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PROJEKTUJEMY OPAKOWANIA 

Wykonujemy projekty butelek we współpracy z klientami lub  
samodzielnie. Przy projektowaniu kierujemy się wymaganiami  

technicznymi, sugestiami ze strony klienta oraz własnymi  
doświadczeniami.  

 

WYKONUJEMY FORMY 
 

Wykonujemy butelki rozdmuchowe na podstawie naszych projektów 
oraz tych dostarczonych przez klientów. 

Jesteśmy w stanie wyprodukować 8 mln butelek jednego wzoru  
miesięcznie. Butelki wydmuchiwane są na nowoczesnej maszynie  
Krones Contiform S8 przy użyciu materiałów najwyższej jakości.  

 

PRODUKCJA BUTELEK 
 

Produkujemy butelki z tworzywa PET oraz RPET (butelki ekologiczne, 
produkt pochodzi z recyklingu) o pojemności od 0,25ml do 1l gwint 
38 mm i butelki 100 ml gwint 28 mm w dowolnym kolorze lub bez-

barwne. Mamy dostępnych wiele wzorów butelek dla różnych branż i 
do najróżniejszych zastosowań. Posiadamy wszystkie wymagane 

certyfikaty zarówno dla opakowań spożywczych i mleczarskich, jak 
również dla przyrządów pomiarowych, jakimi są butelki wykorzysty-
wane do bezpośredniego spożycia według zmian prawnych z 2014r. 

(DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/32/UE z 
dnia 26 lutego 2014 r.).  
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Butelka PET okrągła  100 ml,  
gwint fi 28,  ASG (butelka bez pierścienia, tzw. chemiczna ) 
kolor: biały, transparentny 
gramatura butelki: 23g, oraz 14g 
opakowanie: karton 3600 szt, paleta 3600 szt. 
wymiary palety: sz. 80 x dł. 120 x wys. 106 cm 
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Butelka PET kwadratowa 250 ml,  
gwint fi 38, 2 star 
kolor: transparentna, biała 
gramatura butelki: 17 g 
opakowanie: karton 200 szt, 16 kartonów na palecie, paleta 3200 szt. 
wymiary palety: sz. 89 x dł. 120 x wys. 181 cm 
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Butelka PET kwadratowa  500 ml,  
gwint fi 38, 2 star 
kolor: transparentna, biała 
gramatura butelki: 22 g 
opakowanie: karton 100szt, 24 kartony na palecie, paleta 2400 szt. 
wymiary palety: sz. 80 x dł. 124 x wys. 203 cm 
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Butelka PET okrągła 250 ml ,  
gwint fi 38, 2 star 
kolor: transparentna, biała 
gramatura butelki: 17 g 
opakowanie: karton 200 szt, 16 kartonów na palecie, paleta 3200 szt. 
wymiary palety: sz. 89 x dł. 120 x wys. 181 cm 
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Butelka PET okrągła tłoczona 330 ml ,  
gwint fi 38, 2 star 
kolor: transparentna, biała 
gramatura butelki : 17 g 
opakowanie: karton 144  szt, 15 kartonów na palecie, paleta 2160 szt. 
wymiary palety: sz. 80 x dł. 120 x wys. 205 cm 
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Butelka PET okrągła tłoczona 500 ml ,  
gwint fi 38, 2 star 
kolor: transparentna, biała 
gramatura butelki : 22 g 
opakowanie: karton 100  szt, 15 kartonów na palecie, paleta 1500 szt. 
wymiary palety: sz. 80 x dł. 120 x wys. 205 cm 
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Butelka PET kwadratowa tłoczona 250 ml,  
gwint fi 38, 2 star 
kolor: transparentna, biała 
gramatura butelki: 17 g 
opakowanie: karton 420 szt, 8 kartonów na palecie, paleta 3360 szt. 
wymiary palety: sz. 80 x dł. 120 x wys. 183 cm 
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Butelka PET kwadratowa tłoczona 330 ml,  
gwint fi 38, 2 star 
kolor: transparentna, biała 
gramatura butelki: 17 g 
opakowanie: karton 330 szt, 8 kartonów na palecie, paleta 2640 szt. 
wymiary palety: sz. 80 x dł. 120 x wys. 183 cm 

 

 

 

 

www.biopet.eu                                 e-mail: zamowienia@biopet.eu 



BIO PET sp. z o.o. sp. k. 
78-320 Połczyn Zdrój  
ul. Szczecinecka 22B 

Butelka PET kwadratowa tłoczona 500 ml,  
gwint fi 28,  2 star 
kolor: transparentna, biała 
gramatura butelki: 22 g 
opakowanie: karton 200 szt, 8 Kartonów na palecie, paleta 1600 szt. 
wymiary palety: sz. 80 x dł. 120 x wys. 183 cm 

 

 

 

 

www.biopet.eu                                 e-mail: zamowienia@biopet.eu 



BIO PET sp. z o.o. sp. k. 
78-320 Połczyn Zdrój  
ul. Szczecinecka 22B 

Butelka PET kwadratowa tłoczona 1000 ml,  
gwint fi 38, 2 star 
kolor: transparentna, biała 
gramatura butelki: 24 g 
opakowanie: karton 108 szt, 8 kartonów na palecie, paleta 864 szt. 
wymiary palety: sz. 80 x dł. 120 x wys. 183 cm 

 

 

 

 

Brak zdjęcia 
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Nakrętka do butelki 
gwint fi 38, 2 star 
kolor: biały, żółty, pomaraoczowy, czerwony,  
            zielony, niebieski, czarny 
opakowanie: karton 3000 szt, 20 kartonów na palecie, paleta  60 000 szt. 
wymiary palety: sz. 80 x dł. 120 x wys. 210 cm 
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Nakrętka na butelkę 
gwint fi 28,  
kolory: biały, żółty, pomaraoczowy, czerwony,  
              zielony, niebieski, czarny 
opakowanie: karton 5000 szt, 10 kartonów na palecie, paleta .50 000 szt. 
wymiary palety: sz. 80 x dł. 120 x wys. 181 cm 
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Nakrętka na butelkę typu Flip Top 
gwint fi 28,  
kolory: biały, żółty, pomaraoczowy, czerwony,  
              zielony, niebieski, czarny 
opakowanie: karton 4000 szt, 10 kartonów na palecie, paleta 40 000 szt. 
wymiary palety: sz. 80 x dł. 120 x wys. 181 cm 
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Nakrętka na butelkę typu Flip Top 
gwint fi 38,   2 Star 
kolory: biały, żółty, pomaraoczowy, czerwony,  
              zielony, niebieski, czarny 
opakowanie: karton 3000 szt, 20 kartonów na palecie, paleta 60 000 szt. 
wymiary palety: sz. 80 x dł. 120 x wys. 210 cm 
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