
  



r     

Sampol – Poznaj nas! 

Jesteśmy producentem opakowań 

papierowych, papierowo-foliowych 

oraz foliowych. Firma istnieje od 1996 

roku i od początku swojego istnienia 

związała się z rynkiem folii 

polietylenowych i rynkiem 

papierniczym. Cały czas 

modernizujemy park maszynowy, 

wdrażamy nowe rozwiązania 

i technologie aby wyrób końcowy 

spełniał wymogi naszych klientów. 

 

 

Oferujemy nadruk małych znaków na 

naszych foliach LDPE np. Kodów 

kreskowych oraz wszelkich innych 

oznaczeń jak termin przydatności do 

użycia, skład surowcowy produktu itp. 

 
 

  

W naszej produkcji 

używamy 

najlepszych 

surowców od 

sprawdzonych 

dostawców. Stała 

kontrola jakości 

tworzywa I innych 

półproduktów wraz 

z ciągłymi 

badaniami 

laboratoryjnymi 

zapewnia najlepszą 

jakość I czyni nasze 

folie idealnym 

wyborem dla branży 

spożywczej. 

 

 

Dlaczego SAMPOL? 

 wieloletnie doświadczenie w 

branży opakowań 

 doświadczeni pracownicy 

 konkurencyjne ceny i bogaty 

asortyment 

 terminowe dostawy 

 własna flota transportowa oraz 

umowy z najlepszymi firmami 

kurierskimi 

 wysoka jakość oferowanych 

produktów 

 

 

Opakowania dokładnie 

takie, jakich oczekujesz! 

 

 

Oferujemy: 

• pełną obsługę logistyczną 

• nastawienie na długofalową 

współpracę z klientem 

• dogodne ceny  

Klienci 

• Firma SAMPOL może pochwalić się 

długoletnią i owocną współpracą w 

zakresie produkcji opakowań dla 

największych firm z branży mleczarskiej 
i spożywczej 

 



 

Produkcja folii LDPE 

Posiadane linie produkcyjne pozwalają na 

produkcję wysokogatunkowej folii LDPE i 

LDPE termokurczliwej. Stosowany surowiec to 

oryginał LDPE. 

Oferujemy folie w formie taśmy, półrękawa lub 

rękawa. 

 

Dostosuj folię do swoich potrzeb 

 grubość: 0,03-0,15mm 

 szerokość rękawa: do 1000mm 

 worki zgrzewane: szerokość do 

1000mm, długość dowolna, 

według zamówienia Klienta. 

 

 

 

  

Zastosowanie naszych folii 

Folie spożywcze dla proszkowni ( worki 

papierowe z wkładkami LDPE ) i mleczarni 

(worki foliowe z zaworami 

samozamykającymi): 

- Zasypywanie mleka i serwatki w proszku 

i innych produktów sypkich 

- Konfekcjonowanie mleka ( poj. 

5,10,15,20l ) 

 

Zastosowanie w pozostałych 

branżach: 

– zasypywanie nawozów mineralnych 

– zasypywanie nawozów organicznych 

– zasypywanie węgla drzewnego 

– zasypywanie pasz dla zwierząt 

– zasypywanie mąki 

– transport wyrobów sypkich 

– zabezpieczanie produktów w transporcie 

– ochrona przed wilgocią i zabrudzeniami 

– folie termokurczliwe: Do pakowania 

artykułów wytwarzanych przez odbiorców 

reprezentujących wiele branż 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nasze Certyfikaty 

 

 
 

Badania folii 

Folia SAMPOL jest pod stałą kontrolą 

Inspekcji Sanitarnej. Systematycznie 

dokonujemy akredytowanych badań 

laboratoryjnych pod kątem mikrobiologii, 

migracji oraz radiacji, a firma dokłada 

wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom 

nawet najbardziej wymagających klientów. 

 

Kontakt z nami 
SAMPOL sp. jawna 
ul. Poniatowskiego 3 
36-200 BRZOZÓW 

+48 13 434 14 68,  

mobile: 605 246 197, 601 898 787 
biuro@sampolopakowania.pl 

Odwiedź nas w Internecie: 
www.sampolopakowania.pl 

 



 


