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Badaczki z Politechniki Łódzkiej opracowały 
opakowania z odpadów roślinnych 
Badaczki z Politechniki Łódzkiej - mgr inż. Joanna Grzelczyk, 
dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka i dr inż. Joanna Oracz - 
opracowały opakowania z odpadów roślinnych, które 
właśnie zgłoszono do ochrony patentowej. Ich produkcja 
zakłada użycie wyłącznie surowców naturalnych. 
Na rynku dostępne są już "jadalne" opakowania i naczynia 
jednorazowe wykonane z produktów roślinnych np. ze 
zbóż. Jednak do ich produkcji wykorzystuje się surowce o 
cechach konsumpcyjnych, zaś autorki nowego patentu chcą 
pójść o krok dalej - zamiast pełnowartościowej żywności 
używają odpadów roślinnych dostarczanych przez przemysł 
spożywczy. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

G-Flexmatt, jednostronnie powlekany papier 
opakowaniowy 
Arctic Paper wprowadza na rynek nowy papier G-Flexmatt, 
będący wszechstronnym uzupełnieniem istniejącej oferty 
Arctic Paper w zakresie opakowań Munken Kraft. G-
Flexmatt to jednostronnie powlekany, matowy, elastyczny 
papier opakowaniowy - idealny do zastosowań 
opakowaniowych, w których wymagany jest naturalny 
wygląd. To kolejny krok w kierunku przedstawienia 
zrównoważonych alternatyw dla plastikowych materiałów 
opakowaniowych. Matowa powierzchnia podkreśla 
naturalny charakter materiału i umożliwia doskonały efekt 
w druku fleksograficznym i offsetowym. 

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Powłoki przeciwdziałające się namnażaniu 
mikroorganizmów patogennych 
Zastosowanie specjalnej powłoki ZVI na różnego rodzaju 
opakowaniach – z czynnikiem aktywnym, pozyskanym w 
procesie analizy chemicznej lub z substancji naturalnych, 
powoduje znaczące wydłużenie przydatności żywności. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu, uzyskuje się efekt wydłużenia 
życia produktu, co dotychczas było osiągnięte dzięki foliom 
wielowarstwowym.   

czytaj dalej 
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Firma JETMAR z nowymi certyfikatami 
W ostatnim czasie firma JETMAR Marcin Stępień uzyskała 
dwa nowe certyfikaty: Systemu Zarządzanie 
Bezpieczeństwem Żywności oraz Systemu Zarządzania 
Jakością ISO 22000/2018, a także certyfikat 
Konfekcjonowania Produktów Ekologicznych PL-EKO-07 
Jak mówi Tadeusz C. Stępień, DIRECTOR NON-EXEC w firmie 
JETMAR - Trzeba się rozwijać, trzeba spełniać, coraz to 
nowe, oczekiwania klientów. Iść z „duchem czasu”, nadążać 
za nowymi trendami i wymogami klientów – to motto Firmy 
JETMAR. Firma JETMAR certyfikowała NOWY SYSTEM 
JAKOŚCI ISO 22000/2018 oparty na nowych jeszcze bardziej 
restrykcyjnych założeniach, zasadach z identyfikowalnością 
usługi. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

PCI Days 2021 - Najbardziej oczekiwane 
wydarzenie B2B w branży kosmetycznej i 
farmaceutycznej już 8-9 września w 
Warszawie! 
Targi PCI Days zbliżają się wielkimi krokami. Odbędą się 
stacjonarnie w Warszawskim Centrum Expo XXI. Będzie to 
jedyna i niepowtarzalna okazja, aby zapoznać się z 
najnowszymi trendami, innowacjami produktowymi i 
technologicznymi oraz nawiązać biznesowe relacje. 
Jeśli Twoja działalność jest związana z branżą kosmetyczną 
lub farmaceutyczną, nie może Cię tu zabraknąć. Nie czekaj i 
już dziś zgłoś swój udział! Naprawdę warto! 
Zgodnie z zapowiedziami, na Odwiedzających będzie czekać 
rekordowa liczba Wystawców – aż 110 stoisk, na których 
wystawcy przedstawią swoją ofertę z zakresu surowców, 
opakowań, maszyn do produkcji, urządzeń i usług 
laboratoryjnych, private label, IT itp. Będzie intensywnie i 
ciekawie! 

czytaj dalej 
 

 
 

 
 

Zostało 30 dni do największych targów 
reklamy! Trwa bezpłatna rejestracja! 
Już tylko miesiąc dzieli nas od największych i najbardziej 
wyczekiwanych targów reklamy i poligrafii Festiwal 
Marketingu i Druku. Impreza jak co roku odbywa się w 
strategicznym miejscu w stolicy – EXPO XXI Warszawa. Na 
zwiedzających czeka ponad 250 wystawców. 
W tym roku organizatorzy połączyli siły z przedstawicielami 
Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging 
Innovations. Na zwiedzających czeka ponad 250 
wystawców i liczne wydarzenia dodatkowe. 

czytaj dalej 
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TAROPAK – Platforma spotkań online 
W dniu 8 września Polska Izba Opakowań wspólnie z 
Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zamierza 
zorganizować dla członków Izby spotkanie online, 
prezentujące możliwości i działanie nowej platformy 
wspierającej targi TAROPAK.  
Platforma spotkań online towarzysząca targom ma za 
zadanie rozszerzyć możliwości zdobycia klientów. Będzie 
również ciekawym uzupełnieniem tradycyjnej formy 
stacjonarnego wydarzenia. 
Szczegóły spotkania oraz link do uczestnictwa zostaną 
przesłane do członków PIO w indywidualnych mailach. 
 

 
Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto? 

 

 
 

Spodobał Ci się nasz newsletter, a nie jesteś subskrybentem? Zapisz się 
Chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się 

 

Zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 25 maja 2018 r., informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Polska Izba Opakowań z siedzibą w Warszawie, ul. Konstancińska 11. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach 
wynikających z prowadzanej przez Izbę działalności statutowej. Jeśli chcieliby Państwo, aby Państwa nazwisko zostało usunięte z naszej 
bazy danych lub  nie chcielibyście otrzymywać od nas więcej  informacji, prosimy o wiadomość na adres biuro@pio.org.pl. W przeciwnym 
razie zachowamy Państwa dane na naszej liście mailingowej jak do tej pory. Oczywiście w dowolnym momencie możecie Państwo zmienić 
lub  usunąć swoje dane  z naszej listy mailingowej. 
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