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KOMPLEKSOWE WSPARCIE BIZNESU 
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 Warszawa, ul. Jagiellońska 88

 Dostawa i załadunki 24h

 Zasięg terytorialny EUROPA

LOKALIZACJA
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Nasze usługi



O nas 
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W branży usługowej działamy już od 2001 roku. Wykonujemy kompleksowo zróżnicowane 

zadania związane z  produkcją opakowań , co packingem produktów do wytworzonych 

opakowań według standardów klienta , foliowaniem termokurczliwym ,wykonywaniem starter 

paków, wydrukiem etykiet, ręcznym konfekcjonowaniem, e-commercem, kompletacją druków 

personalizowanych, towarowaniem standów, obsługą poligraficzną w szerokim zakresie

magazynowaniem oraz transportem krajowym jak i zagranicznym. 

Optymalizujemy procesy produkcyjne oraz transport dla naszych Klientów by maksymalnie 

skrócić czasy realizacji powierzonych zleceń. 

Co nas wyróżnia
Z naszymi Klientami pracujemy 24 h, przez wszystkie dni robocze w roku a nasz zespół w 

ilości 250 do 300 osób pozwala bez problemów wykonywać  projekty w krótkim czasie. 

Jakość usług potwierdzają rekomendacje wystawiane przez naszych Klientów.













zajmujemy się projektowaniem i produkcją opakowań z różnych materiałów dostępnych na rynku. W 

naszej ofercie są: pudełka z tektury litej, tuby , katalogi, leyflaty, książki broszury, plakaty i wiele innych. 
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Wykonujemy projekty oraz konstrukcję opakowań a później prowadzimy usługę produkcji, pakowania i 
logistyki.

Dla Mennicy Polskiej S.A oraz Żabki wykonaliśmy projekt na EURO 2018 r.

Pudełka z tektury litej wraz wydrukiem CMYK na metalizie – 100 000 szt.

Wypełnienia flokowane wraz z zadrukiem w jednym kolorze – 100 000 szt.

Foliowanie na floupacku numizmatów – 5 000 000 szt.
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Druk i personalizację dokumentów – w zależności od Państwa oczekiwań oraz preferencji, jesteśmy w stanie zaoferować zaawansowane 

systemy druku masowego (jednostronne, dwustronne, kolorowe). Dodatkowo oferujemy personalizowanie dowolnych dokumentów w 

formatach A4, A3 i pośrednich.

Druk i personalizację kopert – dysponując bogatą wiedzą w zakresie zarządzania korespondencją, wykonujemy dla Państwa każdy rodzaj 

nadruku reklamowego na kopertach. 

Pakowanie ręczne – zatrudniając wykwalifikowany i sprawdzony personel, oferujemy usługę ręcznego pakowania wszelkich nietypowych 

przesyłek. Wykonujmy  nietypowe  pakowania personalizowane nawet z dwunastoma elementami spersonalizowanymi  oraz  loteryjne  z 

zachowaniem kolejności pakowania. Wszystko to oczywiście z zachowaniem najlepszej dbałości o jakość pakietów.
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• WARSZAWA Ul. Jagiellońska 88, bardzo dobra 

lokalizacja  przy trasie S8 

• ponad 6 000 miejsc paletowych 

• Ogrzewany, suchy 

• Monitoring i ochrona 24h,

• Ochrona PPOŻ

• Ubezpieczenie 

• Rozładunki i załadunki 24/h

• Rampy rozładunkowe dla TIR-ów oraz z poziomu 0.
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BARTNICZAK@UNOBRAND.PL
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