
Wyjątkowe opakowania 
artykułów konsumpcyjnych

- sukces gwarantowany
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Co sprawia, że Państwa produkty są wyjątkowe? Ich aromat, 

świeżość, kruchość? Czy może chwila, w której są podawane?  

Co decyduje o wyjątkowości opakowania? Jego praktyczność, 

wielofunkcyjność, własności ochronne, szczelność? A może 

kształt i wygląd?

Dobre opakowanie to połowa – a czasem nawet więcej - wrażeń 

związanych z produktem. To właśnie opakowanie nadaje mu 

wyjątkowy charakter, oferując istotną wartość dodaną,  np. 

wysoką funkcjonalność, atrakcyjność wizualną.

Jesteśmy firmą dysponującą najlepszym wyposażeniem,

najbardziej wszechstronnymi technologiami w branży 

opakowań, dogłębną znajomością wymagań konsumentów, 

umiejętnością integrowania oczekiwań nabywców z Państwa 

założeniami brandowymi i celami sprzedaży, a także wysoce 

zaangażowanym i entuzjastycznym zespołem. Oddajemy 

te atuty do Państwa dyspozycji, pomagając w stworzeniu 

produktu, który odniesie sukces na rynku. 

Huhtamaki: światowy specjalista w zakresie 
opakowań
Huhtamaki to jedna z największych na świecie firm branży

opakowań artykułów konsumpcyjncyh. Opracowujemy, 

produkujemy i sprzedajemy zarówno produkty standardowe,  

jak i rozwiązania klientów dostosowane do indywidualnych 

wymagań. Działamy w 35 krajach na całym świecie, dzięki 

czemu globalna wiedza i doświadczenie są dostępne lokalnie.

Taka organizacja umożliwia nam oferowanie takich samych 

rozwiązań w zakresie opakowań niezależnie od miejsca. Nasze 

działy badawczo-rozwojowe i wyspecjalizowane globalne 

ośrodki technologii zapewniają stały rozwój nowych  

i innowacyjnych produktów we wszystkich regionach świata.

Znamy oczekiwania i wymagania konsumentów
Zapewniamy innowacyjne rozwiązania i specjalistyczne usługi 

producentom lodów, tłuszczów spożywczych, przetworów 

mlecznych, produktów higienicznych, karmy dla zwierząt, 

słodyczy, dań gotowych, żywności dla niemowląt i napojów.  

Gwarantujemy maksymalną atrakcyjność i użyteczność dla 

konsumenta.

Rozwiązania,
  których Twoi klienci nie mogą zignorować 
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Rozwiązania,
  których Twoi klienci nie mogą zignorować 

Obrót w roku 2004
(w mln euro)
Grupa 2 092

Opakowania art. 

Konsumpcyjnych 66% 

FoodService 34%

Globalny zasięg:
15 500 pracowników  

w 36 krajach

Sprzedaż wg regionów
Europa 55%

Ameryki 29%

Azja, Oceania i Afryka 16%

Sprzedaż wg technologii
Op. elastyczne 28%

Op. sztywne 51%

Op. z włókien  

celulozowych 21%

Huhtamaki w liczbach

Producentom świeżej żywności i dań gotowych pomagamy 

skutecznie chronić produkty, zachowywać ich świeżość i walory 

smakowe oraz wydłużać terminy przydatności do spożycia. 

Tym samym umożliwiamy zwiększenie sprzedaży i zysków. 

We współpracy z producentami żywności oraz zakładami 

zajmującymi się jej konfekcjonowaniem i sprzedażą tworzymy 

niezawodne opakowania wyrobów mięsnych i drobiowych, ryb  

i owoców morza, produktów mącznych i dań gotowych, owoców 

i sałatek.

Karma dla 
zwierząt

Produkty 
z mleka

Tłuszcze
Higiena 
osobista 
i detergenty

Odżywki dla
dzieci

Słodycze
i przekąski

Lekkie
posiłki

Dania 
gotowe

Świeża 
żywność

Lody
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Zaawansowane technologie –  
  optymalny wybór 

Dobór surowców i odpowiednich technologii uzależniony 

jest od wymagań stawianych opakowaniom. Jest to 

zawsze pierwszy etap tworzenia nowego opakowania 

lub produktu. Materiały różnią się znacznie między sobą, 

zarówno wyglądem jak i właściwościami, podobnie 

jak różne są wymagania całego łańcucha wartości. 

Wszystkie te zagadnienia należy uwzględnić podejmując 

decyzję o wyborze optymalnej metody produkcji 

spośród szerokiej gamy naszych technologii.

Formowany papier
Huhtamaki oferuje najszerszy zakres technologii formowania 

kubków, pojemników, opakowań i wieczek, co umożliwia nam 

spełnianie zróżnicowanych potrzeb światowego rynku.  

W naszej ofercie znajdują się również opakowania papierowe, 

od okrągłych i prostokątnych aż po dzielone, które można 

podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych i tradycyjnych 

piekarnikach.

 Stosowane przez nas materiały to różne rodzaje papieru, 

dostosowane do rodzaju opakowania. Karton może być 

formowany i powlekany tworzywami sztucznymi na jednej lub 

obydwu powierzchniach. Wielowarstwowe struktury ścianek 

mogą wykorzystywać także polimery, jak np. EVOH lub PA. 

Oferujemy również laminaty.

Twarde tworzywa sztuczne
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych obejmuje 

technologie produkcji folii oraz formowania termicznego  

i wtryskowego opakowań.

 Ekstruzja to podstawowy proces produkcji opakowań  

z tworzyw sztucznych. Formujemy folię i arkusze  

z tworzyw sztucznych na potrzeby własne i dla naszych 

klientów. Zdolności produkcyjne firmy obejmują struktury jedno-  

i wielowarstwowe, i umożliwiają dostosowanie właściwości 

produktu do indywidualnych potrzeb.

 Firma Huhtamaki dysponuje dużym potencjałem 

produkcyjnym w zakresie nowoczesnych linii termoformujących, 

zaspokajających Państwa potrzeby. Technologia ta jest 

szczególnie przydatna do produkowania dużych wolumenów 

znormalizowanych produktów, w przypadku których zasadnicze 

znaczenie mają wysoka wydajność i ciągłość produkcji przy 

niskich kosztach. Huhtamaki oferuje szeroki zakres technologii 

drukowania, stosowanych do wykańczania opakowań z tworzyw 

sztucznych.

 Formowanie wtryskowe umożliwia produkcję opakowań 

o skomplikowanych, także asymetrycznych kształtach. 

Dodatkowe zalety to możliwość zastosowania różnych 

materiałów, najwyższa jakość formowania oraz zdobienia (IML 

– etykietowanie w formie).
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Opakowania elastyczne
Produkcja opakowań elastycznych oznacza opracowywanie, 

przekształcanie i dostarczanie materiałów z tworzyw sztucznych, 

aluminium i papieru. Materiały te są wykorzystywane, osobno lub 

łącznie, do pakowania żywności, karmy dla zwierząt, środków 

higieny i innych produktów.

 Firma Huhtamaki specjalizuje się w technologii 

tłoczenia wstępnego i wysokiej jakości druku oraz produkcji 

wielowarstwowych folii ochronnych. Zdolność wyprodukowania 

każdego rodzaju opakowaniowego materiału elastycznego jest 

dowodem dużego potencjału firmy.

Prasowane włókna celulozowe
Opakowania z prasowanych włókien celulozowych (Molded Fibre) 

stanowią część oferty Huhtamaki we wszystkich krajach. Są 

one w100% produkowane z włókien przetworzonych, takich jak 

gazety czy karton po procesie recyklingu. Opakowania takie są 

wykorzystywane głównie do pakowania świeżej żywności,  

np. jaj, owoców i warzyw,  ale także jako opakowania ochronne dla 

towarów przemysłowych, nie związanych z żywnością, jak  

np. elektronika.

 Technologia włókien gładko prasowanych wykorzystywana 

jest do produkcji talerzy i misek Chinet® dla firm cateringowych  

i sprzedawców detalicznych. Produkty te są mocne i wytrzymałe, 

ulegają biodegradacji i kompostowaniu. Ich gładka powierzchnia 

idealnie nadaje się do drukowania, etykietowania i tłoczenia, a także 

laminowania folią. Produkty Huhtamaki z włókna prasowanego, serii 

OvenWare II TM, laminowane folią PET, są doskonałe do pakowania 

posiłków gotowych, które muszą wytrzymać zarówno przemysłowe 

zamrażanie jak i podgrzewanie w piekarniku.

Systemy Huhtamaki

Maszyny do napełniania – Flex-e-Fill
Flex-e-Fill to wszechstronny system napełniania stosowany do 

przemysłowego napełniania opakowań różnorodnymi produktami 

spożywczymi. Obok głównego, bazowego produktu Flex-e-Fill 

może obsługiwać napełnianie maksymalnie czterech dodatków, 

takich jak np. siekane orzechy, wiórki czekoladowe, sosy owocowe 

i dekoracje. W zależności od wymagań, dodatki mogą być gorące 

lub zimne. System ten może również umieszczać w pojemniku lub 

wieczku inne dodatki, np. łyżeczki, prezenty czy zabawki.

 Oferta Flex-e-Fill daje klientom wyjątkowe korzyści, takie jak 

leasing długo- lub krótkoterminowy, zakup częściowy lub całkowity, 

pełne wsparcie techniczne, łącznie ze zindywidualizowanymi 

usługami dla konkretnych zastosowań oraz szkolenie personelu, 

mające na celu maksymalne zwiększenie wydajności.

Maszyny formujące
Maszyny formujące produkowane przez Huhtamaki Systems 

oferują unikalne systemy pakowania, które pozwalają zaoszczędzić 

przestrzeń magazynową oraz obniżyć koszty transportu  

i inwentaryzacji. Wykorzystując maszyny Huhtamaki oraz nasze 

gotowe, płaskie i zadrukowane komponenty opakowań  

z wieczkami, można uformować kartonowe opakowania i napełnić 

je. Obecnie nasi klienci wykorzystują ponad 500 naszych maszyn 

formująco – napełniających tego typu.  
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Konsumenci podejmują decyzję o wyborze jednego 

produktu spośród wielu podobnych w ciągu zaledwie 

trzech sekund. Oznacza to, że bardzo istotne jest aby 

Państwa produkt wyróżniał się oraz „oczarowywał” 

klienta. Idealnie jest jeśli w dłuższym okresie czasu uda 

się przekonać klienta o wysokiej jakości produktu  

i ustanowić nowy wzorzec konsumpcji.

Opakowania odzwierciedlają tożsamość marki
Opakowanie, którego rola ogranicza się do ochrony produktu,  

które w niejasny sposób odnosi się do zawartości, nie przyciąga 

uwagi klientów. Wprowadzenie konkretnego artykułu na stałe do 

świadomości i życia codziennego konsumentów jest niezwykle 

trudne i wymaga opakowania, które podkreśla niepowtarzalny 

charakter marki.

     Huhtamaki, dzięki doświadczeniu i wiedzy w zakresie 

materiałów, procesów i  technologii, oferuje wiele opcji dekoracji 

opakowań. Dzięki nim możecie Państwo podnieść atrakcyjność 

produktu oraz wykorzystać opakowanie jako istotny instrument 

kreowania marki. 

 Huhtamaki oferuje wiele opcji podkreślenia 

niepowtarzalnego charakteru Państwa produktu. Możecie 

wykorzystać nasze możliwości najwyższej jakości zdobienia, 

nasze doświadczenie i wiedzę w zakresie materiałów  

i technologii.  Wiemy, w jaki sposób podnieść atrakcyjność 

Państwa produktu.

Istnieje wiele sposobów na wyróżnienie się  
z otoczenia
Dekoracja opakowania to jeden z najważniejszych obszarów 

naszego zainteresowania. Wykorzystujemy różnorodne 

technologie drukowania i etykietowania dla zapewnienia 

optymalnej jakości zdobienia wybranego przez Państwa 

opakowania.

Druk fleksograficzny to tradycyjna i najbardziej 

rozpowszechniona metoda drukowania stosowana w branży 

opakowań. Chociaż może mieć bardzo szerokie zastosowanie, 

najlepsze efekty osiągane są w przypadku druku na papierze, 

kartonie i foliach z tworzyw sztucznych.

Druk rotograwiurowy daje znakomity kontrast, krycie  

i błyszczące wykończenie, co czyni go idealnym dla zastosowań 

wymagających dekoracji najwyższej jakości. Ta metoda 

wykorzystywana jest do opakowań papierowych i kartonowych 

oraz folii z tworzyw sztucznych.

Wyróżnić, oczarować, dać pewność!
                   Masz tylko 3 sekundy na wywarcie  wrażenia.
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Wyróżnić, oczarować, dać pewność!
                   Masz tylko 3 sekundy na wywarcie  wrażenia.

Druk offsetowy to najlepsza metoda druku na opakowaniach 

kartonowych i foliach metalizowanych. Technologia ta jest 

szeroko wykorzystywana przez Huhtamaki do zdobienia folii. 

Suchy druk offsetowy to tradycyjna metoda dekoracji 

opakowań z tworzyw sztucznych, stosowana zwłaszcza 

w przypadku długich serii produkcyjnych. W procesach 

produkcyjnych stosujemy płyty konwencjonalne i płyty 

grawerowane laserowo. Efektem jest trwały nadruk, wysokiej 

jakości grafika oraz niewysokie koszty, uzyskane dzięki

optymalnej prędkości pracy maszyn.

Folia termokurczliwa to stosunkowo nowa technologia 

zdobienia opakowań, zyskująca coraz większą popularność. 

Polega na naciąganiu na opakowanie rękawa zadrukowanej 

folii i obkurczaniu go w wysokiej temperaturze. Wykorzystując 

foliowy rękaw można zabezpieczyć opakowanie przed 

niepożądanym, przypadkowym otwarciem. Ta metoda dekoracji 

jest wykorzystywana w przypadku plastikowych pojemników, 

kubków i butelek, a także opakowań szklanych. Foliowe rękawy 

dostosowują się do wszystkich kształtów opakowań, także 

tych, których nie można drukować lub etykietować. Dzięki temu 

możliwe jest produkowanie unikalnych opakowań  

o ergonomicznych i oryginalnych kształtach. 

Firma Huhtamaki oferuje szeroki wybór kubków i pojemników 

zdobionych folią termokurczliwą.

Etykietowanie w formie (IML) to najlepszy sposób 

na uzyskanie najwyższej jakości dekoracji w przypadku  

opakowań, które wymagają dużej dokładności formowania. 

Konkurencyjność tego rozwiązania uległa w ciągu ostatnich 

kilku lat poprawie na skutek szybkiego rozwoju technologii 

i automatyzacji. Firma Huhtamaki posiada kilka zakładów 

specjalizujących się w technologii IML.

Etykietowanie tradycyjne to metoda wykonywania dekoracji 

bardzo wysokiej jakości. Nowoczesne urządzenia etykietujące 

osiągają wydajność konwencjonalnego suchego druku 

offsetowego. Produkcję można ustawić zarówno w trybie 

liniowym jak i autonomicznym. 

Transfer termiczny obrazów umożliwia nanoszenie obrazów 

bezpośrednio na pojemnik, bez etykiety. Obrazy tak naniesione 

wytrzymują zginanie bez marszczenia się. Wstępnie dekorowane 

pojemniki umożliwiają pracę linii napełniającej z pełną 

wydajnością. 



8

Przykłady nowatorskich rozwiązań  
– zamknięcia opakowań
System SureSeal to przełom w opakowaniach 

termoformowanych. Jest to pierwsze rozwiązanie 

zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem dla 

pojemników tego typu, ze szczelnym, mocnym i atrakcyjnym 

wieczkiem. Zamknięcie można zastosować dla dowolnego 

kształtu opakowania, zawiera ono wygodne dla konsumentów 

zabezpiecznie.

 Szczelne, dopasowane wieczka do wielokrotnego 

otwierania i zamykania zostały zaprojektowane z myślą  

o funkcjonalnym i ekonomicznym rozwiązaniu. To doskonałe 

zamknięcie zwiększające wygodę konsumentów.  

 System zakręcanych wieczek (twist-lock) jest łatwą  

i funkcjonalną metodą zamykania opakowania. Metoda ta jest 

stosowana do pojemników na żywność, które należy otwierać 

i zamykać ostrożnie, aby uniknąć ryzyka rozlania. Innowacyjny 

wygląd całego opakowania z wieczkiem typu Twister spowoduje 

zwiększenie sprzedaży każdego produktu, od którego wymaga 

się łatwości użytkowania.

 Projektujemy nasze opakowania biorąc pod uwagę 

Innowacje nie są dziełem przypadku – trzeba je 

stworzyć. Pracujemy z naszymi klientami nad 

realizacją nowych, przełomowych idei i rozwiązań. 

Nasze działania podejmujemy z pewnością płynącą 

ze zrozumienia szczególnych wymagań klientów oraz 

zachowań konsumentów. Jeżeli zdecydujecie się 

Państwo na skorzystanie z naszego doświadczenia we 

wprowadzaniu innowacji, możecie być pewni uzyskania 

stałego dostępu do najlepszej wiedzy i technologii  

w branży i najbardziej ekonomicznych rozwiązań.

Celem naszych Globalnych i Regionalnych Ośrodków 

Technologii i Rozwoju jest przewidywanie globalnych 

trendów i, w oparciu o tę wiedzę, długoterminowy 

rozwój.  Działy badawczo-rozwojowe lokalnych 

oddziałów firmy Huhtamaki zaspokajają potrzeby

klientów krajowych i regionalnych.

Koncentrujemy się na innowacjach 
         dla Twoich korzyści
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możliwości zminimalizowania odpadów w trakcie pozyskiwania 

surowców i produkcji, zwiększenia udziału wykorzystywanych 

surówców odnawialnych lub przetworzonych oraz recyklingu 

gotowych wyrobów.

 Najbardziej istotne aspekty ekologiczne naszych działań 

to zminimalizowanie zużycia energii, ograniczanie emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery i zmniejszanie ilości wytwarzanych 

odpadów stałych.

 W roku 2004 wprowadziliśmy na rynek europejski serię 

produktów BioWare, podlegających kompostowaniu, wykonanych 

z surowców odnawialnych, takich jak przetworzone włókna  

i biopolimery.

BioWare - mądrość natury
Czy ekologia jest ważnym aspektem Państwa marki? Czy 

chcecie Państwo dać klientom możliwość cieszenia się Waszym 

produktem, bez stwarzania zagrożenia dla środowiska? 

 Uniklana gama produktów BioWare obejmuje wysokiej 

jakości opakowania i naczynia jednorazowe. BioWare to 

produkty wykonane z bio-tworzyw, papieru, prasowanego 

włókna i drewna. Wysoka jakość tych produktów zapewnia 

doskonałą funkcjonalność, oraz wartość dodatkową, wynikającą 

z wykorzystania materiałów odnawialnych i możliwości 

kompostowania.

 Firma Huhtamaki dostarcza produkty BioWare w postaci 

uformowanych wyrobów oraz arkuszy i folii.

Huhtamaki stawia na 
 odpowiedzialność za środowisko
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Opakowania termoformowane:  
szeroki wachlarz kształtów i właściwości
Oferujemy możliwość obniżenia kosztów poprzez wybór opcji 

o dużej wydajności i niskich kosztach początkowych (narzędzi, 

grafiki). Innym sposobem redukcji kosztów jest wybór opakowań

cienkościennych, z optymalnym wykorzystaniem surowców. 

Doskonałe właściwości zabezpieczające i szeroki wybór 

rozmiarów i kształtów, w połączeniu z różnymi możliwościami 

dekoracji (od suchego  offsetu do folii termokurczliwej), dają 

nieograniczony wybór możliwości dostosowania opakowania 

do własnych potrzeb. Dostępne materiały to PS, PP, materiały 

wielowarstwowe i bio-materiały. 

Pojemniki formowane wtryskowo:  
niekonwencjonalne kształty przyciągają wzrok
Wysoka jakość i dokładność formowania pozwalają teraz na 

nadawanie produktom wyjątkowych kształtów i cech. Produkty 

zaliczane do kategorii Premium, np. luksusowe desery, zyskują 

na atrakcyjnie zaprojektowanym, oryginalnym opakowaniu. 

Dekoracja etykietą w formie (IML) daje niemal wyjątkowe 

mozliwości dekorowania oraz zamieszczania informacji  

o produkcie.

Pojemniki DuoSmart:  
połączenie wysokiej klasy zdobienia papieru  
z funkcjonalnością tworzyw sztucznych
Pojemniki DuoSmart łączą w sobie estetykę kubków 

papierowych z funkcjonalnością tworzyw sztucznych. Poprzez 

W miarę wzrostu popytu na desery i przekąski, zdrową 

żywność i produkty funkcjonalne rośnie również 

popularność przetworów mlecznych. Wzrasta udział  

w rynku produktów niskotłuszczowych  

i niskokalorycznych. Systematycznie wprowadzane 

innowacje oraz nowości leżą u podstaw ciągłego 

wzrostu popytu, który, zgodnie z prognozami, będzie 

trwał również w przyszłości.

  Opakowanie galanterii mleczarskiej powinno 

wywoływać w konsumencie wrażenie wysokiej jakości 

i bezpieczeństwa, a także przyciągać jego uwagę. Dla 

specjalistycznych produktów niezbędne jest dodatkowe 

zabezpieczenie przed przenikaniem światła, płynów itp. 

Często opakowania muszą wytrzymywać pasteryzację 

i napełnianie na gorąco. Koniecznością stały się 

różne rodzaje zamknięć: higienicznych, szczelnych, 

zabezpieczających przed niepożądaną ingerencją. 

Huhtamaki może spełnić wszystkie te wymagania 

jednocześnie.

 Wykorzystywane materiały obejmują tworzywa 

sztuczne (PS, PP) oraz materiały kombinowane, łączące 

np. tworzywa sztuczne i papier.

Opakowania Huhtamaki, ze swoimi kompleksowymi  

i nowoczesnymi rozwiązaniami znakomicie podkreślają 

jakość wszystkich produktów mlecznych.

Galanteria mleczarska 
    – świeżo i zdrowo
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doskonałej jakości druk na ściankach, wieczku i denku kubków 

oferują unikalne możliwości prezentacji marki i komunikacji 

z konsumentami. Papierowa warstwa zewnętrzna zapewnia 

ponadto sztywność opakowania, podczas gdy plastikowa 

warstwa wewnętrzna gwarantuje ochronę produktów 

(zabezpiecza przed wilgocią, tlenem, promieniami UV itp.). 

DuoSmart to doskonałe opakowania w przypadku akcji 

promocyjnych, ponieważ warstwa papierowa może być także 

zadrukowana od wewnątrz, a „okienko” z przezroczystego 

tworzywa umożliwia klientowi zobaczenie zawartości. 

Opakowania te mogą być zamykane zgrzewanym wieczkiem 

aluminiowym lub nakładanym wieczkiem plastikowym.

Opakowania elastyczne:  
opakowanie serów, spełniające wszystkie  
wymagania
Nasza oferta obejmuje folie i opakowania na plastry sera,  

a także folie do wieczek, do wszystkich produktów mlecznych, 

w postaci przyciętej lub w rolkach. Do pakowania tartego sera 

oferujemy płaskie woreczki. Oferujemy także wersje miękkie  

w dotyku, łatwo zdejmowane, wielokrotnie zamykane  

i o wyglądzie papieru. Dostępne są również etykiety wewnątrz 

form.

Informacje rynkowe dotyczące wszystkich segmentów  

pochodzą z Datamonitor Interactive Consumer Database
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Pojemniki papierowe:  
bardzo atrakcyjne i łatwo dostępne
Opakowania papierowe, kuszące atrakcyjnymi nadrukami, są 

dostępne w wielu rozmiarach i kształtach. Zaprojektowane tak, 

aby maksymalizować wygodę użytkowania. Wszystkie pojemniki 

zamykane są nakładanymi, sztywnymi wieczkami, cenionymi 

przez konsumentów.

Pojemniki termoformowane:  
wydajna produkcja
Opakowania termoformowane, zamykane nakładanym 

wieczkiem, zostały zaprojektowane specjalnie dla tego 

segmentu rynku. Lekkie i trwałe, nie wyślizgują się z rąk  

i nie pękają przy upadku. Mogą być produkowane w wersji 

barierowej. Dekoracje i oznakowanie można zrealizować przez 

drukowanie, etykietowanie lub nałożenie folii termokurczliwej. 

Drukowane przed formowaniem  wieczka charakteryzują się 

doskonałej jakości grafiką i wykończeniem.

Tłuszcze jadalne
 – smarowanie ze smakiem

Oferta producentów wyrobów do smarowania pieczywa 

nigdy wcześniej nie była tak bogata i różnorodna: 

konsumenci mają do wyboru margaryny, miksy, 

tradycyjne masło, miód, kremy czekoladowe  

i orzechowe. W miarę wzrostu zainteresowania zdrowym 

stylem życia coraz bardziej popularne stają się także 

funkcjonalne produkty do smarowania. 

 Według badań* konsumenci oczekują wysokiej 

jakości, łatwych w użyciu opakowań. Doceniają te, które 

można otworzyć i zamknąć jedną ręką. Lubią dźwięk 

zatrzaskiwanego podczas zamykania wieczka, dający 

im poczucie niezawodnego, bezpiecznego zamknięcia. 

Preferują także opakowania zabezpieczone przed 

niepożądaną ingerencją oraz na tyle atrakcyjne, aby je 

podać na stół. 

 Nawet jeśli codzienne wybory pozostają sprawą 

nawyku, dobry projekt opakowania jest istotnym 

czynnikiem wpływający na decyzje podejmowane 

przez klienta. Wykorzystanie innowacyjnych opakowań, 

wyróżniających się niekonwencjonalnym kształtem, 

przyciągającym wzrok zdobieniem lub tłoczeniem, 

zwiększa szansę powodzenia nowych produktów.

Firma Huhtamaki oferuje wiele rozwiązań  

i specjalistycznych technologii zarówno dla opakowań 

konwencjonalnych jak i luksusowych.

 

* Źródło: Dragon qualitative study November 2004
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Pojemniki  formowane wtryskowo (IML):  
precyzja detali i efekty specjalne
Pojemniki  i wieczka formowane wtryskowo podkreślają 

niezawodność produktów. Rozwiązania zabezpieczające przed 

niepożądanym otwarciem, szczelne zamknięcia i wrażenie 

solidności, jakie wywołuje grubszy i sztywniejszy materiał, 

podkreślają wysoką jakość produktów. Etykietowanie w formie 

umożliwia zastosowanie doskonałej jakości dekoracji.

System zamykania Hinge Lock:  
wszechstronne zastosowanie i łatwość użycia
Nasza opatentowana koncepcja Hinge Lock to unikalny projekt, 

obejmujący zabezpieczone przed otwarciem, zintegrowane  

z pojemnikiem wieczko. Opakowanie może być łatwo otwierane  

i zamykane jedną ręką! Praktyczne i wygodne rozwiązanie, które 

uniemożliwia upuszczenie lub zgubienie wieczka. Dostępne 

etykiety zwiększają możliwości promowania produktu i marki na 

półkach sklepowych.

Opakowania elastyczne:  
nowe wizualizacje dla rynku produktów  
do smarowania
Produkowane przez nas banderole i etykiety są dostępne  

w wielu rozmiarach, umożliwiając dobranie właściwej etykiety 

dla Państwa produktu. Folie wieczek są dostępne w postaci 

przyciętej do kształtu  pojemników lub w rolkach. Banderole 

i etykiety można modyfikować. Dostępne są także etykiety

wewnątrzformowe.
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Desery lodowe
 – przyjemne doświadczenie

Pojemniki papierowe: kreatywny projekt
Najlepsze desery lodowe tradycyjnie pakowane są w pojemniki 

papierowe, oferujące wysokiej jakości dekorację, realizowaną 

poprzez druk offsetowy, fleksograficzny lub rotograwiurę.

Możliwe jest także wykorzystanie modnych wykończeń 

metalizowanych. Takie opakowanie podkreśla wyjątkowy 

charakter ekskluzywnych, wyjątkowych lodów Premium. 

Wszystkie papierowe pojemniki zamykane są papierowymi 

lub plastikowymi wieczkami, które można wykorzystywać 

wielokrotnie.

Pojemniki formowane  termicznie:  
od małych porcji do dużych opakowań handlowych
Optymalizacja procesów produkcyjnych umożliwia Huhtamaki 

dostarczanie ekonomicznych plastikowych opakowań 

w szerokiej gamie: od niewielkich pojemników do lodów 

impulsowych, po pudełka na kilkukilogramowe porcje. 

Termoformowane opakowania z tworzyw sztucznych 

gwarantują dobrą wydajność linii produkcyjnych podczas 

napełniania i zamykania. Są również wygodnym i funkcjonalnym 

rozwiązaniem z punktu widzenia konsumentów. Mogą być 

drukowane lub etykietowane.

Formowanie wtryskowe: to co wyróżnia
Wysokiej jakości procesy formowania wtryskowego 

stosowane w Huhtamaki stwarzają duże możliwości dla 

sektora deserów lodowych. Precyzyjna kontrola parametrów 

technicznych zapewnia stałą jakość i szybką pracę linii 

produkcyjnych u naszych klientów. Technologia ta umożliwia 

również różnicowanie kształtów i stosowanie rozwiązań 

zabezpieczających przed niepożądaną ingerencją. Wysoką 

jakość dekoracji zapewnia etykietowanie w formie. To najbardziej 

Od kilku lat europejski rynek deserów lodowych rośnie 

w tempie trzech procent rocznie, a segment lodów 

impulsowych nawet szybciej. Każdy sezon wiosenno-

letni przynosi ze sobą nową ofertę coraz ostrzej 

konkurujących ze sobą producentów. Taka sytuacja 

determinuje konieczność wprowadzania nowych, 

innowacyjnych opakowań. 

 Badania konsumenckie potwierdzają, że 

najważniejszy w przypadku opakowań deserów  

i lodów jest ich wygląd: kształt, wielkość, wykorzystany 

materiał oraz atrakcyjna, dobrze zaprojektowana  

i wykonana grafika. To właśnie te elementy mogą

sprawić, że opakowanie będzie jedynym w swoim 

rodzaju, skutecznym „niemym sprzedawcą”. 

 Tak jak wygląd bez wątpienia decyduje o pierwszym 

zakupie, tak jakość i funkcjonalność opakowania 

pomagają zmienić klienta jednorazowego w stałego. 

Obecnie największe znaczenie dla klientów ma łatwość 

otwierania i zamykania opakowania oraz gwarancja 

nienaruszalności produktu (rozwiązania typu tamper 

evident – zapobiegające niepożądanej ingerencji). 

 Dzięki starannej analizie wyżej wymienionych 

czynników Huhtamaki projektuje i produkuje opakowania 

będące nie tylko doskonałym nośnikiem Państwa 

marki, ale także bezpiecznym i wygodnym w użyciu 

przedmiotem codziennego użytku dla konsumentów.

Opakowania Huhtamaki są projektowane zgodnie 

z wymogami Państwa marki i potrzebami Państwa 

klientów.

* Źródło: Dragon qualitative study November 2004
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popularne w tym sektorze rynku rozwiązanie, ze względu na 

możliwość produkcji oryginalnych, wyróżniających produkt 

opakowań.

Lody „squeeze up”:   
impulsowe desery lodowe
Dzięki swojej efektownej kolorystyce i nietypowym kształtom 

papierowe opakowania na lody typu „squeeze up” zwracają 

uwagę klientów. Popularne „tutki” są idealne do lodów 

impulsowych, spożywanych w ruchu – wystarczy nacisnąć 

dolną część, aby cieszyć się smakiem lodów lub sorbetów.  

W zależności od potrzeb oferujemy zarówno opakowania  

z papieru jak i z tworzyw sztucznych. Wersja papierowa 

umożliwia wykorzystanie zaawansowanych opcji dekoracyjnych, 

podczas gdy wersja z przezroczystego tworzywa pozwala 

klientowi obejrzeć zawartość opakowania. Niezależnie od 

materiału tutki mogą być zamykane foliowymi wieczkami  

z tworzyw sztucznych lub aluminium. 

Dzieciaki je kochają!

Opakowania elastyczne 
Zakres naszych produktów obejmuje zarówno rożki jak  

i owijki. Rożki mogą być perforowane dla ułatwienia otwierania. 

Papierowe tubki zapewniają wysoki standard higieny  

i bezpieczeństwa dla produktów spożywczych. Nasze owijki 

dają możliwość dekorowania z wykorzystaniem grafik kryjących,

metalizowanych lub przejrzystych. Można w nich również 

zastosować zamykanie na zimno. Folie zamykające Huhtamaki 

zostały zaprojektowane zarówno dla pojedynczych porcji, jak i 

większych opakowań. Nasze łatwo zdejmowane wieczka, dos-

tarczane w rolkach, są specjalnie projektowane dla koncepcji linii 

maszyn pakujących (np. PETP/PE). 
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Tacki typu ProMeat (PP):  
spełnienie wysokich wymagań
Tacki ProMeat dostępne są, w zależności od potrzeb, 

w szerokim zakresie rozmiarów i kolorów, z wkładkami 

pochłaniającymi lub bez. Tacki ProMeat mogą być wytwarzane 

z barierowych materiałów wielowarstwowych i dlatego 

doskonale nadają się do pakowania produktów spożywczych 

w modyfikowanej atmosferze. Są ponadto dostosowane

do podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych. Modułowe 

wymiary tacek poprawiają wydajność i ekonomikę ich 

dystrybucji, a dobra praca na liniach pakujących i doskonałe 

własności zabezpieczające czynią z tacek ProMeat doskonały 

wybór.

Tacki typu Top Tray (EPS):  
od standardowych do pochłaniających
Tacki Top Tray S, M i Plus to seria tacek ze spienionego 

polistyrenu (EPS), zaprojektowana specjalnie dla zaspokojenia 

szerokiego zakresu potrzeb producentów i dystrybutorów 

świeżej żywności, od mięsa do owoców. Top Tray S to 

standardowe tacki EPS, dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, 

kształtów i kolorów, gwarantujące niezbędne zapezpieczenie 

produktów spożywczych oraz ich właściwą ekspozycję na 

półkach. 

 Top Tray M to tacki dostosowane do pakowania żywności 

w modyfikowanej atmosferze. Mają doskonałe właściwości

barierowe dzięki zastosowaniu laminatu EVOH/PE.  Szerokie 

Świeża żywność
   – doskonale zachowana
Od kilku lat obserwujemy w całej Europie rozwój firm

produkujących oraz pakujących świeżą żywność. 

Dynamiczny rozwój technologii pakowania pozwolił na 

znaczne wydłużanie terminów przydatności do spożycia 

przy jednoczesnym zachowaniu świeżości oraz walorów 

smakowo-zapachowych produktów spożywczych. 

Zmniejszyła się częstotliwość dostaw i jednocześnie 

zwiększył zasięg geograficzny. Dlatego coraz więcej

mięs, drobiu, ryb, jaj, owoców i warzyw pakowanych jest 

nie w sklepie, ale u producentów.

 W przypadku świeżej żywności opakowanie musi 

podkreślać świeżość i zachować naturalny smak. Coraz 

częściej do pakowania takich produktów wykorzystuje 

się opakowania zawierające zmodyfikowaną

atmosferę (MAP), dzięki której przedłużony jest 

termin przydatności do spożycia. Oferta opakowań 

MAP obejmuje tacki formowane z polistyrenu (PS), 

polipropylenu (PP) lub wielomateriałowych folii 

barierowych, Właściwości MAP można także łatwo 

osiągnąć wykorzystując barierowe folie zewnętrzne 

(BDF) nawinięte na standardowe opakowanie.

 Dokładne badania, prowadzone dla każdego 

rodzaju żywności, są podstawą optymalnego doboru 

materiału, opakowania oraz mieszaniny gazów. Dzięki 

temu uzyskujemy najlepsze parametry pakowania, 

maksymalne wydłużenie terminu przydatności do 

spożycia oraz spełnienie wysokich standardów jakości  

i higieny.

Huhtamaki zapewnia tacki najwyższej jakości, 

pomagające utrzymać walory smakowe i świeżość  

produktu oraz zaprezentować Państwa markę  

w atrakcyjny sposób.
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krawędzie tacek zapewniają szczelne zamknięcie, a głębokie 

kąty ścianek zwiększają ich pojemność. 

Absorpcyjne tacki Top Tray Plus i Ultra eliminują potrzebę 

stosowania dodatkowych wkładek pochłaniających. 

Zastosowana w naszych tackach technologia „open-cell” 

umożliwia pochłanianie i zatrzymywanie osocza wewnątrz tacki. 

Opakowania Top Box Plus mają te same wyjątkowe cechy, ale 

są przeznaczone do pakowania hurtowego.

Tacki typu Top Tray FV:  
doskonałe kształty i kolory dla owoców i warzyw
Ten rodzaj opakowania został zaprojektowany specjalnie 

dla owoców i warzyw, zapewniając im maksymalną ochronę 

podczas transportu, przechowywania i sprzedaży. Opakowanie 

chroni produkt przed światłem, wilgocią i uszkodzeniami 

mechanicznymi i może być także stosowany w warunkach 

chłodniczych.

Tacki z masy papierowej: 
solidna ochrona owoców i warzyw
Odporność na wstrząsy, przepuszczanie powietrza  

i pochłanianie wilgoci czynią z tych tacek idealne opakowania 

dla owoców. Opakowania z masy papierowej wytwarzane są 

z włókien celulozowych oraz przetworzonego papieru, dzięki 

czemu po zużyciu mogą być poddawane kompostacji. Szeroka 

gama ułatwia wybór opakowania najlepiej dostosowanego do 

Państwa potrzeb.
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Dania gotowe
  – smakują codziennie

Tacki typu ProHeat (PP):  
ekonomiczne i funkcjonalne
Znakomite właściwości polipropylenowych tacek ProHeat, 

łącznie z odpornością na tłuszcz i wilgoć, umożliwiają zarówno 

zamrażanie produktów żywnościowych, jak i ich podgrzewanie 

w kuchence mikrofalowej. Te uniwersalne tacki mogą być 

wyprodukowane w wielu atrakcyjnych kształtach, które 

odpowiadają charakterowi Państwa produktu. Opakowania  

z serii ProHeat są w pełni zgodne z systemami MAP/CAP i BDF, 

oraz optymalizują procesy logistyczne.

Tacki typu DualHeat (CPET):  
optymalna wydajność
DualHeat to numer jeden jeśli chodzi o stylowe podawanie 

posiłków. Tacki z tej serii wytrzymują podgrzewanie zarówno  

w kuchence mikrofalowej jak i w tradycyjnym piekarniku. Dania 

można zapakować wykorzystując folię lub wieczka kartonowe,  

w zależności od potrzeb. Bogata oferta obejmuje tacki 

niedzielone i dzielone, w szerokiej gamie kolorów.

Pojemniki Eat-in-It:
jeden kształt, różne rozmiary
Ta wielofunkcyjna seria pojemników została zaprojektowana 

specjalnie w celu zapewnienia atrakcyjnej alternatywy dla 

posiłków domowych. Charakteryzują się one doskonałymi 

właściwościami izolacyjnymi, występują w wielu rozmiarach 

i są zamykane nakładanymi wieczkami. Mają kształt nakryć 

stołowych, dzięki czemu sałatki, posiłki główne i desery można 

podawać w podobnych pojemnikach, różniących się jedynie 

wielkością. Przezroczyste wieczka pozwalają na atrakcyjną 

prezentację posiłków.

SteamChef: rewolucja w gotowaniu na parze
SteamChef to przełom na rynku produktów gotowych: umożliwia  

gotowanie na parze przy minimalnych stratach witamin! Posiłki 

gotowane są pod ciśnieniem, w kuchence mikrofalowej, w 

opakowaniu wykorzystującym innowacyjną folię uwalniającą 

parę wodną. Metoda gotowania na parze pozwala konsumentom 

cieszyć się niezrównanym smakiem posiłków, a także 

wprowadza Państwa produkt do zupełnie nowego segmentu 

posiłków gotowych.

Coraz szybsze tempo życia znajduje odbicie 

również w nawykach żywieniowych współczesnego 

społeczeństwa. Chcemy, by spożywane przez nas 

posiłki były smaczne, pożywne i zdrowe, ale coraz 

mniej czasu mamy na ich przygotowywanie. Dlatego 

„wygodna” żywność staje się częścią naszej codziennej 

diety. 

Rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji oraz 

zmiany społeczne są źródłem szybkiego wzrostu 

nowej kategorii produktów: posiłków, które nadają się 

do spożycia po krótkiej obróbce cieplnej w kuchence 

mikrofalowej lub piekarniku. Od tego typu żywności 

konsumenci oczekują wysokiej jakości i dobrego smaku, 

natomiast handlowcy – maksymalnie długiego okresu 

przechowywania oraz atrakcyjnej ekspozycji na półkach 

i w lodówkach. Dzięki nowoczesnym technologiom 

produkcji wykorzystującym modyfikowaną atmosferę

oraz wielomateriałowym, barierowym opakowaniom 

wszystkie te wymagania mogą być spełnione.

Atrakcyjne wizualnie, nadające się do schładzania, 

zamrażania oraz podgrzewania opakowania z tworzyw 

sztucznych lub kartonu są rozwiązaniem bezpiecznym, 

higienicznym i efektywnym. Wiele z nich może służyć 

również jako nakrycia stołowe. 

Huhtamaki oferuje opakowania ze sztywnego papieru, 

prasowanych włókien celulozowych i tworzyw 

sztucznych, w możliwie najlepszy sposób chroniących  

i prezentujących Państwa produkt.
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Tacki papierowe typu PolarDuo:  
doskonała dekoracja i szerokie zastosowanie
Łączące optymalną jakość nadruku i ekologiczne materiały, 

tacki PolarDuo doskonale nadają się do wzmocnienia wizerunku 

Państwa marki. Tacki PolarDuo mogą być używane zarówno 

do pakowania w zakładach przemysłowych jak i w punktach 

handlowych, dzięki możliwości zamykania z wykorzystaniem 

folii termokurczliwej lub wieczek kartonowych. Materiały te 

wytrzymają nawet podgrzewanie w piekarniku.

Pojemniki z włókien typu OvenWare:  
solidne, błyszczące i podwójnie wytrzymałe
Unikalne pojemniki typu OvenWare wytwarzane są z surowców 

odnawialnych. Prasowane włókna celulozowe zapewniają 

bardzo dużą wytrzymałość opakowania, a wykończenie jego 

górnej części laminatem czyni je odpornym na wycieki  

i uszkodzenia mechaniczne. Technologia włókien prasowanych 

umożliwia dowolne kształtowanie opakowań.

PizzaDiscs: 
na cudowne chwile
Okrągłe opakowania na pizzę schłodzoną, zamrożoną  lub 

gorącą – sprzedawaną na wynos. Spieniony polistyren,  

z którego są wykonane, ma doskonałe właściwości izolacyjne, 

dzięki czemu pizza zachowuje właściwą temperaturę. W naszej 

ofercie mamy dwa rodzaje tych opakowań: do pakowania 

ręcznego oraz maszynowego.

Opakowania elastyczne: 
różne warianty prezentacji marki
Nasza oferta obejmuje torebki w różnych kształtach  

i rozmiarach, również retortowe i z dzióbkiem. Laminat może być 

przezroczysty lub oparty na aluminium. Niezależnie od składu 

zapewnia dosknałą ochronę i izolację. 

Takie same właściwości mają folie służące do zamykania, 

dostarczane w rolach lub arkuszach.

Karma dla 
zwierząt

Produkty 
z mleka

Tłuszcze
Higiena 
osobista 
i detergenty

Odżywki dla
dzieci

Słodycze
i przekąski

Lekkie
posiłki Dania 

gotowe

Świeża 
żywność

Lody
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Lekkie posiłki
     – łatwość przygotowania

Salaterka Twister:  
piękny i funkcjonalny projekt
Konsumenci znają już butelki i słoiki z zakręcanym wieczkiem. 

Teraz ta tradycyjna metoda zamykania znalazła zastosowanie 

w plastikowej misce z przezroczystym wieczkiem. Zakręcane 

wieczko posiada na powierzchni wgłębienia ułatwiające 

otwieranie i zamykanie oraz umożliwiające stabilne układanie 

jednego opakowania na drugim. 

 Dzięki swojej funkcjonalności Twister jest idealnym 

opakowaniem sałatek i surówek sprzedawanych na wynos.

Pojemniki Fresh Close:  
dla najlepszych sałatek, warzyw i świeżych 
wypieków
Te krystalicznie czyste, pięknie zaprojektowane pojemniki 

z APET lub PLA, ze zintegrowanymi wieczkami, wspaniale 

prezentują i doskonale zabezpieczają produkty spożywcze.  

 Dla zabezpieczenia przed otwarciem można użyć folii 

zgrzewanych na gorąco. Opakowania dostępne są w pięciu 

rozmiarach.

Kubki i miski do zup: 
funkcjonalne i przyciągające wzrok
Nasza oferta kubków do zupy to szeroki wybór materiałów, od 

papieru do barierowych tworzyw sztucznych. Te ostatnie są 

szczególnie przydatne do pakowania gotowych zup, które są 

przechowywane w temperaturze otoczenia oraz podgrzewane  

w kuchenkach mikrofalowych, w sposób bezpieczny  

i higieniczny. O wygodzie konsumpcji decyduje szczelne 

wieczko, przez które można wypić zupę bez konieczności 

otwierania. Kubki z tworzyw sztucznych można zdobić drukiem 

lub etykietą, a zastosowanie „rękawów” z folii termokurczliwej 

zapewnia dodatkowo izolację termiczną.

Szeroki wybór opakowań 
papierowych i plastikowych:  
lunch w drodze
Huhtamaki przygotowało specjalną ofertę opakowań posiłków 

spożywanych poza domem. Zastosowanie różnorodnych 

materiałów pozwala na dopasowanie opakowania do 

specyficznych wymagań klientów. Pojemniki papierowe

umożliwiają zaprezentowanie marki produktu w wyjątkowy 

Współczesny konsument sam wybiera czas i miejsce 

spożycia posiłku. Dlatego wzrasta rola opakowań 

łatwych do przenoszenia a jednocześnie gwarantujących 

higienę i bezpieczeństwo produktu. Coraz bardziej 

popularne są opakowania do zup, dostępne także 

w wersji barierowej, z wieczkami umożliwiającymi 

spożycie zawartości bez potrzeby otwierania. Inne 

przekąski: sałatki, surówki i kanapki powinny swoim 

wyglądem zachęcać do zakupu, potrzebne są więc 

przezroczyste opakowania pozwalające wyeksponować 

zawartość.

Huhtamaki posiada w swojej bogatej ofercie 

opakowania, które są w stanie zaspokoić najbardziej 

różnorodne wymagania ze strony producentów,  

sprzedawców oraz konsumentów.
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sposób dzięki wysokiej jakości dekoracji. Przezroczyste 

opakowania z APET-u lub polipropylenu (PP) to idealne 

opakowania sałatek, warzyw, świeżych owoców i wyrobów 

delikatesowych eksponowanych w ladach chłodniczych. 

Okrągłe, prostokątne lub kwadratowe miski i i pojemniki  

z tworzyw sztucznych można dopasować do każdego rodzaju 

produktu.

Technologia FFS (Form-Fill-Seal):
do pakowania kanapek
Łatwe do otwierania, przezroczyste opakowania dopasowane 

do kształtu trójkątnych kanapek są skutecznym „niemym 

sprzedawcą”. Nie ma lepszego sposobu zaprezentowania tych 

świeżych, apetycznie wyglądających przekąsek. 

 Dostarczamy zarówno uformowane opakowania ze 

zintegrowanym wieczkiem jak i materiały (sztywny spód + 

foliowa góra) do samodzielnego wykonania opakowań. Wysoką 

przezroczystość gwarantują wykorzystywane surowce: PS, 

APET lub PLA.

Tacki na plasterki: 
unikalne rozwiązanie dla delikatesów
Te ładnie zaprojektowane sztywne tacki z wielokrotnie 

zamykanym wieczkiem są przeznaczone do pakowania wysokiej 

jakości mięs, serów i szynek w plasterkach. Uformowana 

zawieszka, umieszczona na krótszym boku opakowania, 

umożliwia pionową prezentację produktów w sklepie.

 Tacki umożliwiają wykorzystanie folii barierowej i pakowanie  

w modyfikowanej lub kontrolowanej atmosferze. Unikalne

tłoczenie dna pojemnika utrzymuje produkty spożywcze  

w odpowiednim miejscu.

Opakowania elastyczne: 
doskonała funkcjonalność na wynos
Nasza oferta obejmuje torebki w różnych kształtach  

i rozmiarach, również retortowe i z dzióbkiem. Laminat może być 

przezroczysty lub oparty na aluminium i, niezależnie od składu, 

zapewnia dosknałą ochronę i izolację. 

 Takie same właściwości mają folie służące do zamykania, 

dostarczane w rolach lub arkuszach.

Karma dla 
zwierząt

Produkty 
z mleka

Tłuszcze
Higiena 
osobista 
i detergenty

Odżywki dla
dzieci

Słodycze
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gotowe

Świeża 
żywność
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Coraz większa siła nabywcza dzieci i malejące 

gospodarstwa domowe sprzyjają wzrostowi konsumpcji 

słodyczy, produktów cukierniczych i przekąsek. 

Czekolada była i jest najbardziej popularnym produktem 

w tym segmencie, pomimo mody na zdrową żywność, 

która spowodowała dynamiczny rozwój kategorii 

„zdrowych” przekąsek, takich jak batoników z muesli. 

 Od opakowania słodyczy, orzeszków, 

paluszków, napojów i innych produktów oczekuje się 

funkcjonalności oraz atrakcyjności wizualnej. Kluczem 

do sukcesu produktu na bardzo konkurencyjnym 

rynku jest doskonałej jakości grafika, innowacyjny,

wyróżniający projekt opakowania oraz mocna promocja 

marki. 

 Nie można przy tym zapomnieć o zasadniczej 

funkcji opakowania: ochronie. Pikantne przekąski  

i słodycze nie mogą być poddane działaniu płynów lub 

gazów, ciasta i ciastka wymagają zabezpieczenia przed 

przenikaniem tłuszczu.

Opakowania Huhtamaki są zaprojektowane tak, aby 

klientom dać więcej niż oczekują. Ich doskonała forma  

i efektowna dekoracja tworzy małe dzieło sztuki  

z każdego produktu.

Opakowania papierowe: 
wyróżnienie słodyczy i produktów cukierniczych
Szukacie Państwo opakowania, które pomoże zachować 

wspaniały smak Państwa słodyczy, ciastek czy przekąsek, 

jednocześnie zapewniając oryginalny sposób prezentacji 

produktu? Nasze opakowania kartonowe na pewno zaspokoją 

Państwa potrzeby. Łatwe do przechowywania, transportu  

i  funkcjonalne. Wyposażone w wielokrotnie zamykane wieczka 

kartonowe lub plastikowe oraz foliowe zabezpieczenie przed 

niepożądaną ingerencją. Wszechstronne, solidne, nietypowe  

i dekoracyjne kubki zwracają uwagę konsumentów i zachęcają 

do zakupu. Dodatkowym atutem jest dopasowanie kształtów  

i rozmiarów kubków do uchwytów montowanych  

w samochodach!

Opakowania z tworzyw sztucznych: 
bezpieczeństwo przede wszystkim
Pikantne przekąski są często narażone na uszkodzenie podczas 

transportu i ekspozycji. Sztywne opakowania Huhtamaki 

zapewniają Państwa produktowi optymalną ochronę  

w całym cyklu dystrybucji. Nasze kubki z polipropylenu (PP) 

charakteryzują się dobrymi właściwościami barierowymi, które 

mogą być dodatkowo wzmocnione przez zastosowanie warstwy 

EVOH. 

Słodycze, przekąski i napoje
– drobne przyjemności
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Nakładane wieczka umożliwiają wielokrotne zamykanie  

i otwieranie a zamknięcie zgrzewaną folią stanowi 

zabezpieczenie produktu przed niepożądaną ingerencją. 

Odpowiednią dekorację opakowania gwarantują atrakcyjne 

etykiety.

Opakowania elastyczne:  
doskonałe wykończenie
Nasza oferta obejmuje torebki o różnych kształtach, 

wykończeniach i zamknięciach, w tym także torebki stojące. 

Dostarczamy również folie w rolach lub arkuszach. 

Opakowania elastyczne mogą mieć jedno- lub wielowarstwową 

strukturę, mogą być przezroczyste, nieprzezroczyste lub 

metalizowane. Możliwe jest zamykanie na zimno. 

Jeżeli zamierzacie Państwo zapakować kawę, możecie być 

pewni, że wybierzemy najlepszą opcję dla Państwa marki. 

Oferujemy opakowania z zaworem, zewnętrzne „obwoluty”, 

opakowania próżniowe, etykiety „główki”, torebki pojedyncze, 

torebki flow wrap oraz stick packs.

Słodycze, przekąski i napoje
– drobne przyjemności
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Zamiast metalu i szkła
  – bezpiecznie od początku

Opakowania barierowe:  
dla produktów wysoko przetworzonych
Zachęcamy Państwa do wykorzystania doskonałych 

właściwości formowanych na gorąco opakowań z barierowych 

tworzyw sztucznych! Nasza oferta obejmuje praktycznie 

wszystkie kształty, dla zaspokojenia wszystkich potrzeb, 

łącznie z pojemnikami na zupki dla dzieci, kubkami na zupy, 

opakowaniami na dania gotowe, słoiczkami na dżemy itp. 

Możecie Państwo polegać na naszym doświadczeniu w 

zakresie materiałów (PS/PP/PE/APET/PET) i wielowarstwowych 

rozwiązań EVOH. Ponadto kombinowane opakowania DuoSmart 

nie tylko zapewniają doskonałe właściwości blokujące, ale także 

dają niezrównane możliwości dekorowania i drukowania.

Folie barierowe:  
ekonomiczne formowanie
Oferujemy Państwu nasze specjalistyczne doświadczenie  

w zakresie folii o barierowych strukturach. Możecie Państwo 

wybrać powierzchnię najlepiej dopasowaną do Państwa potrzeb: 

miękką, granulowaną, przezroczystą, gładką, błyszczącą, 

antystatyczną! Form-Fill-Seal to praktyczne  

i wydajne rozwiązanie, ponieważ nasze folie barierowe mogą 

być wykorzystane w Państwa własnych liniach FFS.

Najnowszy trend w segmencie posiłków gotowych  

i komponentów posiłków preferuje opakowania 

z tworzyw sztucznych, które mają wiele zalet w 

porównaniu z opakowaniami ze szkła i metalu. Są 

nie tylko lekkie i nietłukące się – można je podgrzać 

i spożyć zawartość bezpośrednio z opakowania, co 

jest bardzo wygodne dla konsumentów. Cechy te 

umożliwiają osiągnięcie oszczędności w całym łańcuchu 

logistycznym.

 Doskonałe właściwości barierowe promują 

funkcjonalne opakowania z tworzyw sztucznych, 

spełniające najwyższe wymagania tego segmentu. 

Wielowarstwowe materiały barierowe zapewniają 

zatrzymanie jednych gazów w środku a innych na 

zewnątrz, w zależności od potrzeb. Przykładowo 

pakowanie aktywne, z pochłaniaczami tlenu, stanowi 

najnowsze uzupełnienie rozwiązań dla bezpiecznego 

pakowania. 

 Producenci żywności i odżywek dla dzieci, 

dżemów, zup i innych dań to pionierzy jeżeli 

chodzi o zastępowanie opakowań z metalu i szkła 

opakowaniami z tworzyw sztucznych. Na ich rosnącą 

popularność wpływ mają także możliwości formowania 

interesujących kształtów oraz atrakcyjnego zdobienia. 

Grupa Huhtamaki dostarcza rozwiązania gwarantujące 

zachowanie świeżości, walorów odżywczych  

i smakowych produktów. Jednocześnie plastikowe 

opakowania umożliwiają bezkompromisowe obniżenie 

kosztów, oferują imponujące możliwości prezentacji 

marki oraz doskonały materiał zastępujący szkło i metal.
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Zamiast metalu i szkła
  – bezpiecznie od początku

Aktywne pakowanie: mniej stresu
Aktywne pakowanie zapewnia idealne bezpieczeństwo produktu 

poprzez wykorzystanie systemu pochłaniaczy, układów 

emitujących i innych aktywnych układów pakujących, jak wkładki 

pochłaniające. Cechy te poprawiają sposób prezentacji produktu 

i przedłużają jego okres przydatności do spożycia, poprzez 

zapewnienie skuteczniejszej ochrony, zapewniającej wysoką 

jakość produktu.

Opakowania elastyczne:  
najlżejsze i najwydajniejsze
Nasze opakowania elastyczne oferują znakomite właściwości 

druku, umożliwiając Państwu zaprezentowanie swojej marki  

w dowolny sposób. Niska waga jednostkowa opakowania oraz 

niskie koszty utylizacji dają wyraźne oszczędności. Nasze 

torebki dostępne są w różnych kształtach, z dzióbkiem lub bez. 

Folie zamykające mogą być dostarczone w postaci arkuszy lub 

w rolkach. Laminat jest oparty na aluminium lub przezroczysty, 

i zapewnia znakomitą izolację termiczną. Możecie Państwo także 

wybrać coś z naszej szerokiej oferty produktów, innowacyjnych 

struktur barierowych oraz rozwiązań zamykających.
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Higiena osobista i detergenty
        – utrzymanie czystości

Detergenty i środki higieny osobistej to dwie kategorie 

produktów, które należą do jednych z najbardziej 

dynamicznie rozwijających się segmentów rynku, 

zwłaszcza w Europie Wschodniej. Stale wprowadzane 

przez producentów branży chemicznej innowacje 

pociągają za sobą wprowadzanie coraz to nowych 

rozwiązań w zakresie pakowania. 

 Ostatnich kilka lat przyniosło np. interesującą 

zmianę w zakresie pakowania produktów do prania  

i czyszczenia powierzchni. W jeszcze niedawno rzadko 

stosowane opakowania elastyczne obecnie pakowanych 

jest ponad 25% wszystkich detergentów. 

 Konsumenci chętniej wybierają opakowania 

higieniczne i łatwe w użyciu. W przypadku detergentów 

opakowania muszą spełniać specyficzne wymagania,

ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 

dzieci. Istotne są kształt i rozmiar opakowania, ale także 

podkreślenie przez nie funkcji i skuteczności działania 

produktu.

Huhtamaki jest specjalistą w dziedzinie dostarczania 

opakowań do najbardziej wymagających zastosowań. 

Jeżeli działacie Państwo w branży produktów higieny 

osobistej czy też detergentów, znajdziecie  

w naszej ofercie atrakcyjne, bezpieczne i funkcjonalne 

rozwiązania.

Pojemniki sztywne:  
doskonałe pierwsze wrażenie
Możecie Państwo wybrać z naszej oferty pojemnik 

podkreślający wizerunek niezawodnego i nowoczesnego 

produktu. Oferujemy rozwiązania formowane termicznie  

i wtryskowo, łącznie z różnymi opcjami zamknięć, 

dostosowanymi do Państwa potrzeb: foliami, wieczkami 

zatrzaskowymi czy zabezpieczonymi przed otwarciem 

wieczkami uchylnymi. Nasze opakowanie ułatwia utrzymanie 

czystości i zapewnia ochronę przed wilgocią produktu 

przechowywanego w szafce na środki czystości. Pojemnik 

ułatwia dozowanie detergentów w proszku bez ich 

rozsypywania.

System Hinge Lock:  
większa wygoda otwierania
Oferowany przez naszą firmę system Hinge Lock to

doskonały wybór dla rynku detergentów i produktów higieny 

osobistej. Opakowanie to, formowane wtryskowo, zapewnia 

zabezpieczenie przed niepowołanym otwarciem, eliminując 

konieczność stosowania podwójnych zamknięć (folii i wieczka). 

Jest wygodne, ponieważ dopasowane wieczko pozostaje 

przymocowane do pojemnika i można je łatwo otworzyć lub 

zamknąć jedną ręką.
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Tuby z laminatów:
Opakowania elastyczne są najlepsze
Nasza oferta obejmuje torebki o różnych kształtach, 

wykończeniach i zamknięciach, w tym także torebki stojące. 

Dostarczamy również folie w rolach lub arkuszach. 

Laminaty produkowane są na bazie aluminium lub 

przezroczystych tworzyw i zapewniają doskonałą izolację. 

Dostępne są również materiały służące do zamykania sztywnych 

pojemników.

 Huhtamaki oferuje kompleksową ofertę produktów 

obejmującą laminaty barierowe z aluminium lub z tworzyw 

sztucznych (EVOH), doskonale sprawdzające się na liniach 

do wytłaczania tub. Technologia ta wykorzystywana jest 

do produkcji nie tylko past do zębów, ale także szerokiego 

wachlarza produktów higieny osobistej, jak żele pod prysznic 

czy kremy do skóry. 

 Laminaty dostępne są w kolorze białym, przezroczyste 

lub srebrnym wysokopołyskowym. Oferujemy także szeroki 

zakres dekoracji, od laminatów perełkowych, kolorowych do 

holograficznych czy miękkich w dotyku. Laminaty tubowe

nadają się do druku fleksograficznego, offsetowego lub

typograficznego, mogą też być dostarczone z wysokiej jakości

odwrotnym nadrukiem grawiurowym.

Karma dla 
zwierząt

Produkty 
z mleka

Tłuszcze

Higiena 
osobista 
i detergenty

Odżywki dla
dzieci

Słodycze
i przekąski

Lekkie
posiłki

Dania 
gotowe

Świeża 
żywność

Lody
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Karma dla zwierząt
  – towarzysz, na którym 
możesz polegać

Sztywne opakowania papierowe:  
unikalne dla suchej karmy
Jedyna w swoim rodzaju miska, zawierająca jedną porcję, 

jest wyjątkowo higieniczna i łatwa w użyciu. Karmę podaje 

się poprzez odwrócenie miski do góry dnem i zdjęcie 

perforowanego wieczka. Nalepka, umieszczona na denku, 

utrzymuje miskę na miejscu podczas gdy zwierzę spożywa 

pokarm. Zawartość można obejrzeć przez górną część, 

wykonaną z przezroczystej folii zamykającej.

Systemy Huhtamaki:  
opakowania papierowe o gładkich kształtach
Dostarczamy naszym partnerom urządzenia do formowania 

okrągłych (tub) i owalnych opakowań papierowych. Opakowania 

tego typu powstają z nadrukowanych, wytłoczonych i wyciętych 

przez nas segmentów kartonowych w tym samym miejscu, 

w którym produkowany i pakowany jest produkt. Dzięki temu 

osiąga się optymalizację procesów i kosztów logistycznych.

Duże worki na suchą karmę:  
dobry wybór dla dużych zwierząt
Nasze duże worki na suchą karmę zostały zaprojektowane  

z myślą o dużych zwierzętach, które potrzebują większych 

porcji. Opakowanie jest łatwe do noszenia, a wykorzystanie 

papieru zapewnia jego ekologiczny charakter. Opakowanie takie 

daje znakomite możliwości druku, poprawiające prezentację 

marki.

Opakowania elastyczne: 
łatwo zapakować i otworzyć
Huhtamaki oferuje głównie torebki stojące lub zamykane  

z czterech stron, oraz bardzo wygodne opakowania 

jednorazowe. Laminaty Huhtamaki dają wspaniałe cechy 

optyczne i dobrą wytrzymałość na przebicie, nawet  

w maszynach zgrubnie napełniających lub maszynach szybkich, 

bez trwałych deformacji lub pęknięć. Opakowania elastyczne są 

lekkie, o niskich kosztach logistyki i zarządzania odpadami.

Segment karmy dla zwierząt przeszedł poważną 

ewolucję w ciągu ostatnich kilku lat. Producenci 

rezygnują z opakowań metalowych na rzecz opakowań 

elastycznych. Jednocześnie wartość całego 

europejskiego rynku karmy dla zwierząt wzrasta  

w szybkim tempie, ponieważ konsumenci szukają 

lepszych produktów dla swoich ulubieńców i dobierają 

karmę specjalnie pod kątem ich diety.

 Opakowania elastyczne stały się popularne 

dopiero kilka lat temu, ale ich stosowanie jest coraz 

powszechniejsze. Przewiduje się, że w bliskiej 

przyszłości opakowania elastyczne będą stanowiły 

jedną trzecią wszystkich opakowań karmy dla zwierząt. 

Wzrost ten zawdzięczają one swoim zaletom: elastyczne 

woreczki łatwo się otwiera, bez ryzyka skaleczenia się, 

utylizacja odpadów jest zoptymalizowana dzięki niskiej 

wadze i rozmiarowi opróżnionych opakowań, a pokarm 

jest zawsze świeży i higieniczny. Nawet prezentacja 

marki jest lepsza, poprzez lepszą jakość zadruku 

i lśniące wykończenia, dające maksymalny efekt 

wizualny.

Przy udziale Huhtamaki wymagania dotyczące 

funkcjonalności i higieny opakowań karmy dla zwierząt 

są podnoszone na nowy, wyższy poziom. Doskonała 

prezentacja marki oraz robiąca wrażenie na kliencie 

prezentacja produktu to obecnie standard.
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Symbole       Symbole                                   Stosowanie                Odporność          Proponowany sposób 
odzysku             w kuchenkach na tłuszcz  na zimno             utylizacji    
                                                                       mikrofalowych

PET polietylen

etylen tereftalatowy

APET

CPET

HDPE

Polietylen dużej gęstości

PVC 

polichlorek winylu

LDPE

polietylen małej gęstości

PP

polipropylen

PPhomo

PPcopo

PS

polistyren

GPPS

HIPS

EPS (bez CFC)

OPS

Pozostałe tworzywa ulegające 

biodegradacji

Pozostałe tworzywa

Karton powlekany PE

(jedno- lub dwustronnie)

Karton powlekany PP

Karton powlekany PET

Karton powlekany tworzywem 

ulegającym biodegradacji 

(jedno- lub dwustronnie)

Włókna prasowane

PAPIER

PLASTICS

Surowce – kilka faktów
Tworzywo sztuczne oznaczone zostało liczbą w trójkącie uformowanym ze strzałek, symbolizującym surowiec. Różne materiały 

mają różne właściwości i metody bezpiecznej utylizacji. Tworzywa sztuczne mają wysoką wartość cieplną, tak więc odzysk energii 

jest jednym z ważnych sposobów na ich utylizację w miejscach, gdzie metody przetwarzania tworzyw nie są rozwinięte.
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Recykling, odzysk energii

Recykling, odzysk energii

Recykling, odzysk energii lub 

spalenie w domu

Musi być składowane  

na wysypiskach

Recykling, odzysk energii lub 

spalenie w domu

Recykling, odzysk energii lub 

spalenie w domu

Recykling, odzysk energii

Recykling, odzysk energii

Recykling, odzysk energii

Recykling, odzysk energii

Recykling, odzysk energii, 

kompostowanie lub spalenie  

w domu

Musi być składowany  

na wysypiskach

Recykling, odzysk energii, lub 

spalenie w domu

Recykling, odzysk energii, lub 

spalenie w domu

Recykling, odzysk energii, lub 

spalenie w domu

Recykling, odzysk energii, 

kompostowanie lub spalenie  

w domu
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Adresy w Europie

Huhtamaki Polska Sp. z o.o. 
ul. Budowlana 6 
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Polska 
Tel: +48 - (0) 32 358 8500 
Fax: +48 - (0) 32 358 8550 
Email: marketing@pl.huhtamaki.com 

Centrala Huhtamaki 
Länsituulentie 7 
FI-02100 ESPOO 
Finlandia 
Tel: +358 (0) 9 686 881 
Fax: +358 (0) 9 686 88520 

Huhtamaki Estonia 
Adamsoni 2 
EE-10137 TALLINN 
Estonia 
Tel: +372 - (0) 6 691 190 
Fax: +372 - (0) 6 691 191 
Email: info@ee.huhtamaki.com 

Huhtamäki Plc Finlandia 
(Hämeenlinna) 
Polarpakintie 
FI-13300 HÄMEENLINNA 
Finlandia 
Tel: +358 - (0) 3 658 21 
Fax: +358 - (0) 3 619 7544 

Huhtamaki Francja S.A. 
Route De Roinville 
28702 AUNEAU CEDEX 
Francja 
Tel: +33 - (0) 237 917 700 
Fax: +33 - (0) 237 318 003 

Huhtamaki Niemcy Alf 
Zweigniederlassung der Huhtamaki 
Deutschland GmbH & Co KG 
Bad Bertricher Str. 6-9 
56859 ALF 
Germany 
Tel: +49 - (0) 654 280 20 
Fax: +49 - (0) 654 280 2139 
Email: info.alf@de.huhtamaki.com 

Huhtamaki Niemcy 
Göttingen Zweigniederlassung der 
Huhtamaki Deutschland GmbH & Co KG 
Karl-Gruneklee-Strasse 23-25 
37077 GÖTTINGEN 
Germany 
Tel: +49 - (0) 551 306 0 
Fax: +49 - (0) 551 306 212 
Email: 
info.goettingen@de.huhtamaki.com 

Huhtamaki Istanbul Ambalaj San. A.S. 
Hadimköy Yolu Üzeri, San Bir Bulvari 3. Bölge, 6. Cadde No: 46 
Büyűkcekmece 
34900 ISTAMBUŁ 
Turcja 
Tel: +90 - (0) 212 886 5011 
Fax: +90 - (0) 212 886 8198 

Huhtamaki Norwegia / Billingstad 
Reg 
Billingstad 
Billingstadsletta 13 
PO box 193 
1377 Billingstad 
NORWEGIA 
Tel: +47 - (0) 667 74555 
Fax: +47 - (0) 667 74551 

Huhtamaki Embalagens 
Portugalia, SA 
Parque Industrial Da Mitrena Lote 27 
2900-738 SETÚBAL 
Portugalia 
Tel: +351 - (0) 265 538 550 
Fax: +351 - (0) 265 719 246 

Huhtamaki Rosja 
Zheleznodorozhnaya Ulitsa 1 
IVANTEEVKA, Moskovskja Oblast 141281 
Rosja
Tel: +7 - (0) 95 783 3731 
Fax: +7 - (0) 95 993 4857 
Huhtamaki Spa 
Via Xxv Aprile Ovest 16 
42049 S. ILARIO D’ENZA (RE) 
Włochy 
Tel: +39 - (0) 522 903 411 
Fax: +39 - (0) 522 671 278 

Huhtamaki Hiszpania S.A. 
Cr. Nacional 340, Km 955,5 
12520 NULES (CASTELLÓN) 
Hiszpania 
Tel: +34 - (0) 964 659 470 
Fax: +34 - (0) 964 674 113 

Huhtamaki Szwecja AB 
Lancashirevägen 32 
810 64 KARLHOLMSBRUK 
Szwecja
Tel: +46 - (0) 294 602 400 
Fax: +46 - (0) 294 602 435 

Huhtamaki (UK) Ltd. 
Rowner Road 
GOSPORT, Hampshire PO13 OPR 
Wielka Brytania 
Tel: +44 - (0) 239 251 2200 
Fax: +44 - (0) 239 251 2352 

Huhtamaki (UK) Ltd. 
180, Gilford Road 
PORTADOWN, Irlandia Północna 
Wielka Brytania 
Tel: +44 - (0) 283 833 3161 
Fax: +44 - (0) 283 836 7280 

Huhtamaki (UK) Ltd. 
1 Pikelaw Place, West Pimbo 
SKELMERSDALE, Lancashire WN8 9PP 
Wielka Brytania 
Tel: +44 - (0) 169 573 3711 
Fax: +44 - (0) 169 555 6796 

Huhtamaki Vilnius UAB 
Pergales 33A 
2041 VILNIUS 
Litwa
Tel: +370 - (0) 5 267 8292 
Fax: +370 - (0) 5 267 5501 

Opakowania elastyczne: 
Huhtamaki Ronsberg 
Zweigniederlassung der Huhtamaki Deutschland GmbH & Co KG 
Heinrich Nicolaus Strasse 6 
87671 RONSBERG ALLGAU 
Niemcy 
Tel: +49 - (0) 830 6770 
Fax: +49 - (0) 830 677226 
Email: flexibles@de.huhtamaki.com

Folie: 
Huhtamaki Forchheim 
Zweigniederlassung der Huhtamaki Deutschland GmbH & Co KG 
Zweibrückenstrasse 15-25 
91301 FORCHHEIM 
Niemcy 
Tel: +49 - (0) 919 1810 
Fax: +49 - (0) 919 181450 
Email: 
info.forchheim@de.huhtamaki.com



Huhtamaki Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlana 6, 41-100 Siemianowice Śl.

tel. 032 358 85 01, fax 032 358 85 50
e-mail: opakowania@pl.huhtamaki.com

www.huhtamaki.pl


