SINCE 1986

Papierowe obrusy dekoracyjne
Decorative paper table covers

Firma POL-MAK od ponad 36 lat dostarcza Państwu najwyższej jakości dekoracyjne artykuły
papiernicze. Przez cały ten czas, jako firma rodzinna, dbamy o konsekwentny i przemyślany rozwój,
który realizujemy dzięki naszym wykwalifikowanym pracownikom.
W 2017 roku otworzyliśmy fabrykę w Iławie i obecnie posiadamy trzy zakłady produkcyjne, których
całkowita powierzchnia produkcyjno-magazynowa wynosi ponad 30 tys. m2.
Nasze produkty dystrybuujemy do ponad 70 krajów, na całym świecie. W ofercie POL-MAK znajdą
Państwo serwetki dekoracyjne, papierowe kubeczki i talerzyki, torebki, papiery ozdobne, teczki
oraz kartki okolicznościowe.
Dziś z przyjemnością i optymizmem, przedstawiamy Państwu całkowicie nowe produkty w nasz
ej ofercie – dekoracyjne obrusy papierowe. Są one uzupełnieniem niektórych serwetek, talerzyków
i kubeczków z dotychczasowej oferty naszych marek Maki® oraz Daisy®. W kolekcji znajdą Państwo
również nowe wzory.
Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem handlowym.

For over 36 years, POL-MAK has been providing you with the highest quality decorative stationery.
All this time, as a family business, we care for consistent and thoughtful development, which we
implement thanks to our qualified employees.
In 2017, we opened a factory in Iława. Currently we have three production plants with a total
production and warehouse area of over 30 000 m2.
We distribute our products to over 70 countries around the world. The POL-MAK offer includes
decorative napkins, paper cups and plates, handbags, decorative papers, folders and greeting cards.
Today we present you completely new products in our offer - decorative paper table covers. They
complement some of the napkins, plates and cups from the existing range of our Maki® and Daisy®
brands. The collection also includes new designs.
Please contact our sales representative.
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Główne cechy naszych dekoracyjnych
obrusów papierowych:
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Main features of our decorative paper
table covers:

drukowane na papierze (48 gsm)
techniką fleksograficzną

printed on paper (48 gsm)
by flexographic technique

szerokość: 120 cm
długość: 180 cm

width: 120 cm
length: 180 cm

wysoka wytrzymałość

high durability

w 100% pozbawione plastiku

100% plastic free

najlepszy stosunek jakości do ceny

the best value for money

możliwość skompletowania całej aranżacji
stołu (obrus + talerze + kubeczki + serwetki)

t he ability to complete the entire table arrangement (table cover + plates + cups + napkins)

w całości wyprodukowany w Polsce

fully made in Poland

Nasze obrusy idealnie sprawdzą się
na grilla, urodziny, piknik
czy spotkania w plenerze.

Our table covers are perfect
for barbecues, birthdays, picnics
or outdoor meetings.

Jakość i odpowiedzialność środowiskową
naszych produktów gwarantują europejskie
certyfikaty BRC Consumer Products. Na
każdym etapie procesu produkcyjnego
starannie dobrany zespół pracowników
kontroluje jakość produktów.
Nasze papierowe obrusy dekoracyjne
posiadają również certyfikat FSC®. Oznacza
to, że materiał użyty do produkcji produktu
pochodzi z odpowiedzialnego źródła.
Certyfikat został wydany przez Preferred
by Nature.
.

Quality and environmental responsibility of
our products are guaranteed by European
certificates BRC Consumer Products. At every
stage of our production process, carefully
selected team of employees controls the
quality of products.
Our paper decorative table covers are also
FSC® certified. This means material used
for the product comes from a responsible
source. Certyficate was issued by Preferred
by Nature.

Szukaj naszych produktów certyfikowanych FSC®.

Look for our FSC®-certified products.
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produkty powiązane:

SL_OG_046301

OM01_OG_P_046301
Lavender Twigs

produkty powiązane:

SL_OG_053501

KM01_OG_053501

OM01_OG_P_053501

Watercolour Flowers Arrangement

TM02_OG_053501

TM01_OG_053501

produkty powiązane:

SL_OG_028601

KM01_OG_028601

OM01_OG_P_028601
Party Balloons
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TM02_OG_028601

TM01_OG_028601

produkty powiązane:

SD_OG_034401

KD01_OG_034401

Rose Twigs with Leaves and Flowers

OD01_OG_P_036804

TD02_OG_034401

TD01_OG_034401

produkty powiązane: Gold

SL_OG_005400


KM02_OG_005400

OM01_OG_P_054501
Lace Gold

TM02_OG_005400

TM01_OG_005400

produkty powiązane: Silver

SL_OG_005500

KM02_OG_005500

OM01_OG_P_054502
Lace Silver

TM02_OG_005500

TM01_OG_005500
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produkty powiązane: Silver Dots

SL_OG_049302

OM01_OG_P_054601
Ornament Silver

produkty powiązane: Golden Dots

SL_OG_049401

KM01_OG_049301

OM01_OG_P_054602
Ornament Gold

TM02_OG_049301

TM01_OG_049301

produkty powiązane:

SD_OG_034401

KD01_OG_034401

Delicate Flowers with Mini Dots

OD01_OG_P_028601
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TD02_OG_034401

TD01_OG_034401

produkty powiązane:

SD_OG_025601

OD01_OG_P_025601

Rose Twigs with Leaves and Flowers

produkty powiązane:

SD_OG_032001

OD01_OG_P_032001
Meadow in June

produkty powiązane:

SD_OG_034401

KD01_OG_034401

OD01_OG_P_034401
Delicate Flowers with Mini Dots

TD02_OG_034401

TD01_OG_034401
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produkty powiązane:

SD_OG_010001

KD01_OG_010001

OD01_OG_P_010001
Birthday Balloons

TD02_OG_010001

TD01_OG_010001

produkty powiązane:

SD_OG_012701

KD01_OG_012701

OD01_OG_P_012701
My Birthday

TD02_OG_012701

TD01_OG_012701

produkty powiązane:

SD_OG_027001

KD01_OG_027001

OD01_OG_P_027001
Sweet Unicorn with Pastel Dots
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TD02_OG_027001

TD01_OG_027001
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produkty powiązane:



OD01_OG_P_036801
White Dots on Red

produkty powiązane:



OD01_OG_P_036802
White Dots on Green

produkty powiązane:



OD01_OG_P_036803
White Dots on Pink
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produkty powiązane:



OD01_OG_P_036804
White Dots on Blue

produkty powiązane:

SD_OG_034401

KD01_OG_034401

Meadow in June

OD01_OG_P_032001

TD02_OG_034401

TD01_OG_034401

produkty powiązane:

OD01_OG_P_036805
White Dots on Grey
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Sprzedaż hurtowa

Wholesale

Serwetki, kubeczki, talerzyki i obrusy
nie podlegają zwrotom.

Napkins, cups, plates and table covers
cannot be returned.

Ustalenie warunków współpracy:
Dział Marketingu
tel.: + 48 61 654 55 51
e-mail: marketing@pol-mak.com.pl

Order Terms & Conditions:
Marketing Department
Phone: + 48 61 654 55 51
e-mail: marketing@pol-mak.com.pl

Składanie zamówień:
Biuro Obsługi Klienta
tel.: + 48 61 654 55 55
fax: + 48 61 654 55 52
e-mail: zamowienia@pol-mak.com.pl

Orders:
Customer Service Department
tel.: + 48 61 654 55 55
fax: + 48 61 654 55 52
e-mail: zamowienia@pol-mak.com.pl

Realizacja zamówień: 2-3 dni robocze
Minimum logistyczne wynosi 1000 zł netto

Terminowe dostawy za pośrednictwem
firmy spedycyjnej DHL (na terenie kraju)

Wszystkie produkty zaprezentowane
w katalogu produkowane są w naszej
firmie w Polsce

All products from the catalogue
are manufactured in our company
in Poland

Ze względu na różnice w procesie
produkcji, kolorystyka produktów może
nieznacznie różnić się od przedstawionej
w materiałach promocyjnych

Actual products` colours can vary slighty
from colours at promotional materials,
due to differences at production process

Przedstawiona kolekcja nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest jedynie zaproszeniem do zapoznania
się z aktualnym wzornictwem

This catalogue does not constitute an offer
within the meaning of the Civil Code
and is for informational purpose only
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Standardowy sposób pakowania kartoników z obrusami 120x180 cm
Standard packaging of table cover box 120x180 cm

widok kartonu
display box view

263

12 paczek / packs
*wymiary w mm
*dimensions in mm

183

234

waga: 1,4 kg
weight: 1,4 kg

21 kartonów / 252 paczek na warstwie
21 boxes / 252 packs on layer
widok pierwszej warstwy palety
first layer view

800

408

1200

1200

800

STANDARD
7 warstw
7 layers
widok palety
pallet view
147 kartonów / boxes
1764 paczek / packs

1986

800
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1200

Zakład Poligraficzny POL-MAK
P. Makowiak, D. Makowiak Sp. j.
www.pol-mak.com.pl

ADRES REJESTROWY / MAIN ADDRESS
ul. Słoneczna 6
62-081 Przeźmierowo k. Poznania
ZAKŁAD PRODUKCYJNY BATOROWO / BATOROWO FACTORY
ul. Stefana Batorego 93
62-080 Batorowo k. Poznania
tel. +48 61 654 55 50
POL-MAK IŁAWA SP. Z O.O.
ul. Papiernicza 1
14-200 Iława
tel. +48 61 655 46 70
BIURO OBSŁUGI KLIENTA / CUSTOMER SERVICE
tel. +48 61 654 55 55
fax +48 61 654 55 52
e-mail: zamowienia@pol-mak.com.pl
DZIAŁ MARKETINGU / MARKETING DEPARTMENT
tel. +48 61 654 55 51
e-mail: marketing@pol-mak.com.pl
e-mail: export@pol-mak.com.pl
DZIAŁ EXPORTU / EXPORT DEPARTMENT
tel. +48 61 654 55 59

Odwiedź nas:

@Maki_tabledecor
@Daisy_tabledecor
@Polmakcollection
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