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Plastics Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany cen, poprzednie cenniki tracą ważność.

DO NASZYCH PARTNERÓW

Szanowni Państwo, Witamy w dziale Folii Opakowaniowych.

Każdy oferowany na rynku towar musi zostać zapakowany - to stwierdzenie, wydaje się 
być równie oczywistym jak i wypływający z niego wniosek, iż zapotrzebowanie na surow-
ce wykorzystywane do produkcji opakowań stale wzrasta. 

Funkcjonowanie już od kilku lat działu Folii Opakowaniowych w Plastics Group Sp. z o.o., 
który to prezentujemy, jest niewątpliwym wyjściem na przeciw oczekiwaniom i potrze-
bom tego niezwykle szybko rozwijającego rynku, a jego stały rozwój utwierdza nas w tym 
przekonaniu.

Motto firmy „Jesteśmy z najlepszymi” - to gwarancja jakości oferowanych towarów, które 
są produkowane przez światowych liderów branży, działających zgodnie z normami ISO 
oraz oferujących wyroby spełniające wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej. 
Doświadczona i wykwalifikowana kadra oraz dostępność towaru w naszych magazynach 
zapewniają profesjonalny serwis, szybką realizację zamówień oraz obsługę najwyższej 
jakości. 

Różnorodność produktów opakowaniowych takich jak:
  folie rolowe PET, PCW, PC
  arkusze do druku: PETG, PCW, HIPS, PP, PC, 
  folie PE (stretch, pęcherzykowe),
  pianki PE (role, profile, maty i formatki),
  laminaty w roli,

jak i szeroka gama rozmiarów (grubości i szerokości) w obrębie jednego asortymentu 
jest niewątpliwie naszym atutem oraz znakiem szczególnej dbałości o klienta i dostrze-
gania jego potrzeb. 

W katalogu, który pozostawiamy do Państwa dyspozycji, prezentujemy produkty znaj-
dujące zastosowanie do produkcji opakowań i poligrafii oraz do zabezpieczenia towa-
rów w magazynie i transporcie, które mogą zostać wykorzystane od szeroko pojętej 
branży technicznej poprzez kosmetyczną aż po spożywczą czy farmaceutyczną. 

Mamy nadzieję, iż oferta zawarta w niniejszym katalogu okaże się pomocą w dokonaniu 
właściwego wyboru, a jednocześnie stanie się zaproszeniem do podjęcia współpracy  
z Plastics Group Sp. z o.o.

Zarząd Plastics Group i Dyrekcja branży opakowań.

Katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Katalog ważny od 01 kwietnia 
2019 r. Katalog z dniem wydania zastępuje i unieważnia poprzednie wydanie katalogu i obowiązuje do 
dnia wejścia w życie następnego wydania. Wszystkie ceny netto (należy doliczyć 23 % VAT).
Publikacja jest chroniona prawami autorskimi majątkowymi i nie może być kopiowana, publikowana  
i rozprowadzana w żadnej formie bez zgody wydawcy - Plastics Group Sp. z o. o.
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FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE 

OPIS I ZASTOSOWANIE
PET (politereftalan etylenu) jest masowo wykorzystywany jako tworzywo 
sztuczne, służące do produkcji różnego typu opakowań. Wynika to z jego za-
let takich jak:

 � wytrzymałość
 � duża sztywność
 � trudnozapalność
 � wysoka udarność
 � odporność termiczna
 � dobre własności optyczne
 � możliwość barwienia na dowolny kolor
 � możliwość łączenia z innymi tworzywami
 � wysoka barierowość (odporność na przenikanie pary wodnej i ga-

zów)

Folie PET zaliczane są do tworzyw przyjaznych dla środowiska, co wynika  
z faktu:

 � możliwości powtórnego zagospodarowania odpadów
 � braku emisji toksycznych substancji do otoczenia podczas procesu 

spalania
 � niskiej zawartości ołowiu na poziomie 0,1 ppm
 � braku zawartości metali ciężkich takich jak kadm, rtęć i chrom

Folia PET spełnia surowe normy Unii Europejskiej zawarte w Dyrektywach: 
 � 94/62/CE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
 � 2002/72/CE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 

przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi

Folie sztywne w rolach i arkuszach PET przeznaczone są do produkcji m.in.:
opakowań:

 � „z okienkiem” 
 � wykrawanych (pudełka)
 � formowanych termicznie (typu blister) 
 � drukowanych (sitodruk, offset, solvent) 
 � elementów wyposażenia opakowań
 � materiałów reklamowych i wielu innych

Folie PET mogą w procesie przetwarzania podlegać dalszej obróbce i uszla-
chetnianiu poprzez:

 � druk
 � klejenie 
 � laminację
 � metalizację
 � zgrzewanie 
 � wykrawanie
 � formowanie termiczne
 � sterylizację promieniami gamma

W wyborze, z naszego bogatego asortymentu, odpowiedniego dla Państwa 
potrzeb typu folii pomocą służą Specjaliści ds. materiałów opakowaniowych 
w najbliższym oddziale Plastics Group.

OBRÓBKA I MONTAŻ             

DANE TECHNICZNE
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FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE 

Typ folii Główne zastosowanie Charakterystyka
Dostępna 

grubość [mm]
Dostępna szero-

kość [mm]

PET Szafir 35F  �przeznaczona do produkcji opakowań

 �zgodna z najnowszymi trendami w zakresie ekologii, trójwarstwowa prze-
zroczysta folia PET o zabarwieniu szafirowym z zewnętrznymi warstwami 
z pierwotnego granulatu APET i rdzeniem z płatków PET 
 �bez gwarancji powtarzalności odcienia
 �możliwy druk z roli (sitodruk, offset, solvent)3

 �doskonała relacja ceny do jakości

0,15 2002 - 1400

PET Szafir 50F  �przeznaczona do produkcji opakowań

PETA Cristal

 �opakowania ekskluzywne o najwyższych 
standardach estetycznych głównie 
wykrawanych dla kosmetyków i innych 
 �opakowania „z okienkiem”

 �trójwarstwowa, wysokoprzezroczysta, idealnie bezbarwna folia z war-
stwami zewnętrznymi i rdzeniem wykonanym z granulatu pierwotnego 
APET 
 �możliwy druk z roli (sitodruk, offset, solvent)3

0,15 - 1,20 2002 - 1400

PETG Diament 25F  �opakowania zgrzewane folia/folia

 �trójwarstwowa folia PET z warstwami zewnętrznymi modyfikowanymi 
glikolem i rdzeniem wykonanym z płatków PET 
 �doskonałe własności zgrzewania folia/folia
 �doskonała relacja ceny do właściwości
 �możliwy druk z roli (sitodruk, offset, solvent)3

0,20 - 1,20 2002 - 1400

PETG Diament 25
 �opakowania o najwyższych standardach 
estetycznych szczególnie kosmetyków, art. 
przemysłowych i innych

 �trójwarstwowa folia z warstwami zewnętrznymi z pierwotnego granulatu 
PET modyfikowanego glikolem i rdzeniem wykonanym z pierwotnego 
granulatu APET 
 �doskonałe własności zgrzewania folia/folia
 �możliwy druk z roli (sitodruk, offset, solvent)3

0,20 - 1,20 2002 - 1400

PETG Diament

 �opakowania dla medycyny1 – możliwa 
sterylizacja promieniami gamma
 �opakowania o najwyższych standardach 
estetycznych, w tym żywności, szczególnie 
suszonej oraz przetworzonej, kosmetyków, 
i innych

 �trójwarstwowa folia z warstwami zewnętrznymi i rdzeniem wykonanym z 
pierwotnego granulatu PET modyfikowanego glikolem
 �doskonałe własności zgrzewania folia/folia
 �możliwy druk z roli (sitodruk, offset, solvent)3

0,20 - 1,20 2002 - 1400

PET  Carbon  �przeznaczona do produkcji opakowań

PET Turmalin1  �opakowania kolorowe każdego typu

 �grupa folii kolorowych wykonanych na bazie dowolnego typu folii PET 
bezbarwnej 
 �możliwy druk z roli (sitodruk, offset, solvent)3 

 �doskonałe właściwości zgrzewania folia/folia4

0,15 - 1,20 2002 - 1400

PET ECO  �opakowania techniczne 
 �folia w 100% Recyklatowa
 �kolor mleczny
 �niska cena

0,20 - 1,20 100 - 1400

PET Szafir 35F 
Metalizowany

 �przeznaczona do produkcji opakowań

1 kolory: biały, brązowy i inne - na zamówienie
2 dla szerokości poniżej 200 mm wymagane docięcie folii - należy skonsultować się z Przedstawicielem Plastics Group
3 do każdego rodzaju druku zalecane jest przeprowadzenie prób
4 wyłącznie dla folii typu Turmalin produkowanej z udziałem granulatu PETG w warstwach zewnętrznych

ASORTYMENT FOLIA PET - ROLE
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FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE 

Typ folii Główne zastosowanie Charakterystyka
Dostępna  
grubość

[mm]

Dostępna  
szerokość

[mm]

PETG DiamentPrint 25 

bezbarwny: 

 � połysk/połysk

 � mat/mat

biały:

 � połysk/połysk

 � mat/mat

 �opakowania o najwyższych standardach 

estetycznych

 �przeznaczona do zadruku różnymi metodami, 

a szczególnie idealna do zadruku metodą 

offsetową UV

 � idealna do bigowania oraz sztancowania

 �do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

 � idealna płaskość leżenia, gwarantująca obniżenie 

ryzyka zacinania maszyn

 �trójwarstowa folia z warstwami zewnętrznymi z pierwotnego  

granulatu PET modyfikowanego glikolem i rdzenia wykonanego z pierwot-

nego granulatu APET

 �dzięki innowacyjnej metodzie ekstruzji folia pozbawiona jest lini płynięcia

 �doskonałe własności zgrzewania folia/folia

 �wysokie napięcie powierzchniowe (≥ 40 dyn/cm)

0,15 - 0,80
standardowy 

700x1000

ASORTYMENT FOLIA PET - ARKUSZE
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FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE 

Fot. Komori Corporation

Fot. Heidelberger Druckmaschinen AG

Maszyna drukarska Komori - SYSTEM38S (LR-438/625SII), stanowisko operatorskie, wałki oraz system CTP

Ekologiczna technologia offsetu bezwodnego UV - drukarnia Centrum/Zduńska Wola

Maszyna drukarska Heidelberg - GTO, Speedmaster, introligatornia, Quickmaster

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ FOLII PET

PRZYKŁADY MASZYN DO DRUKU ARKUSZOWEGO
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STANDARDY MAGAZYNOWE 

Inne typy, grubości, szerokości i kolory folii dostępne na zamówienie z terminem realizacji 3 - 5 tygodni - minimalne zamówienie na zapytanie.
Istnieje możliwość utrzymywania zapasów magazynowych dla naszych stałych Odbiorców w wymiarach innych niż podane.

Typ folii
Grubość

[mm]
Cena netto
[PLN / kg]

PET Szafir 35F 0,15 - 0,19  7,95

PET Szafir 50F 0,20 - 1,20 7,80

PETA Cristal 0,15 - 1,20  10,20

PETG - Diament25F 0,20 - 1,20 10,35

PETG - Diament25 0,20 - 1,20 12,30

PETG - Diament 0,20 - 1,20 15,00

PET Carbon

PET Turmalin1 0,15 - 1,20 na zapytanie

Eco PET

PET Szafir 35F Metalizowany

Typ folii
Szerokość

[mm]

Grubość
[mm]

0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 0,80

PET Szafir 35F 490 x x x

PET Szafir 35F 540 x x x x x

PET Szafir 35F 700 x x x x x x x x x x x

1 Folia kolorowa.
Atrakcyjne rabaty dla Odbiorców hurtowych.

FOLIA PET - SPIENIONA 
W przypadku zainteresowania tym produktem prosimy o kontakt z Specjalistą ds. materiałów 
opakowaniowych w najbliższym oddziale Plastics Group.

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE 
CENNIK - ROLE



OPAKOWANIA I POLIGRAFIA    www.plastics.pl9
Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 Par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Plastics Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany cen, poprzednie cenniki tracą ważność.

STANDARDY MAGAZYNOWE 

Typ folii
Grubość

[mm]
Format  
[mm]

Cena netto  
[PLN / arkusz 1]

PETG DiamentPRINT 25  
bezbarwny  
połysk/połysk

0,15 700 x 1000 1,97

0,20 700 x 1000 2,45

0,25 700 x 1000 3,06

0,30 700 x 1000 3,68

0,35 700 x 1000 4,30

0,40 700 x 1000 4,90

0,45 700 x 1000 5,52

0,50 700 x 1000 6,12

0,60 700 x 1000 7,36

0,70 700 x 1000 8,60

0,80 700 x 1000 9,80

PETG DiamentPRINT 25  
bezbarwny  
mat/połysk

0,30 700 x 1000 3,88

PETG DiamentPRINT 25  
biały  
połysk/połysk

0,20 700 x 1000 2,66

0,25 700 x 1000 3,34

0,30 700 x 1000 4,04

0,35 700 x 1000 4,68

0,40 700 x 1000 5,34

0,45 700 x 1000 6,04

0,50 700 x 1000 6,66

0,60 700 x 1000 8,06

0,70 700 x 1000 9,34

0,80 700 x 1000 10,68

PETG DiamentPRINT 25  
biały  
mat/mat

0,20 700 x 1000 2,66

0,25 700 x 1000 3,34

0,30 700 x 1000 4,04

0,35 700 x 1000 4,68

0,40 700 x 1000 5,34

0,45 700 x 1000 6,04

0,50 700 x 1000 6,66

0,60 700 x 1000 8,06

0,70 700 x 1000 9,34

0,80 700 x 1000 10,68

Typ folii
 Format 700 x 1000 mm / Grubość [mm]

0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,70

Bezbarwny połysk / połysk x x x x x x x

Biały połysk / połysk x x x x

Bezbarwny połysk /faktura x

Biały mat/mat x x x x

1 Pole powierzchni arkusza - 0,70 m2.
Atrakcyjne rabaty dla Odbiorców hurtowych.

Inne formaty i grubości folii na zamówienie z terminem realizacji 6 - 7 tygodni - minimalne zamówienie 1000 kg. 

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE 
CENNIK - ARKUSZE
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OBRÓBKA I MONTAŻ             

OPIS I ZASTOSOWANIE
Wielką zaletą folii PCW była i pozostaje do dnia dzisiejszego duża uniwersal-
ność zastosowań, szybko dostrzeżona i od dawna stosowana w praktyce.
Folie PCW są dostępne jako:

 � Folie PCW sztywne - role i arkusze

Również w zależności od ilości wprowadzonych do nich plastyfikatorów

Zaletą tych folii jest m. in.:
 � wysoka udarność
 � doskonała przejrzystość
 � możliwość barwienia na dowolny kolor
 � możliwość produkcji folii o różnej powierzchni
 � możliwość produkcji opakowań do kontaktu z żywnością zgodnie  

z wymogami Unii Europejskiej zawartymi  
w Dyrektywie 2002/72/CE

 � suma metali ciężkich takich jak kadm, rtęć i chrom nie przekracza 
norm zawartych w Dyrektywie Unii Europejskiej 94/62/CE

 � dobra stabilność wymiarowa
 � zabezpieczenie przed sklejaniem folii - możliwość zastosowa-

nia w maszynach automatycznych
 � w procesie wykrawania małe prawdopodobieństwo blokowa-

nia się materiału
 � dostępne warianty z dodatkiem anty-statyku oraz z przezna-

czeniem do niskich temperatur
Zalety oznaczoną czcionką wytłuszczoną dotyczą tylko folii półtwardych.

Ich własności predysponują je do wykorzystania jako materiały do produk-
cji m.in.:

 �opakowań: 
 � „z okienkiem”2

 � wykrawanych (pudełka)2 
 � formowanych termicznie (typu blister)2 
 � drukowanych1,2 
 � elementów wyposażenia opakowań1,2 

 �artykułów szkolnych i biurowych, materiałów reklamowych np.
 � identyfikatorów2 
 � pomocy naukowych2 
 � podkładek pod mysz komputerową2 

 �materiałów biurowych1,2 
 � obwolut, teczek1,2  
 � okładek na książki i zeszyty1 
 � etui na dokumenty i karty kredytowe, płyty CD1,2  

 �klasery na znaczki i monety i wielu innych2

1 - dotyczy folii sztywnych

Folie PCW mogą w procesie przetwarzania podlegać dalszej obróbce i uszla-
chetnianiu poprzez:

 � druk
 � klejenie (tylko folie sztywne)
 � zgrzewanie 
 � wykrawanie
 � formowanie termiczne (tylko folie sztywne)

W wyborze, z naszego bogatego asortymentu, odpowiedniego dla Państwa 
potrzeb typu folii pomocą służą Specjaliści ds. materiałów opakowaniowych 
w najbliższym oddziale Plastics Group.

FOLIA PCW - ROLE I ARKUSZE 
DANE TECHNICZNE
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Typ folii Główne zastosowanie Charakterystyka

Dostępna grubość
[mm] Dostępna

szerokość
[mm]

błysk
mat/

skórka
pomarańczy1

PLAPACK RT  �opakowania termoformowane

 �doskonała do głębokiego termoformowania

 �wykonana w 100% z granulatu pierwotnego

 �dopuszczenie do żywności

0,20 - 1,00 0,20 - 1,00 40 - 1200

PLAPACK RB

 �opakowania z „okienkiem”

 �opakowania wykrawane

 �artykuły biurowe - teczki, obwoluty, skoroszyty

 �wysoka transparentność

 �małe płynięcia

 �doskonała drukowalność

 �doskonała płaskość

 �możliwość laminacji

0,04 - 0,10 0,07 - 0,10 50 - 1200

PLAPACK RP

 �artykuły biurowe: wizytowniki, obwoluty, iden-
tyfikatory, okładki, etui na: dokumenty, płyty CD 
i wiele innych

 �elementy opakowań

 �możliwy druk (wersja gładka)

 �możliwe wykonanie folii o odporności na niską 
temperaturę do max -45OC

0,09 - 0,30 0,10 - 0,30 640 - 1800

1 dotyczy tylko folii Plapack RP.

Typ folii Główne zastosowanie Charakterystyka
Dostępna grubość 

[mm]
Format
 [mm]

PLAPRINT  
bezbarwny: 

 � połysk/połysk

 � połysk/faktura

 � mat/mat
biały:

 � połysk/połysk

 � mat/mat

 � translucentny

 �przeznaczone do zadruku różnymi metodami przy 
użyciu farb UV1

 � idealna płaskość leżenia, gwarantująca zmniej-
szenie ryzyka zacinania się maszyny w procesie 
drukowania

 �do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz

 �różne wykończenia powierzchni od gładkich przez 
matowe do moletowanych

 �szerokość maksymalna 1000 x długość dowolna

 �występuje w trzech typach: Plaprint Standard, 
Plaprint Elegance i Pentaprint

0,15 - 1,002

standard 700x1000
(inne formaty  

na zamówienie)

1Dotyczy Plaprint Elegance, dla Plaprint Standard zalecane przeprowadzenie prób.
2Wartości graniczne. Szczegółowe zakresy długości i szerokości arkuszy dla określonej grubości folii dostępne w karcie technicznej produktu.

FOLIA PCW - ROLE I ARKUSZE 
ASORTYMENT FOLIA PCW - ROLE

ASORTYMENT FOLIA PCW - ARKUSZE
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Inne typy, grubości, szerokości i kolory folii dostępne na zamówienie.  
Istnieje możliwość utrzymania zapasów magazynowych dla naszych stałych Odbiorców.

STANDARDY MAGAZYNOWE 

1 Dotyczy folii - Plapack RT, Plapack RZ, Plapack RW, Plapack RB.
2 Dotyczy folii - Plapack RP.
Atrakcyjne rabaty dla Odbiorców hurtowych.

Typ folii
Grubość

[mm]
Cena netto folia bezbarwna połysk

[PLN / kg 1 lub rola 2] 

Cena netto folia bezbarwna mat 1 /  
skórka pomarańczy 2  

[PLN / kg 1 lub rola 2]

Plapack RT 0,20 - 0,60 7,50 8,10

Typ folii
Szerokość

[mm]

Grubość
[mm]

0,13 0,14 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70

Plapack RT bezbarwny 540 x x x x

FOLIA PCW - ROLE I ARKUSZE 
CENNIK - ROLE
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FOLIA PCW - ROLE I ARKUSZE 
CENNIK - ARKUSZE

Typ folii
Grubość

[mm]
Format
[mm]

Cena netto
[PLN / arkusz 1]

Pentaprint  
bezbarwny 
połysk/połysk

0,15 1000 x 1400 4,00

0,20 1000 x 1400 5,39

0,30 1000 x 1400 7,85

0,40 1000 x 1400 10,67

0,50 1000 x 1400 13,27

0,60 1000 x 1400 16,41

0,70 1000 x 1400 18,51

0,80 1000 x 1400 22,94

Pentaprint  
biały 
połysk/połysk

0,15 1000 x 1400 4,62

0,20 1000 x 1400 5,85

0,30 1000 x 1400 8,47

0,40 1000 x 1400 11,40

0,50 1000 x 1400 14,01

0,60 1000 x 1400 16,79

0,70 1000 x 1400 19,40

0,80 1000 x 1400 23,17

Pentaprint  
biały 
mat/mat

0,15 1000 x 1400 4,62

0,20 1000 x 1400 5,85

0,30 1000 x 1400 8,47

0,40 1000 x 1400 11,40

0,50 1000 x 1400 14,01

0,60 1000 x 1400 16,79

0,70 1000 x 1400 19,40

0,80 1000 x 1400 23,17
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Typ folii Format
Grubość [mm]

0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8

Pentaprint1

Bezbarwny połysk / połysk

700 x 1000 mm

x x x x x x

Biały połysk / połysk x x x x

Biały mat / mat x x x x x

Plaprint Standard2

Bezbarwny połysk / połysk

1000 x 1400 mm

x x x x

Bezbarwny połysk / faktura x x x x

Biały połysk / połysk x x x x

1Inne typy, formaty i grubości folii na zamówienie z terminem realizacji 4 - 5 tygodni - minimum 1000 kg.
2Inne typy, formaty i grubości na zamówienie z terminem realizacji 2 - 3 tygodnie - minimum 500 kg.

STANDARDY MAGAZYNOWE 

Typ folii
Grubość

[mm]
Format
[mm]

Ilość
[szt. / paczka]

Cena netto
[PLN / arkusz 1]

Plaprint Standard  
bezbarwny  
połysk/połysk

0,30 1000 x 1400 50 6,22

0,40 1000 x 1400 50 8,34

0,50 1000 x 1400 50 10,49

0,60 1000 x 1400 25 12,59

0,70 1000 x 1400 25 14,64

0,80 1000 x 1400 25 16,73

1,00 1000 x 1400 25 20,98

Plaprint Standard  
bezbarwny  
połysk/faktura

0,30 1000 x 1400 50 6,22

0,40 1000 x 1400 50 8,34

0,50 1000 x 1400 50 10,49

0,60 1000 x 1400 25 12,59

0,70 1000 x 1400 25 14,64

0,80 1000 x 1400 25 16,73

1,00 1000 x1400 25 20,98

Plaprint Standard  
biały  
połysk/połysk

0,30 1000 x 1400 50 6,54

0,40 1000 x 1400 50 8,71

0,50 1000 x 1400 50 10,90

0,60 1000 x 1400 25 13,08

0,70 1000 x 1400 25 15,24

0,80 1000 x 1400 25 17,42

1,00 1000 x 1400 25 21,80

1 Pole powierzchni arkusza - 1,40 m2.
Atrakcyjne rabaty dla Odbiorców hurtowych.

FOLIA PCW - ROLE I ARKUSZE 
CENNIK - ARKUSZE
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OPIS I ZASTOSOWANIE
PP - polipropylen jest jednym z dwóch (obok polietylenu) najbardziej 
rozpowszechnionym tworzywem sztucznym. Należy on do grupy tworzyw 
termoplastycznych. Jest to tworzywo o najmniejszej gęstości spośród szero-
ko stosowanych w opakowalnictwie polimerów. 

Zaletami arkuszowych folii PP są:

 � sztywność

 � płaskość leżenia 

 � niski ciężar właściwy

 � możliwość barwienia na dowolny kolor

 � możliwość produkcji folii o różnej powierzchni

 � możliwość ponownego przetwarzania (recyklingu)

 � dobra odporność na działanie wody oraz tłuszczy

 � dobra odporność na większość substancji zasadowych, roztworów 
soli, rozpuszczalników i silnych kwasów mineralnych.

Folie sztywne w arkuszach PP przeznaczone są do produkcji m.in. :

 �opakowań na:
 � perfumy
 � kosmetyki 
 � tekstylia
 � alkohole

 �artykuły szkolne i biurowe np.
 � obwoluty
 � teczki 
 � segregatory
 � przekładki
 � okładki

 �materiałów reklamowych np.
 � identyfikatory
 � wizytówki
 � karty członkowskie
 � kalendarze

Folie PP mogą w procesie przetwarzania podlegać dalszej obróbce i uszla-
chetnianiu poprzez:

 � cięcie
 � klejenie 
 � tłoczenie
 � zszywanie
 � nitowanie
 � zgrzewanie 
 � drukowanie 
 � bigowanie na zimno i gorąco

OBRÓBKA I MONTAŻ             

FOLIA PP - ARKUSZE 
DANE TECHNICZNE
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Typ folii Główne zastosowanie Charakterystyka
Dostępna grubość 

[mm]
Format
 [mm]

PLAFOPROP 

 �Natural – bezbarwna, mat / faktura

 �Clear – bezbarwna, dwustronnie gładka, 

błyszcząca

 �Brights – bezbarwna, błyszcząca gładka/

matowa

 �Diagonal - bezbarwna faktura - ukośne 

regularne „nitki” / błyszcząca gładka 

 �White – biała, mat / faktura

 �Kolory pełne: niebieski, granatowy, 

pomarańczowy, zielony, żółty, czerwony, 

czarny, fioletowy, różowy, powierzchnia 

drobny molet/mat

 �Kolory transparentne: fioletowy, zielony, 

niebieski, czerwony, pomarańczowy, żółty

 �Shine – półprzezroczysta z odcieniem 

perłowym – biała z błękitnym refleksem; 

błękitna ze złotym refleksem

 �Twinplak – dwukolorowa dwustronnie 

matowa – czarny/srebrny; czarny/niebie-

ski; czarny/czerwony

 �ekskluzywne opakowania wykrawane

 �materiały reklamowe

 �etykiety

 �pomoce naukowe

 �artykuły szkolne i biurowe

 �przeznaczone do druku sitowego, 

litografii ultrafioletowej i do druku 

fleksograficznego

 � idealna płaskość leżenia, gwarantująca 

zmniejszenie ryzyka zacinania się 

maszyny w procesie drukowania

 �różne wykończenia powierzchni od 

gładkich do moletowanych 

 �nadaje się do zgrzewania i klejenia

 �koronowana - możliwość druku 

offsetowego2

0,30 - 2,00

długość:
500 - 20001

szerokość:
800 - 13401

1 Wartości graniczne. Szczegółowe zakresy długości i szerokości arkuszy dla określonej grubości folii dostępne w karcie technicznej produktu.
2 Zalecane przeprowadzenie prób.

FOLIA PP - ARKUSZE 
ASORTYMENT FOLIA PP - ARKUSZE
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Typ folii
Grubość

[mm]
Format
[mm]

Cena netto
[PLN / arkusz 1]

PLAFOPROP
mat / mat 
natural (bezbarwny), 
white (biały)

0,30

700 x 1000

2,70

0,40 3,57

0,50 4,45

0,60 5,40

0,70 6,10

0,80 7,14

1,00 8,69

1,20 10,42

0,30

800 x 1200

3,70

0,40 4,90

0,50 6,10

0,80 9,79

Plafoprop inne kolory na zapytanie

Typ folii

Format i grubość [mm]

700 x 1000 800 x 1200 1000 x 1400

0,30 0,40 0,50 0,80 0,50 0,80 0,80

Natural - bezbarwna  
mat / mat x x x x x x

Biały mat / mat x x x x x

Kolory pełne

Czarny x x

Inne typy, formaty, grubości i kolory folii na zamówienie z terminem realizacji 4 - 5 tygodni - minimalne zamówienie 1000 kg.

STANDARDY MAGAZYNOWE 

1 Pole powierzchni arkusza - 0,70 m2 lub 0,96 m2.
Atrakcyjne rabaty dla Odbiorców hurtowych.

FOLIA PP - ARKUSZE 
CENNIK - ARKUSZE



www.plastics.pl    OPAKOWANIA I POLIGRAFIA 18
Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 Par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Plastics Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany cen, poprzednie cenniki tracą ważność.

FOLIA HIPS - ARKUSZE 

OBRÓBKA I MONTAŻ             

OPIS I ZASTOSOWANIE

HIPS (polistyren wysoko udarowy) - jest polimerem termoplastycznym, 
antystatycznym. Jest materiałem lekkim (gęstość 1,06 g/cm3), dzięki 
czemu może stanowić doskonałą alternatywę dla arkuszy PCV . Oferowa-
ny przez nas Hips może być z powodzeniem drukowany zarówno metodą 
sitową jak i offsetem.
HIPS zalecany jest do aplikacji wewnętrznych. Doskonale sprawdza się w 
branży reklamowej.

Zaletami HIPS są: 

 �  stosunkowo niska gęstość
 �  dobra drukowalność
 �  dobra sztywność
 �  wysoka odporność na uderzenia i pęknięcia
 �  łatwość termoformowania
 �  łatwość obróbki mechanicznej
 �  dobra odporność chemiczna

Folie HIPS znajduja zastosowanie jako: 

 �  materiały promocyjne i reklamowe typu: potykacze, ekspozytory 
itp.

 �  gadżety reklamowe, gry i zabawki
 �  płaska reklama planszowa

Folie HIPS mogą w procesie przetwarzania podlegać dalszej obróbce i uszla-
chetnianiu poprzez:

 � zadruk - offset, offset UV, sitodruk
 � sztancowanie
 � klejenie
 � gięcie na gorąco
 � termoformowanie

W wyborze, z naszego bogatego asortymentu, odpowiedniego dla Państwa 
potrzeb typu folii pomocą służą Specjaliści ds. materiałów opakowaniowych 
w najbliższym oddziale Plastics Group.

DANE TECHNICZNE

Fot. Drukarnia Centrum/Zduńska Wola

Fot. Drukarnia Centrum/Zduńska Wola

Fot. Drukarnia Centrum/Zduńska Wola

Fot. Drukarnia Centrum/Zduńska Wola Fot. Drukarnia Centrum/Zduńska Wola
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FOLIA HIPS - ARKUSZE 
ASORTYMENT FOLIA HIPS - ARKUSZE

CENNIK - FOLIA ARKUSZE

Typ folii Główne zastosowanie Charakterystyka
Dostępna grubość 

[mm]
Format
 [mm]

 �HipsPrint 

 �materiały promocyjne i reklamowe typu:  

potykacze, ekspozytory itp.

 �gadżety reklamowe, gry i zabawki

 �płaska reklama planszowa

 �przeznaczone do druku metodą sita, 

offset UV

 �możliwe dodatkowe koronowanie 

powierzchni

 �różne wykończenia powierzchni

 �dostępność szerokiej  kolorystyki

 �możliwa  stabilizacja UV

 �nadaje się do klejenia, sztancowania oraz 

termoformowania

0,25 - 0,8 mm

długość  
500 mm - 3000 mm

szerokość 
800 mm - 2000 mm

Typ folii
Grubość

[mm]
Format
[mm]

Cena netto
[PLN / arkusz ]

HipsPrint
biały 
mat/mat

0,30

700 x 1000

3,46

0,40 4,48

0,50 5,42

0,70 7,60

Typ folii

Format i grubość [mm]

700 x 1000

0,30 0,40 0,50 0,70

HipsPrint
biały mat/mat x

STANDARDY MAGAZYNOWE 
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FOLIA PC - ROLE I ARKUSZE 

OBRÓBKA I MONTAŻ             

OPIS I ZASTOSOWANIE
PC - poliwęglany są termoplastami (formowanymi przez wtrysk lub wy-
tłaczanie na gorąco) tworzywami sztucznymi o bardzo dobrych własno-
ściach mechanicznych, szczególnie udarności i dużej przezroczystości. 
Odznaczają się wysoką odpornością temperaturową, wysoką stabilno-
ścią wymiarową, niską absorpcją wody. Występują w szerokim zakresie 
grubości, łatwo się poddają procesom zadruku, formowania, i innym. 
Mogą występować w różnych wykończeniach powierzchni: od wysokiego 
połysku do grubej faktury.

W ofercie Plastics Group znajdują się folie Makrofol firmy Bayer. 

Folie PC są dostępne jako:
 � Folie PC - role i arkusze

Charakteryzują się: 
 � wysoką przeźroczystością
 � odporność na działanie wysokich i niskich temperatur: od -90O C 

do 130O C pracy ciągłej
 � bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, między innymi 

wysoką odpornością na pęknięcia oraz uderzenia
 � bardzo małą absorpcją wody
 � bardzo dobrą stabilnością wymiarową

Folie PC wykorzystywane są m. in. do:
 � reklamy,
 � opakowań medycznych,
 � dekoracji w technologii „IMD” (In Mould Decoration),
 � produkcji dowodów osobistych, paszportów, itp. 
 � izolacji w urządzeniach elektrycznych i elektrotechnicznych,
 � produkcji naklejek, etykiet z marką produktu, tabliczek znamio-

nowych na urządzeniach, itp.

Folie PC mogą w procesie przetwarzania podlegać dalszej obróbce i uszla-
chetnianiu poprzez:

 � cięcie
 � klejenie
 � drukowanie (druk sitowy oraz cyfrowy)
 � termofrmowanie 

W wyborze, z naszego bogatego asortymentu, odpowiedniego dla Państwa 
potrzeb typu folii pomocą służą Specjaliści ds. materiałów opakowaniowych 
w najbliższym oddziale Plastics Group.

NA 

ZAPYTANIE

DANE TECHNICZNE
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FOLIE PE - ROLE I WYROBY SPECJALNE 

OPIS I ZASTOSOWANIE

Rodzina folii polietylenowych stanowi najczęściej stosowany materiał opa-
kowaniowy. 

Popularność tych folii wynika głównie z: 

 � korzystnej relacji ceny do wydajności
 � możliwości pakowania produktów w niemalże każdej gałęzi przemysłu
 � łatwości łączenia z innymi materiałami jak papier, folie czy inne 

wyroby z tworzyw sztucznych.

Folie PE mogą występować w wielu odmianach uzależnionych od potrzeb 
jednak na najszerszą skalę stosowane są:

 � rozciągliwe (stretch)
 � termokurczliwe
 � pęcherzykowe

Wspólną cechą wymienionych powyżej odmian folii PE jest łatwe, szybkie  
i trwałe opakowanie różnego rodzaju produktów.

Ich własności predysponują je do masowego wykorzystania jako materiały 
ochronne przez m.in.:

 � przemysł napojowy
 � przemysł meblarski
 � przemysł tekturowy
 � przemysł spożywczy 
 � przemysł budowlany
 � przemysł kosmetyczny
 � przemysł farmaceutyczny

a także:
 � drukarnie 
 � producentów wyrobów ze szkła, ceramiki, wyposażenia elektro-

nicznego, biurowego 
 � i wielu innych.

DANE TECHNICZNE
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OPIS I ZASTOSOWANIE

Wytwarzane z LLDPE metodą wylewania.
 
Zaletą tej folii jest :

 � doskonała rozciągliwość oraz wytrzymałość 
 � wewnętrzna strona klejąca
 � wysoka odporność na przebicie i zerwanie
 � możliwość barwienia na dowolny kolor
 � dostępność w grubościach od 15 do 35 µm 
 � rozciągliwość od 150% do 300%  
 � indywidualnie dostosowane wagi rolek

Folie rozciągliwe (stretch) to powszechnie stosowane materiały do zabezpie-
czania ładunków na palecie. Materiały te chronią produkty przed wilgocią, 
zabrudzeniem, uszkodzeniem, a także kradzieżą.
Mogą być stosowane do paletyzacji ręcznej lub maszynowej z wykorzysta-
niem maszyn owijających (półautomatów oraz automatów).

Folie te znajdują zastosowanie między innymi w takich gałęziach przemy-
słu jak:

 � napojowy
 � tekturowy
 � spożywczy 
 � budowlany
 � poligraficzny 
 � kosmetyczny 

 � farmaceutyczny

FOLIE PE - ROLE I WYROBY SPECJALNE 

Typ folii Rodzaj Charakterystyka
Dostępna 
grubość 

[µm]

Dostępna  
szerokość 

[mm]

RĘCZNA  �paletyzacja ręczna

 �folia o rozciągu maksymalnym 150%

 �dostarczana w pojedynczych rolkach, w opakowaniach po 6 sztuk lub na 
zwrotnych europaletach (maksymalnie 360 lub 180 rolek/paletę w zależno-
ści od wagi pojedynczej rolki)

15 - 30 500

MASZYNOWA
 �do paletyzacji przy użyciu maszyn półau-
tomatycznych lub automatycznych 

 �folia o rozciągu maksymalnym 150% - 300%

 �dostarczana w pojedynczych rolkach lub na paletach przemysłowych (mak-
symalnie 60 rolek/paletę)

15 - 30 500

FOLIA ROZCIĄGLIWA - STRETCH

ASORTYMENT FOLIA ROZCIĄGLIWA - STRETCH
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NOTATKI
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Centrala - Warszawa - ul. Kolumba 40   
02-288 Warszawa  tel. (22) 575 08 00  fax (22) 575 08 89 
e-mail: centrala@plastics.pl 

Magazyn Centralny - Rychwał k. Konina - Dąbroszyn 73 B 
62-570 Rychwał - Dąbroszyn  tel. (63) 246 48 00  fax (63) 246 48 51 
e-mail: rychwal@plastics.pl 

Białystok - ul. Sosabowskiego 28
15-182 Białystok  tel. (85) 874 94 92
e-mail: bialystok@plastics.pl
Gdańsk - ul. Budowlanych 27 
80-298 Gdańsk  tel. 663 15 45, (58) 553 89 89 

 fax (58) 553 89 89 
Katowice - ul. Roździeńska 41  
40-382 Katowice  tel. (32) 603 69 50  fax (32) 603 69 60 
e-mail: katowice@plastics.pl
Koszalin - ul. Szczecińska 14-16  
75-135 Koszalin  tel. (94) 347 15 38  fax (94) 347 15 15 
e-mail: koszalin@plastics.pl
Kraków - ul. Christo Botewa 6
30-798 Kraków  tel. (12) 651 35 90  fax (12) 651 35 99 
e-mail: krakow@plastics.pl
Lublin - Al. Witosa 18 A   
20-315 Lublin  tel. (81) 441 01 21  fax (81) 441 01 22 
e-mail: lublin@plastics.pl
Olsztyn - ul. Lubelska 44 C
10-409 Olsztyn  tel./fax (89) 533 51 35 
e-mail: olsztyn@plastics.pl

Opole - ul. Głogowska 39
45-315 Opole  tel./fax (77) 454 24 21 
e-mail: opole@plastics.pl 
Rzeszów - ul. Boya-Żeleńskiego 16 
35-105 Rzeszów  tel. (17) 857 75 55  fax (17) 857 78 85 
e-mail: rzeszow@plastics.pl
Szczecin - ul. Piskorskiego 21  
70-809 Szczecin  tel. (91) 432 08 17  fax (91) 464 38 28 
e-mail: szczecin@plastics.pl
e-mail: gdansk@plastics.pl
Warszawa - ul. Kolumba 40   
02-288 Warszawa  tel. (22) 575 08 53, 43, 63  fax (22) 575 08 88 
e-mail: warszawa@plastics.pl
Wrocław - ul. Bierutowska 55 
51-317 Wrocław  tel. (71) 797 77 80  fax (71) 797 77 93 
e-mail: wroclaw@plastics.pl
Zamość - ul. Kilińskiego 70 
22-400 Zamość  tel./fax (84) 639 29 53 
e-mail: zamosc@plastics.pl
Zielona Góra - ul. Batorego 126 B
65-735 Zielona Góra  tel./fax (68) 326 58 36  
e-mail: zielonagora@plastics.pl

POZNAŃ

ŁÓDŹ

BYDGOSZCZ BIAŁYSTOK

TORUŃ


