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Nowa fabryka wysokiej jakości opakowań SWEDBRAND w 
Gdańsku stosuje innowacyjne kleje roślinne 

Wykorzystanie klejów na bazie roślinnej dekstryny zwiększa zrównoważony 
rozwój, nie wpływając na wysoką jakość 

 

Hongkong, Chiny, 6 maja 2021 Firma SWEDBRAND Group, producent opakowań dla 
najbardziej znanych marek na świecie, ogłosiła dziś, że jej nowy zakład produkujący w 
Polsce pudełka przeznaczone na towary luksusowe stosuje wyłącznie kleje na bazie 
roślinnej dekstryny. Kleje te są naturalne i biodegradowalne. Nadają się do recyklingu i są 
przyjazne dla wegan. Stosuje się je zamiast konwencjonalnych klejów wytwarzanych z 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Są one zwykle robione ze skrobi 
ziemniaczanej i na bazie wody, nie zawierają rozpuszczalników, a także są zgodne z 
europejskimi i amerykańskimi przepisami dotyczącymi kontaktu z żywnością. 

Kierownik zakładu, Bogdan Putko, który ma 35-letnie doświadczenie na polskim rynku 
opakowań, mówi: „Postanowiliśmy stosować kleje na bazie dekstryny, ponieważ są one 
zgodne z kierunkiem, w którym podąża cały świat, czyli zwiększeniem zrównoważonego 
rozwoju, a zatem ze strategią firmy SWEDBRAND w tym obszarze. Kleje na bazie dekstryny 
są przede wszystkim wytwarzane z roślin, których hodowla ma znacznie mniej negatywny 
wpływ na środowisko niż hodowla zwierząt, ale także zużywają dużo mniej energii. Stosuje 
się je w temperaturze 30–38°C, podczas gdy kleje pochodzenia zwierzęcego wymagają 
temperatury do 70°C. Ponadto, gdy pojemniki pozostają otwarte, klej nie krzepnie, co 
zmniejsza ilość odpadów i usprawnia proces produkcji. Klejone w ten sposób produkty są 
równie trwałe i w porównaniu z tymi klejonymi tradycyjnymi klejami pochodzenia 
zwierzęcego nie wykazują widocznej różnicy. Nie znamy żadnych innych producentów 
pudełek, którzy używają obecnie wyłącznie tego typu klejów”. 

Kleje na bazie wody i dekstryny sprawdzają się w przypadku wielu różnych maszyn i 
procesów. Ich wykorzystanie pozwala na sklejenie do 15 pudełek na minutę.  

Więcej informacji na temat nowej fabryki wysokiej jakości pudełek firmy SWEDBRAND w 
Gdańsku można znaleźć tutaj: Swedbrand Group. Wirtualną wycieczkę po fabryce można 
zaplanować, kontaktując się z nami. 

  

https://bit.ly/3tCSFt2
https://www.swedbrand-group.com/contact/?subject=I%20am%20interested%20in%20taking%20a%20virtual%20factory%20tour#contact-form


 

O SWEDBRAND Premium Packaging 

SWEDBRAND Premium Packaging jest częścią Grupy SWEDBRAND, którą Chris Magnusson i 
Zaid Bunni założyli w 2006 roku jako firmę z kapitałem zagranicznym z siedzibą w 
Hongkongu. Obecnie firma posiada biura i fabryki w Azji oraz Europie. Firma SWEDBRAND, 
produkująca opakowania dla najbardziej znanych marek na świecie, oferuje pełną gamę 
produktów, począwszy od wysokiej jakości pudełek i ręcznie wykonanych toreb, które 
idealnie pasują do towarów luksusowych, po wygodne i trwałe torby wielokrotnego użytku, 
popularne wśród czołowych sprzedawców detalicznych. Firma gwarantuje również pełną 
gamę rozwiązań dla branży spożywczej i gastronomicznej, w tym wysokiej jakości 
opakowania do wysokoprocentowych alkoholi, win i wyrobów cukierniczych, a także 
pojemniki na napoje i posiłki na wynos. Globalna sieć zakładów umożliwia klientom 
korzystanie z regionalnej produkcji opakowań, dzięki czemu mogą spełniać najbardziej 
rygorystyczne wymagania dotyczące kosztów i wysyłki oraz zdywersyfikowania ryzyka w 
całym łańcuchu dostaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwuj Swedbrand na       
 
Więcej informacji: swedbrand-group.com i  
 
Monika Dürr 
duomedia 
Konsultantka PR 
monika.d@duomedia.com 
+49 61 049 44895 

Zaid Bunni 
Grupa Swedbrand 
Współzałożyciel i dyrektor 
zaid@swedbrand.com 
+44 20 701 21605 
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