualne potrzeby Klientów. 
Wykonujemy  opakowania zbiorcze oraz etykiety.

Gotowy produkt pakujemy według wytycznych Klienta w materiał własny lub 
powierzony. Współpracujemy z firmami pakującymi oraz producentami opako-
wań kartonowych. Realizujemy zamówienia nietypowe.

Posiadamy certyfikaty i atesty na nasze wyroby przeznaczone do kontaktu  
żywnością. Nasze produkty są kontrolowane i sprawdzane na każdym etapie 
produkcji.

Produkt dostarczamy transportem własnym w rejonie Poznania i okolic. Współ-
pracujemy z firmami transportowymi realizując przesyłki drobnicowe oraz 
całopaletowe na terenie kraju i zagranicę.

Private label Kontrola jakości

Pakowanie Logistyka



tel: +48 61 832 00 78
tel: +48 61 44 71 563

email: biuro@firmakrus.pl
www.firmakrus.pl

Kruś Sp. z o.o. Sp.K.
62-066 Granowo
ul. Poznańska 74

NIP 783-14-52-116
REGON 631054065


