
Firma Polkrys Sp. z o.o. z Aleksandrowa
Kujawskiego to specjalista w dziedzinie
produkcji opakowań jednorazowych 
z tektury litej i falistej. Dzięki nowoczes-
nemu parkowi maszynowemu regularnie
doskonali swoją ofertę usług i wzbogaca
asortyment sprzedawanych produktów. 

Obec ny na ryn ku od 25 lat Po lkrys to dy na micz nie roz wi ja ją -

ca się ro dzin na fir ma pro duk cyj no -han dlo wa i je den z li de rów pol -

skie go ryn ku w bran ży pro du cen tów opa ko wań jed no ra zo wych. 

Fir ma zo sta ła po wo ła na do ży cia przez se nio ra ro du Krzysz -

to fa Wró blew skie go, któ ry wspo mi na jej po cząt ki ja ko bar dzo

trud ne. Brak od po wied nie go su row ca i po szu ki wa nia wła ści wej

tech no lo gii pro duk cji do pro wa dzi ły do skon stru owa nia ma szy -

ny wła sne go po my słu, któ ra jest wy ko rzy sty wa na w fir mie

do dnia dzi siej sze go pod czas tło cze nia ta cek i ta le rzy. Fir ma by -

ła bu do wa na eta pa mi, a gdy w 2016 r. Krzysz tof Wró blew ski zde -

cy do wał się przejść na eme ry tu rę, za rzą dza nie fir mą prze ka zał

swym sy nom. 

Pro duk ty wy twa rza ne w opar ciu o no wo cze sne i eko lo gicz -

ne tech no lo gie speł nia ją re stryk cyj ne wy ma ga nia sta wia ne opa -

ko wa niom prze zna czo nym do bez po śred nie go

kon tak tu z żyw no ścią. Ofer ta fir my kon cen -

tru je się na ryn kach dań ty pu fa st fo od

oraz cu kier ni czym. W port -

fo lio pro duk tów znaj -

du ją się m.in.: tac ki, ta le rze, pod kła dy i kar to ny do pa ko wa nia

dań do spo ży cia na miej scu lub na wy nos, pu deł ka na piz zę z za -

sto so wa niem ba rie ry. Obej mu je ono tak że tac ki i pod kła dy cu -

kier ni cze, szu fel ki do ciast, pu deł ka do tor tów i pącz ków w sze -

ro kiej ga mie kształ tów, z na dru kiem lub bez nadruku. 

Moż li wo ści pro duk cyj ne Po lkry su są im po nu ją ce. Fir ma chwa li

się, że jej po ten cjał wy twór czy to 615 tys. ta cek i 108 tys. kar to nów

do piz zy dzien nie (czy li – od po wied nio – 12,3 mln/2,160 tys. mie -

sięcz nie oraz 147,6 mln/25,920 mln rocz nie).

Po lkrys współ pra cu je tak że z za gra nicz ny mi part ne ra mi i za -

się giem obej mu je ca łą Eu ro pę.

Bo ga ta ofer ta, in no wa cyj ne roz wią za nia
Klu czem do suk ce su w biz ne sie, oprócz naj wyż szej ja ko ści pro -

duk tów i usług dla klien ta, jest bez wąt pie nia sta łe po sze rza nie

ofer ty o no we roz wią za nia. Waż na jest rów nież ana li za tren dów za -

rów no na ryn ku pol skim, jak i za gra nicz nym – Polkrys re agu je

na te zmia ny i dzię ki te mu wpro wa dza  na ry nek no we pro duk ty.

Na sza fir ma wpro wa dzi ła ostat nio do swej ofer ty dwa pro duk ty,

któ rych nie po sia da ża den in ny pro du cent ze wschod niej Pol ski –

pod kre śla To masz Wró blew ski, czło nek za rzą du Po lkrys. 

Pierw szy z nich to pro dukt nie spo ty ka ny wcze śniej na pol skim

ryn ku, czy li pa pie ro we po jem ni ki do zgrze wu. Mo gą one zna leźć

za sto so wa nie w wie lu bran żach: ca te rin go wej, pie kar ni czej,

cu kier ni czej, wę dli niar skiej, mro żo nek i nie tyl ko.

In no wa cyj ny pro dukt sta no wi do sko na łą al ter -

na ty wę dla po jem ni ków z two rzyw sztucz nych.

W ostat nim cza sie co raz czę ściej sły szy się o szko -

dli wo ści alu mi nium oraz je go ne ga tyw nym wpły -

wie na zdro wie, rów nież w pro ce sie ob rób ki ter -

micz nej. Dzię ki za sto so wa niu in ne go su row ca pa -

pie ro we po jem ni ki fir my Po lkrys są bez piecz ne i z po -

wo dze niem mo gą za stę po wać opa ko wa nia wy ko na ne

z alu mi nium. Z uwa gi na uży ty w procesie produkcji

materiał są one również bardzo przyjazne dla środowiska

oraz łatwiejsze do ponownego odzysku.

Na sze po jem ni ki, w za leż no ści od ro dza ju wy ko rzy sta nej

fo lii, mo gą zna leźć wie le za sto so wań. Po zwa la ją na głę bo kie
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mro że nie (na wet do – 40°C) i grza nie w pie kar ni ku do 220°C,

a tak że po dgrze wa nie w mi kro fa li. Są bar dzo sze ro ko wy ko rzy -

sty wa ne w ga stro no mii, głów nie w mro żon kach i da niach go to -

wych na wy nos. W prze ci wień stwie do po jem ni ków z two rzyw

sztucz nych, po jem ni ki fir my Po lkrys da ją każ de mu od bior cy

moż li wość od róż nie nia się od kon ku ren tów po przez stwo rze nie

nie po wta rzal ne go, in dy wi du al ne go na dru ku. Mo że on być wy -

ko na ny za rów no po ze wnętrz nej stro nie, jak i we wnątrz opa ko -

wa nia – ta kie roz wią za nie jest moż li we dzię ki fo lii ba rie ro wej,

któ ra sku tecz nie od dzie la żyw ność od na dru ku. Ogra ni cze niem

jest tyl ko wy obraź nia, dla przy kła du: na spo dzie opa ko wa nia lub

na fo lii ze wnętrz nej moż na umie ścić in for ma cję o skła dzie za pa -

ko wa ne go pro duk tu lub opra co wać odrębne pro jek ty i wer sje

ko lo ry stycz ne dla każ dej ka te go rii pro duk to wej z osob na.

Dru gim z ofe ro wa nych no wych roz wią zań są ta le rzy ki ty pu

chi net „Nie wy mię kam”, któ rych na zwa opi su je ich klu czo wą

wła ści wość, czy li du żą od por ność na prze mię ka nie. Za miast

pul py pa pie ro wej do ich wy ko na nia za sto so wa no tek tu rę GC po -

wle ka ną fo lią PET, któ ra two rzy nie prze pusz czal ną ba rie rę dla

tłu stych, kwa śnych i uwod nio nych pro duk tów spo żyw czych.

Do dat ko wą za le tą jest moż li wość wy ko ny wa nia na pro duk tach

in dy wi du al nych na dru ków re kla mo wych, co w efek cie pro wa dzi

do otrzy ma nia roz wią za nia przy cią ga ją ce go uwa gę ku pu ją ce go

swo ją ko lo ry sty ką oraz cie ka wym wzo rem. 

Pro dukt świet nie zda je eg za min ja ko za mien nik do stęp nych

na ryn ku ta le rzy i pół mi sków z pul py pa pie ro wej. Do dat ko wym

atu tem jest rów nież atrak cyj na ce na.

Ja kość i nie za wod ność
Fir ma Po lkrys przy wią zu je du żą wa gę do ja ko ści swo jej ofer -

ty. Ja ko wia ry god ny part ner biz ne so wy je ste śmy zo bo wią za ni

do cią głe go do sko na le nia na szych pro duk tów oraz prak tyk biz -

ne so wych. To sta wia przed na mi wy móg wła ści wej kon tro li na -

szych pro duk tów przez re gu lar ne ba da nia go to we go wy ro bu –

wy ja śnia To masz Wró blew ski. Dla te go fir ma współ pra cu je z naj -

lep szy mi la bo ra to ria mi pol ski mi i za gra nicz ny mi ta ki mi jak

COBRO – In sty tut Ba daw czy Opa ko wań, La bo ra to rium Ba dań

Ma te ria łów i Opa ko wań Jed nost ko wych w War sza wie, Cen trum

Ba daw czo -Roz wo jo we J. S. Ha mil ton Po land z Gdy ni oraz ze

szwaj car skim La bo ra to rium Ana liz Che micz nych SQTS -SWISS

QUALITY TESTING SERVICES. Za pew nia my naj wyż szą ja kość

swo ich wy ro bów po przez wdro że nie i prze strze ga nie Pro ce du ry

Do brych Prak tyk Pro duk cyj nych, w tym kon tro li i iden ty fi ka cji

(tra ce abi li ty) wy ro bu na każ dym eta pie pro duk cji, od su row ca

do go to we go wy ro bu – mó wi To masz Wró blew ski. Po zwa la to

wy peł nić wy ma ga nia Roz po rzą dze nia Ko mi sji Eu ro pej skiej 

Nr 1935/2004 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 27 paź -

dzier ni ka 2004 roku w spra wie ma te ria łów i wy ro bów prze zna -

czo nych do kon taktu z żyw no ścią oraz uchy la ją cej dy rek ty wy

80/590/EWG i 89/109/EWG i Roz po rzą dze nia Ko mi sji NR

2023/2006 z dnia 22 grud nia 2006 ro ku w spra wie do brej prak -

ty ki pro duk cyj nej w od nie sie niu do ma te ria łów i wy ro bów prze -

zna czo nych do kon tak tu z żyw no ścią. Opa ko wa nia z za sto so wa -

niem ba rie ry z two rzy wa sztucz ne go do dat ko wo mu szą speł -

niać wy ma ga nia Roz po rzą dze nia Ko mi sji WE NR 10/2011 r.

w spra wie ma te ria łów i wy ro bów z two rzyw sztucz nych prze -

zna czo nych do kon tak tu z żyw no ścią. W fir mie wpro wa dzo no

rów nież Do bre Prak ty ki Hi gie nicz ne, któ re sta no wią gwa ran cję

za cho wa nia stan dar dów hi gie ny w trak cie pro duk cji opa ko wań

do bez po śred nie go kon tak tu z żyw no ścią. Obec nie fir ma znaj du -

je się w trak cie wdra ża nia sys te mu HACCP, któ ry po zwo li

na iden ty fi ka cję, oce nę i kon tro lę za gro żeń istot nych dla bez pie -

czeń stwa pro duk tu. Ja ko pro du cent opa ko wań do kon tak tu

z żyw no ścią Po lkrys po zo sta je pod sta łym nad zo rem Pań stwo -
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wej In spek cji Sa ni tar nej, któ ra spraw dza zgod ność fir mo wych

de kla ra cji ze sta nem fak tycz nym. Po nad to dla klien tów pro mu-

ją cych dzia ła nia pro śro do wi sko we fir ma wdro ży ła sys tem kon -

tro li łań cu cha do staw wy ro bów za wie ra ją cych su row ce le śne

dla gru py pro duk tów z tek tu ry li tej i fa li stej. 25 paź dzier ni ka

2017 roku Po lkrys otrzy mał cer ty fi kat o nu me rze BV-COC-137982

po twier dza ją cy kom pe ten cje pra cow ni ków w za kre sie cer ty fi ka -

tu. W bazie danych www.fsc.org można potwierdzić posiadanie

przez spółkę tego certyfikatu.. 

Ja ko li der bran ży pro duk cji opa ko wań jed no ra zo wych mo że -

my po chwa lić się wy ko rzy sta niem naj now szych tech no lo gii

i no wo cze snym par kiem ma szy no wym. Pro ce du ry i stan dar dy,

któ re u nas obo wią zu ją, są wy znacz ni kiem dba ło ści o każ dy

szcze gół wy ko na nia pro duk tu – do da je To masz Wró blew ski. 

Fir ma dba, by su row ce sto so wa ne do pro duk cji opa ko wań by ły

naj wyż szej ja ko ści. Co wię cej, obec ni i przy szli klien ci fir my 

Po lkrys mo gą li czyć na fa cho we do radz two w za kre sie do bo ru

naj od po wied niej szych dla da ne go zle ce nia tech no lo gii i ma te -

ria łów. – Umie jęt ność zro zu mie nia po trzeb klien tów da je nam

moż li wość wyj ścia na prze ciw ich ocze ki wa niom po przez do wol -

ność pa ko wa nia pro duk tów we dług in dy wi du al nych po trzeb, 

jak rów nież ich fa cho wą per so na li za cję. Tyl ko dzię ki ak tyw nej

współ pra cy z od bior ca mi je ste śmy w sta nie zre ali zo wać każ de,

na wet naj bar dziej ory gi nal ne za mó wie nie.

Pra cow ni cy fir my to ze spół kom pe tent nych, do świad czo -

nych i wy kwa li fi ko wa nych fa chow ców. O ogrom nej wa dze przy -

wią zy wa nej przez za rząd fir my do jak naj wyż szych stan dar dów

za rzą dza nia przed się bior stwem świad czy wdro że nie przez ka -

drę kie row ni czą wy dzia łów pro duk cji i utrzy ma nia ru chu pro ce -

sów TPM (To tal Pro duc ti ve Ma in te nan ce), LEAN oraz 5S. 

Du żo uwa gi po świę ca nej opty ma li za cji pra cy ma szyn i pro wa -

dzo ne sys te ma tycz nie szko le nia dla za ło gi spra wia ją, że dla Po lkry -

su nie ma zle ceń nie do wy ko na nia. Pro fe sjo na lizm dzia ła nia, rze -

tel ność, dba łość o każ dy szcze gół i naj wyż sza ja kość pro duk tów 

sta no wią wi zy tów kę na szej fir my – pod kre śla To masz Wró blew ski. 

Wła ści cie le fir my de kla ru ją go to wość zmie rze nia się z każ dym

wy zwa niem. Fir ma ofe ru je kom plek so wą ofer tę do sto so wa ną do

in dy wi du al nych po trzeb i – co istot ne – za pew nia sze ro ki wy bór

asor ty men tu w jed nym miej scu. Dzię ki wie lo let nie mu do świad -

cze niu jest w sta nie za gwa ran to wać swym klien tom krót kie ter -

mi ny re ali za cji za mó wień, a tak że pro fe sjo nal nie przy go to wa ne

za ple cze lo gi stycz ne – stwier dza To masz Wró blew ski.  n
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Fir ma ofe ru je 
kom plek so wą ofer tę 
do sto so wa ną do in dy wi du al nych
po trzeb i – co istot ne – za pew nia
sze ro ki wy bór asor ty men tu 
w jed nym miej scu

W portfolio produktów firmy Polkrys 
znajdują się m.in.: tacki, talerze, podkłady
i kartony do pakowania dań do spożycia
na miejscu lub na wynos, pudełka na pizzę
z zastosowaniem bariery. Obejmuje ono 
także tacki i podkłady cukiernicze, szufelki
do ciast, pudełka do tortów i pączków
w szerokiej gamie kształtów, 
z nadrukiem lub bez nadruku

Polkrys Sp. z o.o.  I ul. Liliowa 5  I Rożno Parcele  I 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.: +48 54 282 33 48  I +48 54 282 64 86  I www.polkrys.pl
KRS: 0000438746 I NIP: 8911623081 I REGON: 341351008 I kapitał zakładowy: 2 409 200,00 PLN
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