AURIKA, UAB
Kaune: Taikos pr. 129A, LT-51127 Kaunas.
Tel. +370 37 363666; faks. +370 37 360055
El. p.: info@aurika.lt; www.aurika.lt
Vilniuje: Žirmūnų g. 68; tel./faks.+370 5 2771177
El.p.: vilnius@aurika.lt; www.aurika.lt
Pakuočių ir etikečių gamintoja, moderni, patikima ir
lyderiaujanti fleksografinė spaustuvė Baltijos
šalyse.
Veiklos sritis – pakuočių ir etikečių gamyba.
Gaminama produkcija: lanksti pakuotė (plėvelės)
su spauda maisto, chemijos, farmacijos ir kt.
produktams pakuoti. Etiketės: lipnios, įliejamos (į
plastikinį indelį), juosiančios (plastikiniams
buteliams), atplėšiamos (Peel-off), bio degraduojančios, etiketės su Brailio raštu, kainų
etiketės, lipnūs ruošiniai, lipdukai A4 formato lapais.
Aliuminio folijos juosta (blisteris), aliuminio folijos
dangteliai. Bilietai rulonais. Kainų žymekliai,
aplikatoriai, jų remontas. Vidutinė gamybos su
pristatymu trukmė yra 5 dienos. Išskirtiniais atvejais
produkcija pagaminama per 24 val.
Spauda: fleksografinė spauda ant ruloninių žaliavų.
Ypač aukšta spaudos kokybė.
Pospaudiminės galimybės: šilkografija,
folijavimas, lakavimas, kirtimas, bigavimas, klijų
neutralizavimas, perforavimas, lankstymas,
numeravimas, kongrevas, laminavimas, spauda ant
klijų, dvisluoksnių etikečių gamyba.
Turimi sertifikatai: ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, Geros gamybos praktika, "Creditinfo“
sertifikatas „Stipriausi Lietuvoje - 2012“.
Reikšmingiausi apdovanojimai: “Sėkmingai
dirbanti įmonė – 2012“, “Drąsios investicijos –
2012“, „Vokietijos ūkio apdovanojimai Lietuvoje
2012“, “Žinių ekonomikos įmonė – 2013”.
LISPA apdovanojimai: "Lyderis – 2011",
"Spaudos liūtas – 2011", „Inovatyvi įmonė –
2010.
Faktai: pardavimai 2013 m. viršijo 88,6 mln. Lt, be
PVM; eksportas sudarė 56% visos apyvartos.
Pagrindinės eksporto kryptys: Vokietija, Lenkija,
Baltijos šalys, Skandinavija, Rusija, Baltarusija,
Ukraina.

KONCERNO „ACHEMOS GRUPĖ” NARĖ

ACHEMPAK, UAB
Jonalaukio k. Ruklos sen., LT-55296, Jonavos raj.
Tel.: +370 349 56970, +370 56754; faks. +370 349
56086
El. p. achempak@achempak.com
http://www.achempak.com
Veiklos sritis:
Polipropileninių minkštų konteinerių ir kitų
polipropileninių gaminių projektavimas gamyba ir
pardavimas
Gaminama produkcija:
Polipropileniniai didmaišiais vienos, dviejų ir keturių
kėlimo kilpų.
500-2000kg. SF (saugumo faktorius) 5:1; 6:1.
Paskirtis:
Polipropileniniais didmaišiai skirti birių maisto
produktų (sėklos, daržovės, pašarai, druska, cukrus,
krakmolas, miltai) ir nemaisto produktų (trąšos,
medžio žievė ir drožlės, statybinės medžiagos,
pelenai, durpės, medienos ir plastiko granulės)
pakavimui, transportavimui ir laikinam laikymui.
Pakuočių gamyboje naudojamos medžiagos:
nelaminuotas/laminuotas/ventiliacinis
polipropileninis audinys (PP), polietileno įdėklai
(LDPE).
Turimi sertifikatai:
ISO 9001, ISO 22000(HACCP), OHSAS 18001
Pagrindinės eksporto kryptys: Europa, Azija.
Bendradarbiaujame su Estijos, Latvijos, Švedijos,
Suomijos, Vokietijos , Lenkijos , Prancūzijos bei kt.
šalių užsakovais.

BALTGINA, UAB
K. Naruševičiaus g. 105, Molainių km.,
Panevėžys, LT – 37175 Lietuva.
Tel. +370 45 429044, +370 45 429045
El. p.: baltgina@baltgina.lt; http://www.baltgina.lt
Veiklos sritis:
prekyba / gamyba.
Prekyba:
Transportinė ir gamybinė tara ir pakuotė –
plastikinės dėžės ir padėklai, gamybinės talpyklos,
didelių talpų konteineriai, sandėlių dėžutės;
vienkartinio naudojimo higieninės priemonės ir
avalynė; įvairių svorių elektroninės svarstyklės.
Pakavimo mašinos ir įrengimai.
Gamyba:
Įvairūs vežimėliai gamybinėms talpykloms ir
dėžėms, talpyklos iš nerūdijančio plieno;
elektroninių svėrimo sistemų projektavimas ir
gamyba;

BALTIJOS POLISTIRENAS, UAB
S.Lozoraičio g. 15A, Garliava,
LT-53229 Kauno rajonas.
Tel. +370 37 55 14 23, 55 15 18;
faks. +370 37 55 10 15
El.p. info@balpol.lt; http://www.balpol.lt
Veiklos sritis:
UAB “Baltijos polistirenas” naujame polistireninių
pakuočių gamybos ceche pagal pažangiausią
technologiją gaminami įvairūs buitinės technikos ir
maisto produktų pakuočių gaminiai. Šios pakuotės
patikimos, tvirtos, gerai saugo nuo vibracijų, kritimų,
smūgių, chemiškai neutralios, nelaidžios šilumai ir
drėgmei. Putplasčio pakuotės gali būti įvairiausių
formų, tankių ir spalvų. Įmonėje sumontuota
moderniausia Lietuvoje polistireninio putplasčio
gamybos linija, kuri užtikrina aukštą gaminių
kokybę. 2004m. įmonėje įdiegta aplinkos apsaugos
ir kokybės vadybos sistema, atitinkanti
standartus EN ISO 14001:2004 ir EN ISO
9001:2000.

BALTIC PACK, UAB
Ateities pl. 40, LT-52112 Kaunas
Tel.: +370 37 302050, faks.: + 370 37 302055
El.p.: info@balticpack.lt; www.balticpack.lt
Veiklos sritis: maisto pakavimo medžiagos,
paslaugos, įrenginiai; maisto pakavimo
technologijos; priedai maistui ir gėrimams.
Gaminama produkcija:
1. Vakuuminiai maišeliai be spaudos ir su (iki 8
spalvų) spauda iš PA/PE, PET/PE, OPA/PE,
PET/PE/EVOH/PE medžiagų.
2.
Termosusitraukiantys maišeliai, skirti mėsos
pramonei, iš 11 sluoksnių ekstruderiuotos
medžiagos, pasižymintys ypač dideliu
mechaniniu atsparumu pradūrimui ir siūlės
užlydymo galimybėms per smulkias raukšles
(“overlap”). Galima spauda iki 6 spalvų.
3.
Maišeliai iš CPP, LDPE, BOPP su (iki 6
spalvų) flekso spauda duonos ir konditerijos
gaminiams, šviežioms salotoms, vaisiams ir
daržovėms.
4.
Popieriniai 40g balti ir rudi su polipropileniniu
langeliu ir su mikroperforacija maišeliai, skirti
duonos ir konditerijos gaminiams. Balti
popieriniai 40g maišeliai padengti riebalams
nepralaidžia medžiaga ir skirti mėsos ir žuvies
produktams ir pusgaminiams pakuoti.
Eksporto kryptys: Latvija, Estija, Rusija, Čekija,
Kirgizija, Suomija, Airija.
Prekyba: pakavimo medžiagos termoformavimo ir
“flow pack” įrengimams, PP, EPS ir aliuminio
pakavimo indeliai, tinklai ir tinkliniai maišai
daržovėms, prieskoniai ir priedai mėsos ir žuvies
pramonei, raugai ir bioapsauginės kultūros pieno
pramonei, aromatai maisto ir gėrimų pramonei,
pakavimo įrengimai, technologiniai įrengimai maisto
pramonei.
Sertifikatas: geros gamybos praktikos
sertifikatas 25/01/2013 Nr. 13-01.
Parodos: 2011-2013 m. AgroProdMash Maskva,
2012 m. WorldFood Kazachstanas, 2012 m.
WorldFood Uzbekistanas.

EKOLOGINĖ SFERA, UAB

Vytenio g. 50, LT–03229 Vilnius.
Tel./faks. +370 5 2332270.
El. p.: info@baltvita.lt; http://www.baltvita.lt
Veiklos sritis:
įvairios plastikinės pakuotės, pagamintos iš
skaidraus ar spalvoto polistirolo bei polipropileno,
gamyba ir didmeninė prekyba. Šios pakuotės skirtos
maisto produktų – padažų, gaminių su padažais ir
marinatais, sūrymais, aliejumi, uogienių, pieno
produktų, majonezo, daržovių mišrainių, konditerijos
gaminių, medaus ir jo produktų, cukraus, sirupų,
kurių temperatūra ne aukštesnė kaip + 95° C, bei
pramonės gaminių: glaistų, dažų, skiediklių, įvairių
birių medžiagų, mechaninių detalių ir t.t. pakavimui.
Prekiaujame: indeliais nuo 120 ml iki 1150 ml bei
kibirais nuo 0,8l iki 20l talpos; užsakovui
pageidaujant, ant pakuotės uždedame ofsetinę
spaudą - iki keturių spalvų ir naujos kartos spaudą
ant 0,8 ir 1,0 litro kibirų “IML”. Šis būdas suteikia
galimybę pateikti įvairesnę informaciją bei daugiau
spalvų. Prekiaujame maisto priedais: natūraliais
maistiniais dažais, raugais, fermentais, emulsikliais,
stabilizatoriais, natūraliu ir modifikuotu krakmolu,
prieskoniais, mėsos kultūromis. 2007 metų
balandžio mėnesį mūsų įmonėje pradėjo veikti
kokybės vadybos valdymo sistema ISO 9001:2000 /
LSN EN ISO 9001:2001.

DILGUVA, UAB
Palemono g. 7, LT-52158 Kaunas.
Tel./faks. +370 37 440351.
El. p.: buhalterija@dilguva.lt.
Veiklos sritis:
transporto paslaugos: tel.: 37 440351; priekabų
nuoma: tel.: 37 440349;
medienos apdirbimas: tel.: 37 440351;
plastikinė tara: tel.: 37 440351;
prekyba techninėmis dujomis: tel.: 37 440349.

Kužių miestelis, Šiaulių rajono savivaldybė
Tel.+370 41 429511; faks.+370 41 399675;
mob.tel. +370 699 35138
El.p.: ekosfera@takas.lt; http://www.ekosfera.lt/
Veiklos sritis:
gamina kartono gaminius, gofruoto kartono tarą ir
pakuotę, šia veikla jau užsiima nuo 1999 m. Galime
pagaminti įvairių formų ir konstrukcinio sudėtingumo
dėžutes su keturių spalvų fleksografine arba
ofsetine spauda.

ELTAKA, UAB
Žirnių g. 12, LT–02120 Vilnius
Tel./faks.: +370 5 2152230, 2152233
El. p.: pack@eltaka.lt; http://www.eltaka.lt
Veiklos sritis:
popieriniai maišeliai biriems produktams, duonos ir
konditerijos gaminiams. Riebalams atsparūs
maišeliai karštiems Grill gaminiams. Gamyba ir
prekyba. Fleksografinė 8 spalvų spauda. Maišeliai
vokiniu dugnu (duonos ir
konditerijos gaminiams (taip pat ir automatiniam
fasavimui su skylutėmis viršuje), vaistažolėms ir
pan.) – su vertikaliu arba iškirstu polipropileno
langeliu, iš laminuoto popieriaus (keptiems
karštiems gaminiams), su spauda ar be jos.
Maišeliai stačiakampiu dugnu – įprasti (miltams,
cukrui), dvisluoksniai (prieskoniams, kavai,
arbatžolėms), su įvairių formų langeliais, su spauda
ar be jos.

FASA, AB

Sporto g. 9, LT-68108 Marijampolė.
Tel.: +370 343 70562, 70481;
faks.: +370 343 70469.
El. p.: administracija@fasa.lt; http://www.fasa.eu
Veiklos sritis:
Pakavimo įrenginiai skystiems, sausiems, biriems
bei pastos tipo produktams pakuoti.
Specializuojamės gaminant pakavimo įrangą
sviestui, margarinui, lydytam sūriui, jogurtui,
kremams, ledams, pienui, konditerijai bei kitiems
maisto produktams. Užpildymas, pildymas ir
vyniojimas, pripildymas ir sandarinimas, FFS, FlowPack, bunkeriai yra tik dalis mūsų siūlomos
produkcijos.

FormPakas
Vienkartinių polistirolinių indelių gamyba

FORMPAKAS, UAB
Palemono g. 2A, LT-52191 Kaunas
Tel.: +370 37 373146; faks.: +370 37 473528;
mob.tel.: +370 616 25069
El.p.: info@formpakas.lt
http://www.formpakas.lt
Veiklos sritis:
vienkartinių plastikinių indelių gamyba ir prekyba.
Termoformingo technologija gaminami vienkartiniai
indeliai skirti salotų, mišrainių, tortų, sausainių, ledų
ir įvairiausių kitų produktų fasavimui iš OPS, PS,
EPS, PVC, PS/PE, metalizuotos PS plastikinių
plėvelių. Klientams siūloma įvairiausių matmenų,
formų ir dizaino gaminiai. Pagal individualius
užsakymus projektuojamos ir gaminamos pakuotės
skirtos liestis su maistu, taip pat ne maisto pramonei
skirtos pakuotės. Įmonė savo veikloje įdiegusi
Geros gamybos praktikos standartą.

GEROVĖ, UAB
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas.
Tel. +370 37 455674; faks.+370 37 312815.
El. p.: gerove@maiseliai.lt http://www.maiseliai.lt
Veiklos sritis:
gaminame plėveles iš aukšto, vidutinio ir žemo
spaudimo (LDPE, MDPE ir HDPE) pirminės ir
antrinės medžiagos; reklaminius maišelius, pirkinių
maišelius su spauda (logotipu), įvairios paskirties
maišelius iš polietileno pagal užsakovo
reikalavimus; produkcijos perforavimas; gaminame
maišelius: “marškinėlių”tipo, maišelius su ovalia
rankenėle, su ovalia pastiprinta rankenėle, su
priklijuojama rankenėle, be rankenėlių, su
užspaudžiama juostele zipp-lock, su lipnia juostele,
gaminame maišelius padangoms; dedame daugiau
nei 6 spalvų spaudą ant polietileninių gaminių;
gaminame maišelius šiukšlėms rulonėliuose ir
palaidus; fasavimo ir pakavimo maišelius
rulonėliuose. Gaminame maišelius su Oxo-Bio
degraduojančiais priedais ir ekologiškus
maišelius; perdirbame polietileną; superkame
polietileną.

GRAFOBAL VILNIUS, Lietuvos ir Slovakijos
AB

Arimų g. 18, LT-11114 Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel. +8 5 275 3274; faks. +8 5 275 7710
El.p.: vilnius@grafobal.lt; http://www.grafobal.lt
Veiklos sritis:
vísos pakuotės gamybos paslaugos:
maketavimas, projekto parengimas spaudai,
ofsetinė spauda, reljefinis įspaudas, folijavimas,
lakavimas, UV lakavimas (vientisas ir dalinis),
iškirtimas, figūrinis iškirtimas, langelių klijavimas,
iki 8 taškų klijavimas;
Asortimentas: įvairių dydžių, formų bei paskirties
lankstomos bei klijuojamos dėžutės, pakai, pakeliai,
įmautės ir kita pakuotė iš lygaus kartono.
Pakuotės paskirtis: individuali ir grupinė pakuotė
konditerijos gaminiams, pieno produktams,
farmacijos gaminiams, vaistažolėms, biriems
sausiems produktams, šaldytiems maisto
produktams, mėsos pusgaminiams, kitiems maisto
produktams, buitinės chemijos prekėms bei plataus
vartojimo gaminiams. Pakuotė tinkama pakuoti tiek
rankomis, tiek pakavimo mašinomis. Įmonėje įdiegta
kokybės, aplinkosaugos ir pakuočių higienos
vadybos sistema pagal ISO standartus: 9001:2008,
14001:2004, 15593:2008, GGP taisykles ir
FSC gamybos grandies sertifikavimo standartą.Visi
pakuotės gamybos procesai atliekami vadovaujantis
ISO standartizacijos procedūromis.

PAKAVIMO TYRIMŲ CENTRAS, KTU
Karaliaus Mindaugo pr. 21, LT-44295 Kaunas.
Tel. +370 37 323887.
El. p.: paktech@org.ktu.lt
Veiklos sritis:
konsultavimas įvairiais pakavimo klausimais;
pakavimo specialistų rengimas bei kvalifikacijos
kėlimas; pakavimo tyrimai, standartizavimas,
norminių dokumentų rengimas; pakavimo
technologijų ir technikos kūrimas.

TECHNOLOGIJŲ VYSTYMO CENTRAS, KU
Bijūnų g. 17, LT-91225 Klaipėda.
Tel./faks. +370 46 398943.
El. p. ppttc@centras.lt
http://www.ku.lt/centrai/tvc
Veiklos sritis:
technologijų ir įrenginių kūrimas bei
modernizavimas, moksliniai tyrimai, konsultacijos.

LISIPLAST, BĮ UAB
Artojų g. 8, LT-62175 Alytus.
Tel.: +370 315 77188, 77139;
faks. +370 315 77333.
El. p.: info@lisiplast.lt; http://www.lisiplast.lt
Veiklos sritis:
polistireno ir polipropileno indelių maisto pramonei
gamyba; vienkartinių indų gamyba; PS ir PP
(skaidrių ir spalvotų) juostų termoformavimui
gamyba; PS+PE juostų žuvies produktų įpakavimui
gamyba; prekyba polistirenu bei PS ir PP dažikliais.

MAKSIMA, UAB
Palemono g. 1 B, LT-52159, Kaunas
Tel.: (8-37) 37 30 30; faks.: (8-37) 37 34 68
El. paštas info@maksima.lt; www.maksima.lt
Veiklos sritis:
įvairių talpų (nuo 120 ml iki 2000 ml) plonasienių
indų su hermetiškais dangteliais gamyba iš aukštos
rūšies polipropileno. Indai skirti maisto ir kitų
produktų pakavimui. Gamyboje naudojama moderni
liejimo po spaudimu technologija. Staklės, liejimo
formos, robotai ir periferiniai įrenginiai pagaminti
Šveicarijos, Vokietijos, Kanados, Japonijos ir Italijos
įmonių. Galime gaminti skaidrius, spalvotus ir
dekoruotus gaminius su įliejamomis etiketėmis.
Dekoruoto gaminio etiketė atspari karščiui, šalčiui ir
drėgmei. Puiki gaminio išvaizda išlieka visą
pakuotės vartojimo laiką. Neribotos spaudos
galimybės suteikia konkurencinių pranašumų mūsų
pirkėjams ir jų gaminamiems produktams.
Pagrindinės gaminių eksporto kryptys: Vakarų ir
Rytų Europa.
Įmonėje dirba profesionali, linksma ir darni
komanda. Sukaupta patirtis, patikimi partneriai ir
modernūs įrengimai leidžia sėkmingai varžytis su
stipriausiais rinkos žaidėjais.
Sertifikatai: ISO 9001:2008
Apdovanojimai: AgroBalt® 2005 medalio
laimėtojas.

„MIKO IR TADO LEIDYKLOS” spaustuvė,
UAB
Dariaus ir Girėno g. 99, LT-02189 Vilnius.
Tel.: +370 5 2329265, 2329266,
faks. +370 5 2395490
El.p. info@mtlprint.lt; http://www.mtlprint.lt
Veiklos sritis:
kartoninių pakuočių ir reklaminių produktų gamyba.
Spaustuvė gali pasiūlyti pilnų paslaugų spektrų:
dizainų, įvairių formų ir sudėtingumo dėžučių
konstrukcijų sukūrimų, reprocentro paslaugas ir
gamybų (ofsetinę spaudų, UV lakavimų, figūrinį
iškirtimų iki 1,2 mm storio kartono, klijavimų,
lankstymų, auksavimų ir kt.). Spaustuvės produkcijų
sudaro dėžutės iš įvairių tipų kartono konditerijos
gaminiams, biriems maisto produktams, farmacijos
gaminiams, arbatoms ir vaistažolėms, alkoholiniams
gėrimams ir tabako gaminiams, šaldytiems maisto
produktams ir kitiems gaminiams. Taip pat
gaminame įvairių rūšių reklaminius lankstukus,
brošiūras, lipdukus, stovelius, atvirukus bei siūlome
platų reprezentacinės spaudos asortimentų.

MULTIVAC OY FILIALAS
Bičiulių 29, Bukiškis, LT-14182 Avižienių sen.,
Vilniaus rajonas
Tel.: +370 5 2105036; faks.: +370 5 2336413
El.p.: info@multivac.lt
http://www.multivac.com
Veiklos sritis:
pakavimo, markiravimo, patikros ir detekcijos,
pjaustymo įrangos pardavimas ir techninis
aptarnavimas. Pakavimo medžiagų pardavimas.

PAKAVIMO TECHNIKA, UAB

RUMEKS NNZ, UAB
Liepkalnio g. 97, korpusas 1, LT-02121 Vilnius.
Tel.: +370 5 2152329, 2152312, 2152308;
faks. +370 5 2152404.
El. p.: info@rumeksnnz.com;
http://www.rumeksnnz.com
Veiklos sritis:
industrinė pakuotė birioms medžiagoms: 0,5-50 kg
talpos popieriniai, austi polipropileniniai,
polietileniniai, džiutiniai, tinkliniai, kompoziciniai iš
laminuotų plėvelių maišai; spec. maišai; maišai su
fotospauda; maišai skysčiams; maišai automatiniam
fasavimui; 60-2000 kg talpos nauji ir dėvėti
dūdmaišiai. Agropakuotė daržovėms: 0,5-50 kg
talpos spalvoti tinkliniai maišai ritiniais ( ir
vienetiniai); spalvotos tinklo rankovės; džiutiniai
maišai; ventiliuojami didmaišiai; tinklas padėklams;
pritvirtinamos reklaminės etiketės. Vartotojo
pakuotė daržovėms: CPP, OPP, BOPP plėvelės
VFFS ir „flow pack“ automatinėms fasavimo
mašinoms su antirasojimo padengimu lazerine ar
mechanine perforacija; LDPE maišeliai ritiniais arba
„wicket“ automatiniam fasavimui su perforacija;
LDPE pusrankovės ritiniais automatiniam fasavimui;
kombinuoti LDPE + tinklelis- maišeliai ritiniais ir
„wicket“ automatiniam fasavimui; maišeliai
šviežioms salotoms; maišeliai ir plėvelės tinkamos
naudoti mikrobanginėje krosnelėje; susegami
maišeliai; kompoziciniai maišeliai iš laminuotų
plėvelių; indeliai ir dangteliai daržovėms bei
uogoms. Transportavimo pakuotė: lipnios juostos su
spaudu; aptempianti „stretch“ plėvelė ir tinklas; 1,5
tonos trūkio jėgos stropavimo juostos; špagatas;
perrišimo „strapping“ juostos ir segtukai; pakavimo
reikmenys. Paslaugos : reklaminė spauda ant
maišų, etikečių ir pakuočių; pristatymas; pakuočių
supresavimas; konsultacijos.
Viršutinės užlydymo plėvelės įvairiems indeliams
(PP, APET, PE, PVC) ir t.t.
Eame oficialūs Nordson atstovai Lietuvoje.
Tiekiame Nordson atsargines dalis, vykdome
konsultacijas. Klijų įrengimų, linijų pardavimas,
priežiūra, aptarnavimas. Taip pat esame firmos
AUDYON ELECTRO(Olandija) įvairių pakuočių
užvirinimo įrengimų atstovai Lietuvoje.
Prekyba švediškais WeLoc ® spaustukais įvairioms
pakuotėms užsegti.(www.weloc.com)
Paslaugos: pjauname iš rulonų į rulonus įvairias
plėveles, popierių ir kt.
Gaminame auksinius/sidabrinius kartoninius
padėkliukus maisto pramonei

A. Juozapavičiaus pr. 3a, LT- 45299 Kaunas.
Tel./faks. +370 37 323739
El. p.: paktech@centras.lt; info@paktech.lt
Veiklos sritis:
pakavimo, kitų nestandartinių įrengimų
projektavimas, gamyba. Prekyba šiais įrengimais, jų
atsarginėmis bei komplektuojančiomis detalėmis;
prekyba pakavimo ir su pakavimu susijusiomis
medžiagomis. Įrengimų techninis aptarnavimas.
Informacijos teikimas, konsultacijos, paslaugos.

PAKMA, UAB

Sporto g. 24, LT-68110 Marijampolė.
Tel. +370 343 98770; faks. +370 343 98771.
El. p.: info@pakma.lt; http://www.pakma.lt
Veiklos sritis:
įrengimai, skirti pieno, duonos, konditerijos ir
konservų pramonei; skystų, pastos bei vienetinių
maisto produktų pakavimo ir technologiniai
įrengimai; transportavimo sistemos; aušinimo
tuneliai. Specialūs įrengimai pagal kliento
užsakymus, jų projektavimas, bandymas, gamyba,
garantinis/pogarantinis aptarnavimas, įrengimų
modernizacija ir automatizacija.

PAKMARKAS, UAB

Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., LT-13034.
Tel. +370 5 205 29 00, faks. +370 5 205 29 01
El. p. info@pakmarkas.lt, www.pakmarkas.lt
Veiklos sritis:
pakavimo ir ženklinimo sprendimai. Lipnių ir
apsitraukiančių etikečių spauda, prekyba pakavimo
ir ženklinimo įrenginiais, pakavimo medžiagomis,
pavaromis bei automatizavimo elementais.
Pakavimo ir ženklinimo įrenginiai: pakavimo į
plėveles įrenginiai, skysčių pilstymo linijos, duonos
pjaustymo įrenginiai, transportavimo įrenginiai,
pakavimo ant padėklų įrenginiai, etikečių
spausdintuvai, ženklinimo įrenginiai, kontrolinė
įranga. Pakavimo medžiagos: pakavimo plėvelės,
juostos, aliuminio folijos indeliai, dažjuostės.
Pavaros ir automatizavimo elementai: elektros
varikliai, reduktoriai, variatoriai, movos, dažnio
keitikliai, jutikliai, programavimo moduliai, įrenginių
eksploatacinės medžiagos. Lipnių ir apsitraukiančių
etikečių spauda: spalvotos lipnios etiketės,
apsitraukiančios etiketės, smulkiaserijinė etikečių
spauda, lipnių etikečių ruošiniai. Įmonės
išskirtinumas: „PakMarkas“ siūlo pakavimo ir
ženklinimo sprendimus.

IOCO Packaging, UAB
Stoties g.42, LT-35106 Panevėžys
Tel. +370 45 508526; faks. +370 45 510696
El.p.: info@panoden.lt; www.panoden.lt
Veiklos sritis:
lanksčių pakuočių iš polimerinių plėvelių su
fleksografine spauda gamyba.
Gaminama produkcija: laminuotos pakavimo
juostos, laminuotos pakavimo juostos su
barjerinėmis savybėmis, paprastos pakavimo
juostos, vakuuminiai pakavimo maišeliai, paprasti
pakavimo maišeliai.
Atliekamos paslaugos: pakuočių projektavimas,
dizainų analizė ir paruošimas spaudai, aukštos
raiškos (HD) spaudos formų gamyba, 8 spalvų
fleksografinė spauda, medžiagų laminavimas ir
supjovimas, duoninių maišelių formavimas.
Pakuočių gamyboje naudojamos medžiagos:
daugiasluoksnis polietilenas (LDPE), visų tipų
orientuotas polipropilenas (BOPP), neorientuotas
polipropilenas (CPP), PET plėvelės, poliamidas
(OPA), PE/EVOH/PE ir kitos barjerinės medžiagos,
plėvelės su "atmintimi" (Twist).
Gaminame pakuotę maisto pramonei:
* - pieno produktams (valgomieji ledai, glaistyti
sūreliai, varškė, fermentinis sūris ir kt.)
* - konditerijos gaminiams (šokoladiniai saldainiai,
sausainiai, meduoliai)
* - šaldytiems pusfabrikačiams (virtiniai, cepelinai,
daržovės, šaldyta žuvis, užkandžiai)
* - duonos produktams (duona, batonai, bandelės,
džiuvėsiai)
* - biriems produktams (cukrus, kruopos,
prieskoniai, riešutai, džiovinti vaisiai, sausi
pusryčiai, traškučiai, makaronai)
Gaminame pakuotę NE maisto pramonei:
* - higienos prekėms (nosinaitės, tualetinis
popierius, servetėlės ir kt.)
* - buities reikmenims (vienkartiniams indams ir
įrankiams, valymo servetėlėms)
* - žemės ūkio prekėms (trąšoms, žemių
substratams, skaldai ir pan.)

REPRODUKCIJOS SPALVOS, UAB
Chemijos g. 29, LT-51333 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 408865; faks. +370 37 408867
El.p. flekso@repro.lt; www.repro.lt
REPRO – spaudos profesionalų grupė, nuo 1995 metų
sukaupusi daug patirties ofsetinės, fleksografinės,
skaitmeninės spaudos, paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų
srityse. Naudojame naujausias technologijas ir efektyvų
procesų valdymą. Dirbame Lietuvos ir užsienio klientams.
Nuoširdžiai klausydamiesi kliento, bendradarbio,
partnerio, siekiame tapti geriausiais tiems, kuriems
kuriame vertę!
Veiklos sritis:
Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paruošiamųjų
bei baigiamųjų darbų paslaugos. Pakuočių ir etikečių
gamyba.
Gaminama produkcija:
Fleksografinė spauda parenkama gaminant įvairią
ritininę produkciją: lipnias, juosiančias etiketes, etikečių
ruošinius, įvairiems pramonės gaminiams naudojamas
lanksčias pakuotes, tarp jų ir naudojamas maisto
produktams pakuoti. Gamyboje naudojamos Europos
Sąjungos gamintojų žaliavos, atitinkančios aukščiausius
kokybės reikalavimus.
Ofsetinė spauda naudojama gaminti įvairias lapines
etiketes, pakuotes, katalogus, brošiūras, žurnalus,
knygas, reklaminę bei pardavimo skatinimui skirtą
spausdintinę produkciją. Spausdiname ant popieriaus,
kartono, plastikų, plėvelių, ypatingos apdailos,
metalizuotų, faktūrinių paviršių medžiagų.
Skaitmeninė spauda efektyviausia tuomet, kai reikia
inovatyvaus sprendimo, mažo tiražo, nestandartinio
dydžio, personalizacijos, kai darbas turi būti atliktas ypač
greitai. Šiuo būdu gaminame etiketes, pakuotes, įvairius
leidinius, reklaminę produkciją ir išskirtinius individualaus
dizaino fototapetus.
Papildomos paslaugos. Ritininė spauda: laminavimas,
lakavimas UV laku, šaltas folijavimas, kirtimas,
perforavimas, numeravimas ar kita kintama informacija,
dvipusė spauda.Lapinė spauda: lakavimas (UV, UV
dalinis, blisterinis, kvepiantis, dispersinis, ofsetinis,
atsparūs karščiui ir kt. lakai), laminavimas, folijavimas,
figūrinis kirtimas, bigavimas, numeravimas, suklijavimas,
segimas ir kt.
Mūsų tikslai ir vertybės:
Aukštos kokybės spaudos paslaugos ir gaminiai,
atitinkantys visus keliamus reikalavimus.
Kompetentinga, nuolat tobulėjančių ir patirtimi
besidalinančių darbuotojų komanda.
Tvirti ryšiai su visais partneriais: užsakovais, klientais,
tiekėjais ir kitais kolegomis.
Pažangios technologijos, įranga, infrastruktūra ir
efektyvus procesų valdymas.
Dėmesys aplinkosaugai ir socialiai atsakingo verslo
kultūros puoselėjimui.

PRINTMARK GROUP, UAB

Draugystės g.18, 51258 Kaunas, Lietuva
Tel.: +370 37 407598. Faks. +370 37 407599
El.p.: info@printmark.lt ; http:// www.printmark.lt/
Veiklos sritis:
pramoninio ženklinimo įrenginių bei medžiagų
gamyba ir prekyba.

PUTOKŠNIS, UAB

Aerouosto g. 35, LT-77103 Šiauliai.
Tel.: +370 41 545059, 545043
faks. +370 41 545019
El. p.: info@putoksnis.lt
http://www.putoksnis.lt
Veiklos sritis:
įvairių spalvų bei svorio PET ruošinių
gamyba ir pardavimas; įvairių spalvų, formų bei
talpos (0,33 l – 2,5 l) plastikinių PET butelių, skirtų
gazuotiems, negazuotiems bei alkoholiniams
gėrimams, alui, aliejui, actui, buitinei chemijai,
gamyba ir pardavimas. Prekyba plastmasiniais
kamšteliais plastikinei bei stiklo tarai.

STARNA, UAB

S.Žukausko g.9, Ramučiai, LT-54464 Kauno raj.
Tel. +370 37 432002; faks. +370 37 432636
El. p.: info@starna.lt;
http://www.starna.lt;
Veiklos sritis:
Klijai. Plėvelės maisto pramonei. Padėkliukai.
Nordson klijų , Audyon Electro pakavimo
įrengimai, kt.
Esame oficialūs Henkel firmos pramoninių klijų
distributoriai, skirtų etiketėms prie PET, stiklo taros
klijuoti, taip pat įvairioms pakavimo , knygų, žurnalų,
cigarečių gamybos, plėvelių laminavimo ir kitoms
pramonės šakoms;
Prekyba įvairiomis pasaulinių koncernų, tokių, kaip
AMCOR FLEXIBLE EUROPE, WIPAK, DU POINT ir
kt. barjerinėmis plėvelėmis, laminatais, barjerinėmis
Flow-pak plėvelėmis ir t.t , skirtomis maisto
pramonei.

TECHNOPAKAS, TŪB

RETAL Europe, UAB

Fabriko g. 14B, LT-25121 Lentvaris
Tel. +370 528 58400; faks. +370 528 58411
El.p.: info@retaleurope.eu ;
http://www.retaleurope.lt
Veiklos sritis:
PET ruošinių (preformų) gamyba. PET
ruošiniai, skirti plastikinių butelių, formuojamų
pūtimo būdu, gamybai. Šiuos butelius vaisvandenių,
alaus ir aliejaus gamintojai naudoja savos
produkcijos pilstymui. Klientams siūlome plataus
spektro atspalvių, dizaino ir modifikacijos PET
ruošinius.

Žarijų g. 2, LT–02300 Vilnius.
Tel./faks. +370 5 2152323/ +370 5 2152315
El. p.: info@technopakas.lt/ www.technopakas.lt
Veiklos sritis:
Įmonė gamina pakuotę maisto bei ne maisto
pramonei iš skaidrios arba spalvotos PET, RPET,
APET, OPS ir PP plėvelės. Kompanijos asortimentą
sudaro daugiau negu 300 standartinių pakuočių
modelių: tortinės, dėžutės sausainiams bei suši,
pakuotė spurgoms bei mufinams, įdėklai
saldainiams, indeliai salotoms, sumuštiniams
bei kita pakuotė skirta nemaisto pramonei, pvz.
blisteriai laidams, padėklai detalėms bei kita.
Technopakas įkurtas 1993 metais. Nuo įmonės
gyvavimo pradžios kompanija sukūrė daugiau negu
tūkstantį individualaus dizaino pakuočių,
atitinkančių klientų poreikius bei lūkesčius.
Įmonė dirba pagal GGP (Gerosios Gamybos
Praktiką) bei ISO 9001:2005.
Technopako atstovybes rasite Latvijoje, Estijoje,
Suomijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje,
Slovakijoje bei Airijoje.

TEREKAS, UAB

VILNIAUS MAISTAS, UAB

Adresas: Vytauto 114A, Kretinga.
Tel.: (445) 51 431; Faks.: (445) 54 611.
El. p.: info@terekas.lt; http:// www.terekas.lt.
Veiklos sritis:
plastikinių pakuočių gamyba; maisto, gėrimų ir
tabako apdorojimo mašinų gamyba; kietojo,
skystojo, dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba.

Ateities g. 10, LT – 08303, Vilnius.
Tel. +370 5 23 28378, mob. +370 620 90906
El. p.: info@vilniausmaistas.eu ;
http://www.vilniausmaistas.eu
Veiklos sritis:
Pakavimo paslaugos (rankinis – automatizuotas).
Prieskonių, konditerinių pagardų, maisto papildų
gamyba bei didmeninė prekyba, distribucija.
Tarpininkavimo paslaugos, pakavimo technlogijos
ir medžiagų parinkimas.

TEXTIMA EUROPE, UAB
Buivydiškių g. 26, LT- 07195 Vilnius
Tel.: 370 5 2400608.
Faks. 370 5 2426305.
El.p.: textima.vilnius@bnk.lt
http:///www.textima.de
Veiklos sritis:
esame įmonių, gaminančių pakavimui skirtus
įrengimus, atstovai.Turime išimtines teises
atstovauti: BEKUM Maschinenfabrik GmbH /VFRtai žinomas pasaulyje gamintojas, siūlantis įrangųformuotuvus,veikiančius pūtimo principu; MOTAN
GmbH/VFR – žinomas pasaulyje gamintojas,
siūlantis įrangų ir gamybos linijas, naudojamas
sandėliuojant, džiovinant, dozuojant ir
transportuojant įvairios rūšies plastiko granules;
NETSTAL-Maschinen AG – spaudiminio liejimo
įrangos gamintojas. EREMA-Engineering Recycling
Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H./Austrija plastiko atliekų ir plastmasinių gaminių antrinio
perdirbimo įrengimų gamintojas.

Atliekamos paslaugos:
- Automatizuotas pakavimas-fasavimas (sausų,
birių, dulkingų, miltelinių produktų), nuo 1 gr. 30 gr. Paketėlių tipas ir formatas “SASHET“
(plotis 50 – 80 mm, ilgis 70-150 mm).
Pajėgumai: 1,5 mln., vnt., paketėlių per
mėnesį;
- Rankinis pakavimas-fasavimas (sausų, birių,
miltelinių ir kitų produktų), nuo 5gr., iki 5 kg.
Formatas ir tipas įvairus, platus pakavimo
medžiagų parinkimas. Pajėgumai: 0,4 mln.,
paketėlių per mėnesį.
- Perpakavimo paslauga: etikečių klijavimas,
markiravimas, sudėjimas į antrines pakuotes;
- Pakuočių medžiagų parinkimas ir adaptacija
konkrečiam produktui;
- Tarpininkavimo paslaugos: pakavimo
technologijos, spaudos ir medžiagų parinkimui;
- Distribucija ir atstovavimas: maisto prekių
gamintojo su prekybos tinklais.
Gamyba ir prekyba :
Gaminame įvairių rūšių maisto pagardus,
prieskonius ir maisto papildus, sveiko maisto
produkciją. Didmeninė prekyba ir eksportas.
Eksporto kryptys: Baltijos šalys, ES šalys, UK,
Ukraina, Baltarusija.

