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NAJLEPSZY DLA CIEBIE 
I ŚRODOWISKA 



Firma Biolymer jako
rodzinne
przedsiębiorstwo, od
ponad 10 lat zajmuje się
produkcją compoundów
na bazie naturalnych
biopolimerów oraz
innowacyjnymi
technologiami produkcji
granulatów
biodegradowalnych na
bazie poliolefin.

Firma od lat bierze
udział w krajowych i
międzynarodowych
projektach unijnych
badawczo-rozwojowych
oraz pro-
innowacyjnych. 

Biodegradowalne
tworzywa

GRANULATY 
FOLIE
OPAKOWANIA
WYROBY
WTRYSKOWE



Misja i Wizja

Możliwość realnego i pozytywnego wpływu na
naszą planetę poprzez produkcję innowacyjnych

tworzyw, które nie degradują środowiska
naturalnego, jak i również promocja

proekologicznych ruchów w gospodarce o obiegu
zamkniętym.

Biolimery
Nasze tworzywa i produkty
całkowicie poddają się
recyklingowi. 
Ich biodegradacja przebiega
kilkaset razy szybciej niż w
przypadku plastiku. 
Nie pozostawiają szkodliwego dla
ludzi i zwierząt mikroplastiku.
Oferujemy ekologiczne materiały,
które w 100% rozkładają się w
wodzie morskiej na biologicznie
bezpieczne cząsteczki.



Compoundy to opracowane przez nas unikalne mieszanki tworzyw, przeznaczone do
produkcji biodegradowalnych wyrobów jednorazowych i wielokrotnego użytku: opakowań, folii
i elementów o określonych właściwościach, produkowanych metodą wytłaczania,
termoforowania i wtrysku.

Wszystkie compoundy są biodegradowalne, co potwierdzają badania zgodne ze standardami ASTM/ISO i normą BSI
PAS 9017, przeprowadzone w niezależnym laboratorium w Europie. Posiadają również certyfikat środowiskowy, zgodny z
normą ISO 14021. W procesie biodegradacji nie powstaje mikroplastik. Nasze surowce w 100% nadają się do recyklingu.

Compoundy w formie granulatu



Przeznaczone do produkcji
opakowań termoformowanych.
Wyprodukowane na bazie
compoundów BIOLYMER.

Folie z compoundów BIOLYMER są przeznaczone
do produkcji biodegradowalnych wyrobów
jednorazowych i wielokrotnego użytku:
opakowań na żywność, tacek cateringowych,
talerzyków a także siatek, woreczków i
reklamówek na zakupy.

Wszystkie folie z compoundów BIOLYMER są
biodegradowalne, co potwierdzają badania
zgodne ze standardami ASTM/ISO i normą BSI PAS
9017, przeprowadzone w niezależnym laboratorium
w Europie. Posiadają również certyfikat
środowiskowy, zgodny z normą ISO 14021. W
procesie biodegradacji nie powstaje mikroplastik.
Nasze surowce w 100% nadają się do recyklingu.

FOLIE
DO TERMOFORMOWANIA



TACKA
CATERINGOWA
BIOLYMER 010
TRANSPARENTNA
TRZYKOMOROWA - TYP 227

OPAKOWANIA
CATERINGOWE

Opakowania cateringowe BIOLYMER
to biodegradowalne pojemniki na
posiłki w dietach pudełkowych, tacki
do jedzenia na wynos i jednorazowe
naczynia. Spełniają ścisłe unijne
normy dopuszczenia do kontaktu z
żywnością, co jest potwierdzone
badaniami i deklaracją zgodności.
Ich wyjątkowy wzór jest chroniony w
Urzędzie UE ds. Własności
Intelektualnej.

OPAKOWANIA
CATERINGOWE
BIOLYMER 010 / 020
SPRAWDŹ NASZĄ GAMĘ
PRODUKTÓW

TACKA
CATERINGOWA
BIOLYMER 020
Z WYPEŁNIENIEM
ORGANICZNYM
DWUKOMOROWA - TYP 227,

BIODEGRADOWALNE



Z materiałów BIOLYMER z powodzeniem można
produkować wyroby wtryskowe. Sztućce, pojemniki na
żywność, opakowania do kosmetyków, czy inne
elementy używane w przemyśle. 

Nie stosuejmy sztucznych barwników. Naturalny kolor
drewna jest wynikiem zastosowania organicznych
wypełniaczy. 

Wyroby
wtryskowe



PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
TWORZYWA
BIODEGRADOWALNE, BEZ
MIKROPLASTIKU.
Oferujemy profesjonalną pomoc
technologiczną przy uruchomieniu produkcji
i wykorzystaniu naszych materiałów. 



BIOLYMER

Adres: Lubicz 5
49-314 Lubsza 

NIP: 7471716084
REGON: 532410246

tel: +48 510 861 533
www.biolymer.com 
email; biuro@biolymer.com

Zapraszamy do kontaktu


