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Opakowania
żywności –
oferta
T

argi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD
oraz Międzynarodowe Targi
Żywności POLAGRA FOOD
organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, stanowią
szczególną okazję do zaprezentowania oferty przemysłu opakowań dla
przemysłu spożywczego.
Uwzględniając ten fakt, Polska Izba
Opakowań reprezentująca producentów opakowań, a także – w co-

raz większym stopniu – użytkowników
opakowań, przekazuje producentom
żywności specjalne wydanie Biuletynu
Opakowaniowego, w którym zamieszczonych jest kilkanaście ofert firm produkujących opakowania do produktów
żywnościowych.
Przedsięwzięcie to wynika z misji
Izby, w której do priorytetów zaliczono: kreowanie potrzeb społeczeńdokończenie na s. 2

W numerze reklamy firm:

• Grupa Can-Pack
• Centrum Bioimmobilizacji
i Innowacyjnych
Materiałów
Opakowaniowych
• Laboratorium COBICO
• Multifarb Sp. z o.o.
• Coffee Service Sp. z o.o.
• Green Pack
Tadeusz Szymanek
• Ecor Product Sp. z o.o.
• Międzynarodowe Targi
Poznańskie Sp. z o.o.
• TFP Sp. z o.o.
• COBRO Instytut
Badawczy Opakowań
• Plast Service Pack
• PAKMAR Sp. z o.o.
• YANKO Sp. z o.o.
• Silgan White Cap Poland
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Opakowania żywności –
oferta
dokończenie ze s. 1

stwa i gospodarki w zakresie opakowań bezpiecznych dla człowieka,
przyjaznych środowisku naturalnemu, czyniących z opakowania ważny czynnik rozwoju cywilizacyjnego
Polski oraz wspomaganie firm zrzeszonych w Izbie.
Jeśli chodzi o rolę opakowań jako
ważnego czynnika rozwoju cywilizacyjnego, to szczególny udział w realizacji
tej roli posiadają opakowania do żywności. Zaś funkcja wspomagania firm
wyraża się m.in. w działaniach Izby na
rzecz umacniania ich pozycji rynkowej
poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia marketingowo-promocyjne.
Trudno, w krótkim wprowadzeniu do
tematycznego wydania Biuletynu opisać znaczenie opakowań do żywności
dla indywidualnego konsumenta, społeczeństwa i gospodarki. Dzięki doskonaleniu funkcji i własności opakowań
do żywności, na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza znacząco zmniejszyły się straty żywności, powstające
na drodze od zapakowania produktu
spożywczego do konsumenta. Według ocen Polskiej Izby Opakowań,
wielkość tych strat w polskich warunkach, zmniejszyła się o połowę (z ok.
30% do 12-15%).
Dzięki postępowi, a w szczególności
w dziedzinie materiałów opakowaniowych, technikach pakowania oraz konstrukcji opakowań, systematycznie wydłuża się okres przydatności produktu
do spożycia. Również w tym zakresie,
wg ocen Izby, na przestrzeni ostatnich
20 lat, dzięki postępowi w dziedzinie opakowalnictwa, okres przydatności żywności do spożycia wydłużył się
średnio o ok. 50%, a w niektórych przypadkach dwu- lub trzykrotnie.
Między innymi temu zagadnieniu poświęcone będzie organizowane przez
Polską Izbę Opakowań na targach
PAKFOOD seminarium „Opakowania,
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a żywność”. W programie przewidziano m. in. takie tematy jak: wpływ opakowań na jakość żywności; opakowania
żywności ogrzewanej mikrofalowo; rola
opakowań do żywności w kształtowaniu marki produktu; ocena opakowań
do żywności; opakowania do żywności
a logistyka; ochrona prawna form przestrzennych opakowań do żywności.
Współczesne opakowania do żywności spełniają, systematycznie rosnące,
wymagania w zakresie bezpieczeństwa
dla zdrowia i życia konsumentów.
Właśnie te wymagania stanowią
główny czynnik stałego doskonalenia
tego rodzaju opakowań. Jest to najbardziej innowacyjny segment przemysłu
opakowań.
Trudno przecenić w tym miejscu rolę
nauki w stałym unowocześnianiu opakowań dla przemysłu spożywczego.
Zamieszczone oferty placówek badawczych świadczą o zaangażowaniu
świata nauki w doskonalenie współczesnych opakowań.
Opakowania dla przemysłu spożywczego stanowią, w strukturze krajowego rynku opakowań ok. 65% (wraz
z opakowaniami do napojów). Wskaźnik ten w pełni uzasadnia organizowanie specjalnie adresowanych targów
dla tego rodzaju opakowań, oraz doskonalenia relacji: producenci żywności – producenci opakowań. W obu
tych działaniach Polska Izba Opakowań bierze, i brać będzie, aktywny
udział.
Za rok, Polska Izba Opakowań obchodzić będzie XX-lecie działalności.
Wśród wielu jubileuszowych przedsięwzięć najważniejszym będzie II. Kongres Przemysłu Opakowań.
Wiodącym tematem przyszłorocznego Kongresu będą opakowania przyszłości. Chodzi m.in. o uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jakich opakowań
oczekują i oczekiwać będą ich użyt-

kownicy oraz producenci pakowanych
produktów? Stąd też, organizatorzy
oczekują czynnego zaangażowania
w programową projekcję i organizację
Kongresu, przedstawicieli tych dwóch
społeczności.
Z faktu, iż opakowanie stanowi integralną część produktu wynika potrzeba prognoz dotyczących zmian pakowanych produktów.
Kongres zapewne nie określi ściśle
modelu opakowań na najbliższe 10-20
lat. Będzie wielkim jego dorobkiem jeśli określi przesłanki, a zatem i kierunki
rozwoju opakowalnictwa najbliższego
ćwierćwiecza.
Dla określenia tych przesłanek niezbędna będzie wiedza: demografów,
socjologów, towaroznawców, psychologów społecznych i inżynierów. Trudno dzisiaj dokładnie ustalić listę specjalistów, których zaangażowanie w
projekcję opakowań przyszłości będzie niezbędne.
Musimy bowiem być świadomi zachodzących zmian spowodowanych
nie tylko czynnikami demograficznymi ale także zmianą stylu życia, organizacji handlu itp. Te właśnie czynniki kształtują i kształtować będą model
konsumpcji. Zaś opakowania muszą
odpowiadać na nowe potrzeby konsumentów.
Korzystając z okazji jaką stanowi niniejsza publikacja, zwracamy się do
producentów żywności oraz konsumentów, jako głównych użytkowników opakowań dla przemysłu spożywczego o
przesyłanie swoich opinii i propozycji co
do tematyki Kongresu, mając na uwadze jego cel, którym będzie określenie
kierunków rozwoju m.in. opakowań do
żywności w najbliższych 15-20 latach.
Wacław Wasiak
Redaktor Naczelny
Dyrektor Polskiej Izby Opakowań
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Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
ul. Klemensa Janickiego 35
71-270 Szczecin
tel.: +4891 449 65 92 tel./faks: +4891 449 65 90
www.cbimo.zut.edu.pl

Zostań naszym Partnerem a Twoja firma dzięki
opracowanym Wspólnie innowacyjnym rozwiązaniom
i technologiom wkrótce stanie się LIDEREM w branży!
CO ROBIMY
Służymy pomocą w badaniach właściwości użytkowych
materiałów i opakowań oraz projektowaniu i doborze:
- proekologicznych materiałów i innowacyjnych technologii
pakowania,
- metod modyfikacji materiałów i opakowań celulozowych
i foliowych,
- innowacyjnych metod otrzymywania funkcjonalnych
produktów w postaci wodnych dyspersji i proszków.
NASZE ATUTY
- wyspecjalizowana kadra,
- wysoki potencjał badawczy,
- nowoczesna aparatura i unikalne urządzenia,
- doświadczenie w realizacji licznych projektów aplikacyjnych
i wdrożeniowych,
- wieloletnia współpraca z przemysłem.
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Multifarb Sp. z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań
ul. Jana Pawła II 26
38-200 Jasło
6

tel. 013 44 387 00
fax. 013 44 387 01
e-mail: multiopak@multifarb.pl
www.multifarb.pl
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OPAKOWANIA NATURA
METALIZOWANA

FOLIA NA PRODUKTY AGRESYWNE

NOWOŚCI

+ mydła, środki chemiczne
+ ogórki kiszone,
kapusta kwaszona
sy
+ keczupy, sosy
- pakowane na gorąco
w temp. do 95°C

Laminat PAP/OPPmet
+ ekologiczny wygląd
+ dobra zgrzewalność

2013

NACINKA LASEROWA
+ perforacje
+ mikroperforacje
+ nacięcia proste „easy open”
+ nacięcia kształtowe
+ nacięcia kształtowe 3D

35=<.à$'<

NOWE WENTYLE
OPAKOWANIA TECHNO

+ do kawy mielonej
i ziarnistej
+ do kapusty kwaszonej,...

Laminat PETmet/OPP
+metaliczność
+ częściowa przeroczystość

do 1000 mm

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach PAKFOOD
Z3R]QDQLXZGQLDFK±ZU]HĞQLD SDZLORQVWRLVNR
URZĄDZENIE DO
WKLEJANIA
ZAWIESZEK
KARTONOWYCH

do pionowych
automatów pakujących

AUTOMATY PAKUJĄCE Z SERII H

+ automatyczna zmiana
formatu
+ kontrola i dokładność
+ różnorodne typy opakowań,
szeroki zakres rozmiarów
+ napęd mechaniczny
+ estetyka i wysoka jakość zgrzewów
+ uniwersalność i wysoka wydajność
+ aplikator korków 45° i 90°
+ indywidualne rozwiązania
+ serwis
+ 3-letnia gwarancja
na elementy mechaniczne

nia

e
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USŁUGOWE PAKOWANIE
W OPAKOWANIA Z KORKIEM
+ pakowanie w saszetki,
saszet
saszetki typu Doypa
Doypack
z korkiem 45 ° i 90 °
+ od 100 ml. do 1000 ml.
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Poznań

BĄDŹ
BLISKO BRANŻY
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Lokalne biuro sprzedaży:
Silgan White Cap Poland
ul. Grabska 9
32-005 Niepołomice, Poland
tel +48 12 2798 105
sales.poland@silganwhitecap.com

Silgan White Cap specjalizuje się w produkcji metalowych, plastikowych oraz łączonych
zamknięć próżniowych
Oferujemy:
► bogaty asortyment zamknięć w średnicach od 27mm
do 110mm

► pomoc w zakresie planowania linii produkcyjnej oraz
montaż urządzeń

► wszechstronne zaplecze badawczo-rozwojowe

► wsparcie ze strony serwisu zamykarek oraz technologa

► opracowywanie litografii na zamówienie klienta

► drukowanie blachy

► wybór urządzeń zamykających do wynajęcia

► pomoc techniczna podczas procesu napełniania

Od Redakcji
Szanowni Państwo
W adresowanym do producentów
żywności, specjalnym numerze wydawanego przez Polską Izbę Opakowań, Biuletynu Opakowaniowego
z okazji Międzynarodowych Tarów
Żywności POLAGRA FOOD i Targów
Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD, zamieszczono
oferty firm produkujących opakowania oraz placówek naukowych zajmujących się badaniem opakowań
do żywności.
Firmy, które zamieściły swoje oferty są wieloletnimi członkami Polskiej
Izby Opakowań, rzetelnymi uczestnikami rynku opakowań, wielokrotnie wyróżnianymi i nagradzanymi
za wysoką jakość produkowanych
opakowań oraz ich bezpieczeństwo
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w kontakcie z żywnością. To firmy realizujące w praktyce ideę społecznie
odpowiedzialnego biznesu. Takie same referencje wystawiamy placówkom reprezentującym sektor badań
naukowych.
Informując o powyższym serdecznie zachęcamy producentów żywności do korzystania z opakowań
oferowanych przez firmy zrzeszone
w Polskiej Izbie Opakowań.
Izba stawia wysokie wymagania
swoim członkom w zakresie handlowej rzetelności i odpowiedzialności
za oferowane usługi oraz produkty.
Obowiązki w tym zakresie określone są w Kodeksie Etyki Polskiej Izby
Opakowań.
Listę firm – członków Izby znajdziecie Państwo na portalu internetowym www.pio.org.pl
Na stronie Izby zamieszczone są
informacje o jej działalności oraz
ofertach firm. Warto zatem korzy-

stać z tego źródła informacji. Zachęcamy także do prenumeraty Biuletynu Opakowaniowego. Koszt rocznej
prenumeraty symboliczny (60 zł),
zaś zamieszczane w tym czasopiśmie informacje zapewne okażą się
interesującymi dla Państwa.
Przemysł rolno-spożywczy jest
największym użytkownikiem (odbiorcą) opakowań. Ponad 60% całego
rynku opakowań stanowią opakowania do żywności. Warto zatem „zbliżyć” się do przemysłu opakowań, bo
to użytkownicy opakowań decydują
i decydować będą o przyszłości opakowań żywności.
Najbliższy kontakt zapewnia członkostwo w Polskiej Izbie Opakowań.
Izba jest bowiem organizacją producentów i użytkowników opakowań.
Serdecznie zatem zapraszamy do
grona członków Polskiej Izby Opakowań. Liczymy na Państwa obecność!
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Prenumerata roczna (6 numerów) 60 zł
+ VAT dla osób fizycznych i prawnych
niezrzeszonych w Izbie. Firmy-członkowie Izby otrzymują 1 egz. Biuletynu
nieodpłatnie. Wpłat należy dokonywać
na konto Polskiej Izby Opakowań po
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adres Redakcji.
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