
Фирма Поликарт ООД, гр. Костинрод е производител на опаковки и етикети от хартия, картон, мукава, 
велпапе, фолиа и други синтетични материали, съсредоточена върху производителите на електроника, ел. 
апарати и устройства. Фирмата е с голям опит в обработката на различни материали като картон и хартия, 
като се стремим да предложим опаковки на най-добрата цена на пазара в България и заобикалящите ни 
страни – Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Македония. Предлагаме няколко вида печат - офсетов, флексо, 
дигитален и ситопечат, с перфектно качество и ниски цени за печат върху различни материали.

За производителите на електроника можем да предложим опаковки и консумативи от следните видове:

Картонени Кутии
Кутии за производителите на електроника, ел. апарати и устройства от 
картон и микровелпапе. Предлагаме голям избор от размери на готови 
инструменти, опции за прозорец, топъл печат и довършителни процеси 
като лакиране и топло ламиниране.

Етикети

Изработваме етикети от фолио и хартия за електроуреди, с 
различни опции за щанцоване, защитни знаци и холограми и 
няколко вида перфорации според приложението им.

Вложки и Уплътнители

Вложки и уплътнители за ел. части, уреди и цели апарати, от минимален 
размер 10х10 мм до макс. 120х160 см, и мин. количество на поръчка100 бр

Куриерски и Транспортни Кашони 

Като производител на опаковки предлагаме кашони с печат за доставка по куриер 
и транспортни опаковки. Можем да изработим дизайн по ваш модел и размери. 

Опаковки от Антистатични Материали
Поддържаме на склад специализирани материали за ел. телхника, като 
метализирани фолиа и антистатични материали, които могат да се печатат.

Листовки и Брошури
Хартиени листовки за информация и инструкция, с едноцветен черен печат или 
пълноцветен печат. Предлагами всички типове сгъване за листовки за ел. уреди
апарати и домашни потреби, изработени от тънка хартия предназначена за целта.

гр. Костинброд, ул. Славянска 46 - София oбласт
ел. поща: sales@polycart.info или тел: 0721 66145
фирмена информация и продукти: www.polycart.info
платформа за поръчки и проследяване: www.polycart-bg.com


