Eksperci w nieoczywistym
wykorzystaniu tektury!
Postaw na jakość i ekologię
docenione przez tysiące
użytkowników.
Organic Polska Sp. z o.o. to rodzinna
firma z ponad 13 letnim doświadczeniem
w branży produkcji ekologicznych
opakowań transportowych z tektury.
Specjalizujemy się w produkcji opakowań
o podwyższonej wytrzymałości – z
klejonki lub z elementami z klejonki.
Projektujemy i produkujemy wszelkie
elementy tekturowe, które będą lepiej
chronić Twoje towary i pomogą w
optymalizacji procesu transportowania
oraz magazynowania. Jeśli brakuje w
naszej ofercie rozwiązań, które Cię
interesują, stworzymy je zgodnie z
Twoimi indywidualnymi preferencjami.

Eksperti nepārprotamā
kartona izmantošanā!
Izvēlieties kvalitāti un ekoloģiju, ko
novērtē tūkstošiem lietotāju.
Organic Polska Sp. z o.o. ir ģimenes
uzņēmums ar vairāk nekā 13 gadu
pieredzi ekoloģiskā kartona transporta
iepakojuma ražošanā. Mēs
specializējamies augstas stiprības
iepakojumu ražošanā - no saplākšņa vai
ar saplākšņa elementiem.
Mēs projektējam un izgatavojam visus
kartona elementus, kas labāk aizsargās
jūsu preces un palīdzēs optimizēt
transportēšanas un uzglabāšanas
procesu. Ja mūsu piedāvājumā trūkst
risinājumu, kas jūs interesē, mēs tos
izveidosim atbilstoši jūsu individuālajām
vēlmēm.

W Organic Polska Sp. z o.o. korzystamy z profesjonalnych narzędzi do tworzenia projektów
i produkcji – w tym prototypów. Dzięki zastosowaniu dużo formatowego plotera
i doświadczeniu naszego zespołu konstruktorów, podejmujemy się realizacji, których inne
firmy nie mogą lub nie chcą zrealizować. Przekonaj się o naszych możliwościach i skontaktuj
się z nami już teraz.

Ekologiczne opakowania tekturowe Organic Polska
W ramach wieloletniej współpracy z naszymi klientami stworzyliśmy funkcjonalne rozwiązania
tekturowe. Flagowe produkty z oferty Organic Polska to:
•
•
•
•
•

Kontenery IBC,
Oktabiny,
Skrzynie tekturowe,
Palety tekturowe,
Profile tekturowe.

Prezentowane przez nas produkty z tektury charakteryzują się:
•
•
•
•
•
•

100% ekologią (biodegradowalne i umożliwiające recykling),
100% fitosanitarnością,
100% bezpieczeństwem,
niewielką wagą,
możliwością złożenia i piętrowania,
imponującą wytrzymałością.

Rozwiązania tworzone przez nasz zespół uwzględniają indywidualne potrzeby klientów.
Specjalizujemy się w eliminacji z procesów tradycyjnych materiałów takich jak: plastik,
drewno, metal oraz styropian i zastępujemy je produktami z lekkiej, wytrzymałej
i ekologicznej tektury.

Uzņēmumā Organic Polska Sp. z o.o. mēs izmantojam profesionālus rīkus projektu un
ražošanas veidošanai, tostarp prototipus. Pateicoties lielformāta plotera izmantošanai un
mūsu dizaineru kolektīva pieredzei, mēs uzņemamies veikt tādus projektus, kurus citi
uzņēmumi nevar vai nevēlas veikt. Uzziniet par mūsu iespējām un sazinieties ar mums tūlīt.

Ekoloģiskie kartona iepakojumi Organic Polska
Daudzu gadu sadarbības ietvaros ar mūsu klientiem esam radījuši funkcionālus kartona
risinājumus. Organic Polska piedāvājuma vadošie produkti ir:
•
•
•
•
•

IBC konteineri,
Oktabīni,
Kartona kastes,
Kartona paletes,
Kartona profili,

Mūsu piedāvātajiem kartona izstrādājumiem ir raksturīgi:
•
•
•
•
•
•

100% ekoloģija (tie ir bioloģiski noārdāmi un pārstrādājami),
100% fitosanitāritāte,
100% drošība,
neliels svars,
locīšanas un sakraušanas iespēja,
iespaidīga izturība.

Mūsu kolektīva radītie risinājumi ņem vērā klientu individuālās vajadzības. Mēs
specializējamies tradicionālo materiālu, piemēram, plastmasas, koka, metāla un polistirola
izņemšanā no procesiem un aizstājam tos ar izstrādājumiem no viegla, izturīga un ekoloģiska
kartona.

Jakość stworzona z myślą o Tobie
Na przestrzeni lat zdobyliśmy uznanie
Klientów i ekspertów branżowych.
Zdobyliśmy więc wiele wyróżnień i nagród,
które wskazują jednoznacznie na jakość
naszych usług i produktów.
•
•
•
•

2015- 2018 – co roku otrzymywaliśmy
tytuł Geparda Biznesu przyznawanego
przez Instytut Europejskiego Biznesu;
W roku 2016 oraz w roku 2018 Instytut
Europejskiego Biznesu przyznał nam
tytuł Efektywna Firma;
W latach 2015-2016 uzyskaliśmy tytuł
Mocna Firma Godna zaufania
w roku 2018 zostaliśmy również
laureatem I edycji rankingu Forum Firm
Rodzinnych Forbes Polska.

Zaufali nam przedsiębiorcy z branży:
•
•
•
•
•
•

Motoryzacyjnej,
lotniczej,
chemicznej,
spożywczej,
kosmetycznej,
obuwniczej.

Kvalitāte izveidota, domājot par
jums
Gadu gaitā esam ieguvuši Klientu un
nozares ekspertu atzinību. Tāpēc mēs
esam ieguvuši daudzus apbalvojumus un
balvas, kas skaidri parāda mūsu
pakalpojumu un produktu kvalitāti.
•
•
•
•

Mums ir uzticējušies nozares uzņēmēji:
•
•
•
•
•
•

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat
produktów Organic Polska?
Skontaktuj się z nami:

2015.-2018. - katru gadu saņēmām
Eiropas Biznesa institūta piešķirto
Biznesa geparda titulu;
2016. un 2018. gadā Eiropas Biznesa
institūts mums piešķīra Efektīvā
uzņēmuma titulu;
2015.-2016. gadā mums tika piešķirts
Spēcīga uzticama uzņēmuma tituls
2018. gadā bijām arī Forbes Polska
Ģimenes uzņēmumu foruma reitinga 1.
izdevuma laureāti.

motorizācijas,
aviācijas,
ķīmijas,
pārtikas produktu,
kosmētikas,
apavu.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par Organic
Polska produktiem?
Kontaktējieties ar mums:

+48 81 744 80 90.

+48 81 744 80 90.

Odpowiemy na Twoje pytania i
wypracujemy rozwiązania dostosowane
do Twoich potrzeb.

Mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem un
piedāvāsim jūsu vajadzībām pielāgotus
risinājumus.

Organic Polska Sp. z o. o.
Lubelska 5, 24-173 Markuszów
Phone: +48 81 744 80 90
e-mail: biuro@organicpolska.com
www.organicpolska.com

