
  

BISS DRUKARNIA OPAKOWAŃ
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AOPAKOWANIE, KTÓRE
ODMIENI TWÓJ PRODUKT

BISS drukarnia opakowań s.c.
to blisko 28 letnie doświadczenie 
w branży opakowań. Firma oferuje 
druk w jakości HD na wielu 
podłożach zarówno foliowych,
jak i papierowych. 
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W yroby fi rmy adresowa-
ne są do branży spo-
żywczej, cukierniczej, 
mięsnej, ogrodniczej 

oraz chemicznej na rynku polskim i za-
granicznym. 

OD MOMENTU POWSTANIA FIRMY 
W 1994 ROKU STAWIAMY NA ROZ-
WÓJ  I NOWOCZESNOŚĆ. Ostatnie lata 
to okres intensywnych inwestycji w au-
tomatyzacje systemów produkcyjnych 
i technologii. W wyniku wspólnych badań 
i kooperacji z fi rmą SOMA, wdrożyliśmy 
system automatycznego ustawiania druku 
i montażu. Obecnie fi rma wdraża techno-
logię druku w gamut kolorystyczny przy 
zastosowaniu autorskiego systemu 7C BISS.  

FIRMA STALE DOSKONALI STANDARDY JAKOŚCI. Co rocznie 
przechodzi certyfi kacje zgodnie z normą BRC Global Standard for 
Food Safety z oceną A. BISS należy do fi rm rodzinnych co przeja-
wia się zaangażowaniem i wsparciem właścicieli na każdym etapie 
rozwoju i zarządzania fi rmą. Drukarnia nie tylko podąża za rynko-
wymi trendami, ale również wdraża własne koncepcje i pomysły, 
aby oferować swoim klientom wyroby, które spełniają ich rosnące 
potrzeby w zakresie pakowania. 

 Soma Optima II z systemem ARUN oraz naklejarką S-mount

Według właścicieli fi rmy to opakowania recyklingowalne zdomi-
nują rynek w nabliższych latach ponieważ wpisują się one w plan 
gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).

Drukarnia prowadzi prace B+R testując nowe struktury mate-
riałów. Posiada w swojej ofercie opakowania foliowe, które uzy-
skały pozytywną ocenę Cobro w zakresie przydatności laminatu 
monostrukturalnego do recyklingu.

WAŻNYM ASPEKTEM DLA FIRMY JEST ZMNIEJSZE-
NIE ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NATURALNE.
W 2022 roku drukarnia planuje ograniczyć emisję CO2 o po-
nad 100 ton. Cel ten będzie możliwy dzięki realizacji inwestycji 
w technologie przyjazne środowisku min. panele fotowoltaiczne, 
system chłodzenia/grzania z odzyskiem energii, oprogramowanie 
do optymalizacji zyżucia folii. Projekt realizowany jest w ramach 
Funduszy Norweskich. 


