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Podkarpacki Producent.
Światowy Lider.
Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o. to polski producent folii stretch metodą wylewu CAST.
Wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra, najnowszej generacji linie produkcyjne oraz bogato
wyposażone laboratorium do badań, pozwoliły nam zdobywać rynki zagraniczne, przez co staliśmy się
szanowaną i rozpoznawalną marką europejską.
W naszej ofercie znajdą Państwo folie ręczne, w tym pre-stretch, folie maszynowe, jumbo oraz folie do
sianokiszonki. Zapraszamy do lektury naszego katalogu, w którym przedstawiamy aktualną ofertę,
przybliżamy obraz naszej firmy oraz jej historię.
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Historia firmy

Start linii
Handrollex

2010

Powstanie
Laboratorium B+R
Uruchomienie linii
Jumborollex

Nowa 3-metrowa linia
do produkcji folii E7

2011

2013

2006

2012

Efekt Plus 
z siedzibą w
 Rzeszowie

Powstanie nowego
zakładuw Głogowie
Małopolskim

Uruchomienie linii do
produkcji folii stretch
metodą CAST

Uruchomienie nowej
linii 4-metrowej
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Uruchomienie
6-metrowej linii
produkcyjnej MasterCast

Instalacja linii produkcyjnej
dla sianokiszonki
AgroWrap®

2015

2020

Uruchomienie dedykowanej
i jedynej na świecie linii
produkcyjnej dla folii
Eco-Performance Pre-Stretch®

2021

2019
Zakończenie budowy nowego
zakładuw strefie
Dworzysko (Rzeszów)

Folię stretch produkujemy od 2006 roku. Naszym celem jest dostarczanie produktów
o najwyższych standardach jakościowych. Potwierdzeniem realizacji naszego działania jest
dynamiczny rozwój sprzedaży na rynku krajowym oraz za granicą.

i

Od siedemnastu lat stawiamy na ciągły rozwój oraz najwyższą jakość produktów.
W tym czasie uruchomiliśmy dwa osobne zakłady produkcyjne w Parkach Naukowo-Technologicznych AEROPOLIS - Głogów Małopolski i Dworzysko - Rzeszów, znacznie zwiększyliśmy liczbę zatrudnionych osób, rozwinęliśmy laboratorium i dział kontroli jakości. W latach
2009 - 2021 uruchomiliśmy łącznie 7 linii produkcyjnych. Wprowadziliśmy nowe produkty
na rynki krajowe i zagraniczne.
Jako jedyni na świecie oferujemy folię ręczną Pre-Stretch wykonywaną metodą IN-LINE.
Posiadamy także unikatową, 6 metrową linię produkcyjną do wytwarzania folii stretch
metodą CAST. Jest to największa tego typu instalacja technologiczna na świecie.
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Technologie i uszlachetnienia

Nazwa

M50

Seven

Cecha

Folia 50-warstwowa

Folia 7-warstwowa

Rodzaj folii

Maszynowa / Jumbo

Maszynowa / Jumbo

•

Wysoka odporność na

•

przebicie i zerwanie

Właściwości

Wysoka odporność na
przebicie i zerwanie

•

Mocna struktura siatki

•

Wysoka rozciągliwość

•

Zwiększona stabilizacja

•

Produkt ekonomiczny

•

Dbałość o środowisko

ładunku
•

Produkt ekonomiczny

Kolorystyka

Czarny, Biały, Niebieski,
Transparent

Transparent

Klasy
Jakościowe

Standard
Power
Pośrednie

Standard
Power
Super Power
Ultra
Pośrednie

Technologie produkcji
i

Zaawansowany park maszynowy i wieloletnie doświadczenie w produkcji folii stretch pozwala
oferować nam technologie niespotykane u innych producentów. Są to innowacyjne rozwiązania
dedykowane do konkretnych rodzajów folii.

!
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Dostępność danej technologii należy potwierdzić bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta.

Nazwa

E7

Efekt Stretch Plus

Cecha

Folia 7-warstwowa pro-ekologiczna

Folia 5-warstwowa

Rodzaj folii

Ręczna / Maszynowa / Jumbo

Maszynowa / Jumbo

•

Wysoka odporność na

•

przebicie i zerwanie
•

Użycie do 30% regranulatu

Właściwości

podczas produkcji
•

Wysoka odporność na
przebicie i zerwanie

•

Wysoka rozciągliwość

•

Produkt ekonomiczny

Produkt ekonomiczny

Kolorystyka

Transparent

Transparent

Klasy
Jakościowe

Standard
Power
Pośrednie

Standard

Uszlachetnienia folii
Dla Klientów wymagających dodatkowych opcji produktowych przygotowaliśmy uszlachetnienia:
	

OSC (High Slip)
Folie śliskie dedykowane do ścisłego magazynowania produktów.
Zapobiega zjawisku „sklejania się palet”.
Frozen
Folie odporne na działanie niskich temperatur.

i

Food
Folie bezpieczne dla żywności, mogące mieć z nią bezpośredni kontakt.
UV
Materiał wykazuje zwiększoną odporność na promieniowanie UV.
High Cling
Zwiększona kleistość folii, rozwiązanie dedykowane dla konfekcjonerów.
Maskowanie produktu
Kolorowe folie skutecznie ukrywają zawartość ładunku.
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Folie ręczne

Dostępne uszlachetnienia:

Służą do ręcznego owijania towaru na paletach.
W zależności od potrzeb Klienta jesteśmy w stanie wyprodukować folię ręczną już od 8 µm do 35 µm
grubości oraz szerokości 250, 400, 450 oraz 500 mm.
Folia stretch powyżej 17 µm używana jest przede wszystkim przy zabezpieczeniu asortymentu ciężkiego
takiego jak cegły, kostki brukowe czy też artykuły metalowe.
Dzięki w pełni zautomatyzowanym liniom produkcyjnym możliwe jest pakowanie folii stretch w kartony
po 6 szt.
Ręczne

Grubość

8-11 µm

12 µm

15-35 µm

Szerokość

250, 400, 450, 500 mm

250, 400, 450, 500 mm

250, 400, 450, 500 mm

Waga netto

0,7 - 4 kg

0,7 - 4 kg

0,7 - 8 kg

Rozciągliwość

120% - 200%

150% - 250%

150% - 300%

Kolor

transparent

transparent

transparent, czarny*, biały*,
niebieski**

*dostępne w rozciągach od 150% do 250%,
**dostępne w rozciągach 150%.

Mini Rap
Cechy produktu
Folia stretch Mini RAP to doskonała
alternatywa dla taśmy klejącej.

i

Stosuje się ją do zabezpieczania mniejszych
ładunków.
Dostępna w wersji dla prawo i lewo
ręcznych, a także uniwersalna.

Mini-Rap

Grubość

8-35 µm

Szerokość

100, 125 mm

Rozciągliwość

120% - 250%

Kolor

transparent, czarny*, biały*,
niebieski**

*dostępne w rozciągach od 150% do 250%,
**dostępne w rozciągach 150%.
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Eco-Performance
Pre-Stretch®
Folia Eco-Performance Pre-stretch produkowana przez Efekt Plus to pierwsza na świecie folia wstępnie
rozciągnięta wytwarzana bezpośrednio na linii produkcyjnej.
Pre-stretch produkowany jest w wersji z zakładkami oraz bez zakładek. Zaawansowany proces technologiczny i starannie dobrane surowce pozwalają oferować nam produkt o wysokich parametrach wytrzymałościowych i wydajnościowych.

Pre-stretch

Grubość

6-12 µm*

Szerokość

430**, 440, 450 mm

Nawój

400 - 800 mb

Kolor

transparent

*rekomendowana grubość 7-9 µm
**standardowa szerokość rolki

Cechy produktu
Typowa pojedyncza rolka folii Pre-Stretch
o gr. 8 μm to aż 600 mb materiału
stretch. Zbudowana jest z 13 warstw.

i

W porównaniu do klasycznej folii stretch
koszty owijania są zredukowane
aż o 40%.

Dlaczego pre-stretch?
Wysoka stabilność ładunku
elastyczność folii i niskie
naprężenia równoważą
i zabezpieczają ładunek.
Stabilizacja ładunku jest
porównywalna z folią
klasy POWER.
Odporność na zerwanie
folia wstępnie rozciągnięta
posiada 13 warstw.

Łatwe użycie
wymaga mniejszego użycia siły do
naprężenia folii i owinięcia towaru,
oszczędzając czas i energię
pracownika.

Produkt pro-ekologiczny
użycie folii pre-stretch gwarantuje
zmniejszenie zużycia folii co jest równe
z mniejszą ilością odpadów.

www.folia-stretch.pl
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Folie maszynowe
& Jumbo

Dostępne uszlachetnienia:

Folie maszynowe są dedykowane do owijarek talerzowych bądź ramieniowych.
W zależności od potrzeb Klienta produkujemy folię maszynową w różnych grubościach od 8 do 35 µm
oraz szerokościach podanych poniżej. Dostępne kolory doskonale maskują ładunek.

Cechy produktu
i

Folie dedykowane dla owijarek z mechanicznym naciągiem folii oraz do maszyn
z naciągiem dwumotorowym.
Nasze folie maszynowe oraz Jumbo
oferujemy w różnych kolorach.

Maszynowe

Grubość

8-9 µm

10-11 µm

12 µm

Szerokość

250 - 2000 mm

250 - 2000 mm

250 - 2000 mm

Waga netto

Maszynowe

Jumbo

Jumbo

16

5 - 25 kg

(dla szer. 500mm)

5 - 25 kg

(dla szer. 500mm)

5 - 25 kg (dla szer. 500mm)

Rozciągliwość

120% - 180%

120% - 200%

150% - 250%

Kolor

transparent

transparent

transparent

Grubość

15-16 µm

17-23 µm

30-35 µm

Szerokość

250 - 2000 mm

250 - 2000 mm

250 - 2000 mm

Waga netto

5 - 25 kg (dla szer. 500mm)

5 - 25 kg (dla szer. 500mm)

5 - 25 kg (dla szer. 500mm)

Rozciągliwość

150% - 300%

150% - 350%

150% - 370%

Kolor

transparent, czarny*,
biały*

transparent, czarny*, biały*,
niebieski**

transparent, czarny*,
biały*, niebieski**

Grubość

8-9 µm

10-11 µm

12 µm

Szerokość

290, 400, 450, 500 mm

290, 400, 450, 500 mm

290, 400, 450, 500 mm

Waga netto

26 - 55 kg

26 - 55 kg

26 - 55 kg

Rozciągliwość

120% - 180%

120% - 200%

150% - 250%

Kolor

transparent

transparent

transparent

Grubość

15-16 µm

17-23 µm

30-35 µm

Szerokość

290, 400, 450, 500 mm

290, 400, 450, 500 mm

290, 400, 450, 500 mm

Waga netto

26 - 55 kg

26 - 55 kg

26 - 55 kg

Rozciągliwość

150% - 300%

150% - 350%

150% - 370%

Kolor

transparent, czarny*,
biały*

transparent, czarny*, biały*,
niebieski**

transparent, czarny*,
biały*, niebieski**

*dostępne w rozciągach od 150% do 250%,
**dostępne w rozciągach 150%.
Uwaga: szerokość rolki 290 mm występuję wyłącznie w kolorze transparent.

Folie maszynowe
& Jumbo - rozciąg gwarantowany
Klasa Standard+ wykazuje zwiększoną odporność na przebicie i rozerwanie
Grubość

Standard

Standard+

Power

Super Power

Ultra

8 - 9 µm

120%

ND

150%

ND

180%

10 - 11 µm

120%

ND

150%

ND

200%

12 - 14 µm

150%

150%

200%

ND

250%

15 - 16 µm

150%

150%

200%

250%

300%

17 - 19 µm

150%

150%

250%

300%

325%

20 - 22 µm

150%

150%

250%

300%

335%

23 - 24 µm

150%

150%

250%

300%

350%

25 - 35 µm

150%

150%

250%

300%

370%

(ND - rozciąg dla danej grubości jest niedostępny)

Klasy pośrednie:
Grubość

180%

200%

220%

280%

8 - 9 µm

ND

ND

ND

ND

10 - 11 µm

ND

ND

ND

ND

12 - 14 µm

180%

ND

ND

ND

15 - 16 µm

180%

ND

ND

280%

17 - 19 µm

180%

200%

220%

280%

20 - 22 µm

180%

200%

220%

280%

23 - 24 µm

180%

200%

220%

280%

25 - 35 µm

180%

200%

220%

280%

(ND - rozciąg dla danej grubości jest niedostępny)
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Folie do sianokiszonek AgroWrap®
Folia do sianokiszonki dostępna pod marką AgroWrap® jest produkowana przy użyciu wysokiej
jakości surowców, tak aby spełniała wszystkie wymogi i oczekiwania klienta.

Cechy produktu
Folia rolnicza zbudowana z 7 warstw.
Gwarantuje pełną szczelność.

i

Cechuje się właściwą odpornością
na zerwanie podczas owijania.
Dostępna w kolorze zielonym oraz białym.

Sianokiszonka

Maszynowe
Logistyka

Szerokość

500 mm

750 mm

Grubość

25 µm

25 µm

Nawój

1800 mb

1500 mb

Waga netto

21,5 kg

27,0 kg

Średnica tulei

3”

3”

Rodzaj tulei

papierowa - hydrofobowa

papierowa - hydrofobowa

Kolor

biała, zielona

biała, zielona

Szerokość

500 mm

750 mm

Rodzaj
opakowania

20

Specjalny karton (z zał. instrukcją użytkowania)

Ilość rolek
na palecie

48

40

Wysokość palety

1,73 m

1,70 m

Wymiar palety

110 x 130 cm

110 x 130 cm

Dlaczego AgroWrap®?
Odporność na zerwanie
folia AgroWrap® o grubości
25 μm jest wytrzymała
i odporna na zerwanie
i przebicie.

Ochrona przed UV
AgroWrap® to folia która posiada
wysoką odporność na promieniowanie UV. Dzięki temu negatywne
warunki atmosferyczne nie
wpływają na degradację folii.
Gwarantuje to idealne warunki
procesu fermentacji paszy oraz jej
długotrwałe magazynowanie.

Wysoka kleistość
to gwarancja szczelności
owiniętej beli. Innowacyjne
substancje klejące nie
osadzają się na wałkach,
co ma bezpośredni wpływ na
stan i czystość owijarki
rolniczej.

Folia do sianokiszonki AgroWrap®
została przetestowana przez
rolników dzięki czemu wiemy,
że sprawdzi się w praktyce.

Bezpieczeństwo
Folia jest odporna na szkodliwe działanie środków ochrony roślin, nawozów oraz
chemii stosowanej
w rolnictwie.

AgroWrap® to folia, która
utrzymuje paszę w możliwie
najlepszej kondycji.

www.folia-stretch.pl
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Park maszynowy

i

Park maszynowy w zakładach produkcyjnych
Efekt Plus wyposażony jest w nowoczesne 
i w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne
oraz roboty pakująco-paletyzujące, usprawniające cały proces produkcyjny.
Nasze linie są przystosowane do produkcji folii
wielowarstwowej stretch. Wszystkie
nasze maszyny są innowacyjne w skali
światowej.

Laboratorium B+R
Nasze Laboratorium B+R to zespół specjalistów,
którzy czuwają nad jakością produkowanej przez
nas folii.
Badaniom poddajemy nasze surowce wejściowe
do produkcji oraz gotowe produkty. Każda próbka
danej partii produkcyjnej przechodzi następujące
testy i pomiary:

i

•
•
•
•
•
•
•

Test jakościowy
Kontrola odporności na przebicie
Test kleistości
Test odporności na zerwanie
Pomiar grubości
SIłę retencji
Wymiary rolki

Dzięki temu mamy pewność, że nasze folie
spełniają najwyższe standardy jakościowe.
Nasi specjaliści nieustannie pracują nad
udoskonalaniem naszych produktów,
a tym samym wyznaczają najwyższe standardy
jakości na rynku folii stretch.
www.folia-stretch.pl

Zrównoważony rozwój Efekt Plus
Zrównoważony rozwój to jeden z najważniejszych aspektów we współczesnej gospodarce
i zarządzaniu. Zakłada świadome korzystanie z zasobów w taki sposób, aby były one wystarczające do budowania dobrobytu dla obecnego pokolenia, ale także zaspokajania
przyszłych potrzeb. Ograniczenie wykorzystania nieodnawialnych zasobów lub wyeliminowanie z przetwarzania materiałów niebezpiecznych, toksycznych lub nienadających się do
recyklingu przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

i

To, czym jest zrównoważony rozwój, doskonale odzwierciedla się w działaniach prowadzonych przez naszą firmę. Optymalizujemy nasze produkty pod kątem energochłonności
produkcji i logistyki, a także użytych materiałów. Wykorzystujemy także regranulację,
a zautomatyzowany proces produkcji i paletyzacji znacząco redukuje ilość odpadów.
Wprowadzamy produkty o wysokich parametrach wytrzymałościowych, jednocześnie redukując ich grubość, co przyczynia się do znacznego zmniejszenia ilości tworzyw sztucznych
wprowadzanych na rynek i tym samym znacząco ogranicza ilości powstałych odpadów.
Efekt Plus oprócz zachowania wysokich standardów, prowadzi działania proekologiczne.
Folia produkowana przez nas w 100% nadaje się do recyklingu materiałowego, natomiast
odpady produkcyjne powstałe w firmie podczas produkcji są poddawane recyklingowi
materiałowemu na miejscu. Odzysk energii cieplnej z linii produkcyjnych zastosowaliśmy do
ogrzewania pomieszczeń oraz wody w firmie. Potwierdzeniem tych działań jest
Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO: 14001

www.folia-stretch.pl
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Zakład Produkcji Folii Efekt Plus sp. z o.o.
Siedziba firmy
ul. Złota 44 / 334
00-120 Warszawa

Oddział - Głogów Małopolski
ul. Innowacyjna 10
36-060 Głogów Małopolski

Oddział - Rzeszów Dworzysko
ul. Kapitałowa 9
35-213 Rzeszów

NIP: 813-31-93-433
Regon: 691533340
KRS: 0000186179
BDO: 000001359
tel: +48 17 740 98 60
fax: +48 17 740 98 71
e-mail: biuro@folia-stretch.pl
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