
Виробник №1 інноваційної еко упаковки
в Україні



Про компанію

З 2006 року група компаній СтудіоПак - український виробник еко-упаковки з харчової 
фольги.

Асортимент продукції СтудіоПак складається з форм, об’ємом від 135 до 3100 мл, 
призначених для використання багатьма підприємствами хлібної, м'ясної, кондитерської 
промисловості, підприємствами HоRеCа, національними та регіональними роздрібними 
мережами.

Вся продукція відповідає світовим стандартам якості, а також має необхідні українські та 
європейські сертифікати.



Сертифікати

Сертифікат якості ISO 
9001:2015

Сертифікат якості ISO 
22000:2005

Сертифікат якості ISO 
14001:2015



Виробництво СтудіоПак



1. СтудіоПак для виробників (B2B);
2. ТМ МайстерСмак ™ і GOpock ™ 
для роздрібної торгівлі (В2С);
3. Більше 20 етикеток під приватні 
торгові марки.

   Наші партнери



Чому з нами варто працювати?

Ринок еко-упаковки з харчової фольги в Україні дуже перспективний, 
адже знаходиться на стадії розвитку та структуризації.

Наша продукція не шкодить здоров'ю людини та навколишньому 
середовищу, на 100% підлягає вторинній переробці.

Наша продукція має всі необхідні європейські сертифікати якості, а 
виробничий комплекс сертифікований за системою ISO.



Ми майже 14 років працюємо на ринках України, Європи та СНД. СтудіоПак 
рекомендують як надійного виробника та постачальника.

Ми пропонуємо оптимальний асортимент продукції, прийнятні ціни та 
коротку логістику. Наша пропозиція включає в себе не тільки еко-упаковку 
з харчової фольги, а також повне пакувальне рішення (кришки та машинки 
для пакування).

Ми оперативно і мобільно реагуємо на запити завдяки кваліфікованим 
співробітникам та оптимізації управлінських і виробничих процесів.



Харчова упаковка майбутнього
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Переваги упаковки з алюмінієвої фольги

Гігієнічність. Форми з алюмінієвої фольги стерильні, не містять 
поверхневих бактерій, алюміній як матеріал перешкоджає розвитку 
мікроорганізмів.

Бар'єрні властивості. Форми з алюмінієвої фольги перешкоджають 
випаровуванню, висиханню, зволоженню і повністю ізолюють їжу від 
впливу світла і проникнення завнішніх факторів.

Теплопровідність. Форми з алюмінієвої фольги мають здатність 
рівномірно проводити та тривалий час зберігати тепло.



Теплостійкість. Форми з алюмінієвої фольги витримують високі 
температури до +600° C, захищаючи продукти від обвуглення та 
вигоряння.

Екологічність. Алюміній може бути на 100% перероблений, він є 
екологічно чистим матеріалом, і найкраще підходить для споживачів, які 
стурбовані захистом навколишнього середовища.

Багатофункціональність. Форми з алюмінієвої фольги передбачають 
велику кількість варіантів упаковки з використанням різних кришок.



                                       Продукція СтудіоПак

- SP15L (255 ml, 127x100x33 mm)

- SP24L (430 ml, 145x120x40 mm)

- SP62L (900 ml, 218x113x53 mm)



                                       Продукція СтудіоПак

- SP64L (960 ml, 218x153x41 mm)

- SP88L (2000 ml, 255x185x53 mm)

- SP86L (2100 ml, 315x215x42 mm)



                                       Продукція СтудіоПак

- SP98L (3100 ml, 319x259x50 mm)

- SPM2L (520/320 ml, 225x180x30 mm)

- SPT20L (135 ml, 90x38 mm)



                                       Продукція СтудіоПак

- SPT51L (800 ml, 175x43 mm)

- SPT546L (1440 ml, 203x56 mm)

- SPT62L (1450 ml, 230x43 mm)



1
Готове пакувальне рішення

3
Дизайн кришки

2
 Тиснення на дні

Комплексний підхід



Готове пакувальне рішення:

1.  Упаковка з харчової фольги,
2. Комплектація кришками для 
всього асортиментного ряду 
упаковки,
3. Ручні машинки для оптимізації 
процесу пакування.

   Продукція



   Тиснення на дні

Ми надаємо можливість 
ембосування (тиснення на дні). 
Ембосування може бути у вигляді 
логотипу Вашої компанії і 
контактних даних. Опція залежить від 
тиражу замовлення.



Ми надаємо можливість додати 
кришку з ексклюзивним кольоровим 
друком. На ній може бути логотип 
Вашої компанії та інша корисна 
інформація для ваших клієнтів.

   Дизайн кришки



Як виглядає?



ТОВ «СтудіоПак Україна Лімітед»
Україна, 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 21

тел .: +380 44 206 0960
www.studiopack.ua

е-mail: info@studiopack.ua

Сильні працюють з сильними!

http://www.studiopack.ua

