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Atlantic & C S.R.L.
LĂZILE DIN LEMN EUROSTANDARD
PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME.
Producător local de ambalaje ecologice fabricate din materii lemnoase locale.
Lemnul este un material natural, respectiv, în lăzile EuroStandard produsele
se vor păstra un timp mai îndelungat decât în orice alt ambalaj.
Experienţa vastă de fabricare a lăzilor ne permite executarea rapidă şi de
înaltă calitate a comenzii. Graţie solicitărilor dvs. prealabile, putem satisface
orice comandă chiar şi în sezonul de recoltare.

standul nr. 12,
terenul nr. 2
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I.M. BARLETA
INTERNATIONAL S.R.L.
SACOŞE TRANSPORT MENIURI
Sacoşele se confecţionează din hârtie kraft albită
sau de culoare naturală de dimensiunile 32x21x24(31) şi 26x17x24(31)
şi sunt destinate firmelor de catering (livrarea meniurilor la domicilii şi oficii).

standul nr. 54,
pavilionul nr. 2
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F A B R I C A T

Î N

M O L D O V A
“CANPAŞ COP” srl

CANPAŞ-COP S.R.L.
ETICHETE CALITATIVE
TIPAR FLEXOGRAFIC pentru etichete autocolante în role pe diferite tipuri de
materiale; diferite dimensiuni şi configuraţii. Fabricarea etichetelor pentru vinificaţie şi produse alimentare, farmaceutică, produse cosmetice, produse chimice,
bunuri de larg consum.
AMBALAJ FLEXIBIL. Imprimare pe polipropilenă şi polietilenă - BOPP, CPP,
PE, MOPP, PET; folie metalizată, folie de aluminiu; cu/fără laminare.
PRODUCERE. Hârtie autoadezivă. Etichete termice pentru cântare electronice
şi termoimprimante. Stickere pe formatul A4 de diferite dimensiuni. Bandă termo standard şi personalizată. Hârtie prevăzută cu însemne de protecţie.

Republica Moldova, Mun. Chişinău, str. Varniţa, 2/11
Tel.: (+37322) 92-67-22, fax: 92-67-33
e-mail: copcanpas@yahoo.com www.moldetichete.md
standul nr. 36,
pavilionul nr. 2
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I.M. FLEXLABEL S.R.L.
ETICHETE AUTOADEZIVE DIGITALE
ÎN ROLE
HP Indigo Press - o maşină digitală unică de imprimare în rulou pentru fabricarea etichetei. Avantajul principal al maşinii este posibilitatea de tipar de calitate
ofset pe diferite materiale complexe, care sunt folosite în imprimarea tradiţională. Tehnologia nu necesită producerea plăcilor de tipar, ceea ce elimină costurile
de pregătire şi schimbare a etichetelor la tipărirea repetată. HP Indigo corespunde tuturor cerinţelor de calitate a brandurilor de nivel mondial.

standul nr. 29,
pavilionul nr. 2
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GTS Automation
GTS Automation este specialistul care integrează soluții inteligente pentru marcare industrială, etichetare, culegere automată de date, ambalare, robotizare, paletizare, engineering, proiectare de la cei mai buni dezvoltatori de tehnologie la
nivel internațional. GTS Automation este expertul în transformarea dorințelor
generate de nevoile clienților în soluții viabile, inteligente, utile și aplicabile în
mediul de producție.
În portofoliul nostru de produse găsiți echipamente pentru marcarea diferitelor
tipuri de materiale, identificarea și trasabilitatea industrială, realizarea inspecției
video, detectarea metalelor și multe altele: echipamente IT & C, componente de
automatizări, pneumatică etc.

standul nr.19,
pavilionul central
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I.C.S. PETRUZALEK S.R.L
TEHNOLOGIA PATENTATĂ
TEMPER EVIDENT
100% material reciclabil
Tehnologia patentată TEMPER EVIDENT® nu permite deschiderea containerului fără deteriorarea sigilului
Tehnologia Safe-T-Fresh mărește durata de viață a produsului de până la 33%*
Închidere ermetică
Transparența maximă a containerului
Design atractiv

standul nr. 24,
pavilionul central
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PROPAC S.R.L.
RAMPA MOBILĂ STRONG
Rampele mobile STRONG îmbină eficiența, mobilitate și calitatea pentru cea
mai bună performanță a operațiunilor de încărcare.
Ambalator de paleți semiautomat/ manual STRONG
Folosind ambalatorul de paleți, economisim materiale de ambalare, obținem o
suprafață perfectă pe orice produs, productivitate înaltă, care în combinație oferă
economii semnificative și o protecție mai mare a produselor în timpul transportării.

standul nr.23,
pavilionul central
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