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Кои сме ние?

PACKWOOD
е една сред първите фирми в България, 
специализирана в производството на опаковки от 
крафт картон и хартия за страната и чужбина.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ
цялостни опаковъчни решения както с крафтови/целулозни 
картони, които са изключително здрави и подходящи за 
директен допир с храна, така и с натурално изглеждащи 
хартии, които са напълно рециклируеми и с еко-визия.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ
са в сферата на
хранително-вкусовата, 
леката и фармацевтична 
индустрия.
Ние работим за и в 
партньорство с нашите 
клиенти, популяризирайки 
изделията от крафт в 
България.



ФИРМАТА
е създадена през недалечната 2013г.
Основана е с идеята да се запълни 
пазарна ниша за висококачествени 
опаковки с еко-визия.

Голяма част от опита на експертите
ни е наследен от фирма Витавел Инвест 
АД, която е с над 45-годишна традиция
в производството на опаковки от велпапе
и картон. 

Нашата история



КОНСТРУИРАМЕ
персонализирани опаковки, които правят 
продуктите на нашите клиенти атрактивни 
и ги открояват от конкуренцията.

Работим предимно с крафтови 
картони, които имат неоспорими 
предимства, когато е необходима 
устойчива конструкция с добри 
бариерни свойства, каквито са 
например опаковките за храни 
(fast food) или алкохолни продукти 
(beer six pack).

Нашите предимства



РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО
ни в София дава удобство и сигурност за нашите 
клиенти.

ISO И BRC
ПРЕДСТОИ ДО 
КРАЯ НА 2016 Г.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ
в сферата на опаковките – от консултация през 
концепция до доставка на готов продукт, ние 
предлагаме от потребителски до транспортни 
опаковки.
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СЕРТИФИКАТИ

Нашите предимства



НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ
български производители и целим да 
достигнем европейско качество на 
крайния продукт.

Нашите клиенти са от различни браншове, 
но ги свързва устрема към качествено 
опаковани продукти, които постигаме
с коректни взаимоотношения и 
конкурентни цени.

Нашата мисия



Изготвяне на 2 различни предложения с мостри.

Обсъждане на потенциален проект с клиент за детайли и възможно изпълнение.

И пускане на официална заявка по оферта.

ЗАПИТВАНЕ

МОСТРА

ОДОБРЕНИЕ

ИЗРАБОТКА

ДОСТАВКА

Работен процес



Всички опаковки, произведени от PACKWOOD 
by Geran Bio, могат да бъдат сертифицирани 
по FSC стандарт.  Продукцията може
да бъде доставена до адрес на клиента
в страната или чужбина.

При всички проекти се изготвят мостри
в нашия офис. Предлагаме и експресно 
изрязване на мостри по време на среща с 
клиент за доуточняване и корекции.
При реализиран проект мострите са 
безплатни за клиента.

Портфолио



ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИ 
Проект „Тавички за печене“
Материал: 235гр/м2 GC1 greaseproof

ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИ 
Проект „Кутия тип китайска храна“
Материал: 250гр/м2 GC1

ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИ 
Проект „Кутия за доставка на храна“
Материал: 430гр/м2 Крафт каф/каф

Fast food опаковки



ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИ 
Проект „Опаковки и каталог Zido“
Материал каталог: 300гр/м2 Крафт каф/каф
Материал опаковки: 350гр/м2 Крафт каф/бял

Опаковки за храна



ОПАКОВКА ЗА БИСКВИТИ
ТИП ДИСПЛЕЙ С ПЕРФОРАЦИЯ
Проект „Кookie Cat“
Материал: 430гр/м2 Крафт каф/каф

Опаковки за храна



ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИ
Проект „Промо-пакет Maretti”

Материал кутия: 360гр/м2 GT4 Kraft 
Материал кутия ръкав: 350гр/м2 GT2
Материал брошура: 300гр/м2 GZ350гр/см

Опаковки за храна



ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИ 
Проект „Тарелка Балев Био“ 
Материал: 400гр/м2 Крафт каф/каф

Oпаковки за плодове и зеленчуци



ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИ 
Проект „Тарелка за череши Eco Agro“
Материал: 270гр/м2 GZ с ламинат 

Oпаковки за плодове и зеленчуци



ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОПАКОВКИ 
Проект „Опаковка Biozin“
Материал: 300гр/м2 GC1

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОПАКОВКИ 
Проект „Опаковка Biozin Kids“
Материал: 295гр/м2 GC1 

Опаковки за фармацевтични
продукти



ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОПАКОВКИ
Проект „Кутийки за семена” 
Материал: 295гр/м2 GC1

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОПАКОВКИ
Проект „Опаковки за градински продукти” 
Материал: 280гр/м2 Крафт
и 290гр/м2 Крафт

Други опаковки



ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОПАКОВКИ 
Проект „Bubbles Hanger“
Материал: 390гр/м2 Крафт 
каф/бял

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОПАКОВКИ 
Проект „Кошничка Maretti “
Материал хенгер Maretti 15гр: 
280гр/м2 Крафт каф/бял 
Материал хенгер Maretti 70гр: 
390гр/м2 Крафт каф/бял

Други опаковки



ВСИЧКИ ОПАКОВКИ,
ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ PACKWOOD
by Geran Bio, могат да бъдат сертифицирани
по FSC стандарт.
Продукцията може да бъде доставена до адрес
на клиента в страната или чужбина.

Производство



Офсетов печат до осем 
цвята (Komori Lithrone и 
Roland 900) максимален 
формат 100х140см 
(минимален формат
60х100), и формат 70х100
(с минимален формат
50х70 см).

Флексо печат TCY 5+UV.

Печат



Щанцоващи машини с 
формат 70х100 см (Brausse 
1050) и 100х140см (Iberica).

Heidelberg SBD Cylinder
Letterpress with Hot Foil,
Size 54x74cm.

Bobst 102x162cm.

Щанцоване



Линейна машина
за лепене Omega R-Pro 90
за картонени опаковки
с максимална разгъвка
до 90 см.

Kukje – 160 cm, Omega 145
Performa 4-6-8 точково лепене.

Обемна машина за лепене 
Heiber & Schroder с 
4-6-пунктово лепене (напр. 
кутия за сандвич за бързо 
хранене).

Лепене



Нашите клиенти



Клиентите за нас
“Избрахме да работим с 
фирма “Геран Био” ООД, 
защото предлагат крафто-
ви картони, които са особе-
но подходящи за нашите 
био-продукти. Ние сме удо-
влетворени от високата 
отговорност и професиона-
лизъм при съвместната ни 
работа, която ще продължи 
и занапред.”

Виктория Борисова
Графичен дизайнер
Роо Брандс ООД

“От започването до днес 
ние получаваме от екипа на 
”Геран Био” ООД изключител-
но професионално и компе-
тентно съдействие при 
съвместната ни работа.
Натрупаният опит и по-
стигнатите резултати са 
гаранция, че ”Геран Био” ООД 
заслужава доверието на 
бъдещите си клиенти.”

Емил Стефанов
Изпълнителен Директор
Кенди ООД

“Ние от “КЕНДИ” ООД, бихме 
искали да споделим своята 
удовлетвореност и висока 
оценка за работата и про-
фесионализма на фирма 
“ГЕРАН БИО” ООД с бранд 
Packwood, с която работим 
от началото на 2015 г. и до 
днес продължаваме да из-
ползваме услугите им.”

Мариета Рачева
Ръководител Отдел „Складово
стопанство“,  Балев Био ЕООД



БЛАГОДАРЯ!
ул. Неделчо Бончев 8,

1528 София


