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Gi.St.El Plast stosuje folie NatureFlex™ do 

pakowania pomidorów  

 

Położona strategicznie wśród sycylijskich gospodarstw firma Gi.St.El. Plast s.r.l. 

jest znanym dostawcą opakowań we Włoszech. Od samego początku istnienia 

firmy rodzina Occhipinti Amato opiera swoją strategię na jakości i obsłudze, 

proponując klientom najlepsze rozwiązania opakowaniowe do ich produktów.  

 

Jej zasady to „rodzina, pasja, rozwój: ukłon w stronę przeszłości, ale zawsze 

patrzenie w przyszłość”. Właśnie to myślenie o przyszłości sprawiło, że kilka lat 

temu firma zaczęła oferować odnawialne i kompostowalne rozwiązania 

opakowaniowe z folii celulozowych NatureFlex™. Rozwiązania te są obecnie coraz 

częściej stosowane do pakowania świeżych produktów w systemie flow-pack.  

 

Folie NatureFlex™ 

NVS, używane tutaj 

do pakowania 

pomidorów, są 

drukowane i 

makroperforowane 

zgodnie ze 

szczególnymi 

wymaganiami 

produktów 

końcowych. 

Opakowania te 

znakomicie wpisują 

się w etos dostawców 

wysokiej jakości świeżych produktów, zwłaszcza produktów ekologicznych.  

 

Dzięki foliom NatureFlex™ oferowany przez firmę Gi.St.El. Plast s.r.l asortyment 

opakowań do świeżych produktów posiada certyfikat nie tylko światowych 



standardów kompostowania przemysłowego (w tym EN13432), lecz także 

certyfikat TŰV Austria OK Compost Home dotyczący kompostowania w warunkach 

domowych. Oznacza to, że folie mogą trafiać prosto do ogrodowego 

kompostownika, odciążając tym samym wysypiska odpadów. Powstają one z 

surowców odnawialnych, a dokładniej – z masy drzewnej pochodzącej z plantacji 

zarządzanych w sposób zrównoważony. 

 

Oprócz ekologicznych zalet folie NatureFlex™ NVS cechują się doskonałą 

wydajnością w urządzeniach do pakowania automatycznego i chronią świeżość 

zapakowanych produktów. 

 

Stefano Occhipinti Amato powiedział: – Jesteśmy dumni, że możemy oferować 

naszym cennym klientom rozwiązanie, które idealnie odpowiada zasadom 

gospodarki obiegu zamkniętego. Jednocześnie folie te spełniają potrzeby klientów 

w zakresie łatwej obróbki mechanicznej i właściwej ochrony produktów. W ciągu 

ostatnich lat produkty te stały się naszą siłą i dumą.’ 

 

Gi.St.El. Plast s.r.l zaopatruje wielu producentów owoców i warzyw. Należy do nich 

Mediterranee Group z siedzibą w Pachino, która produkuje i pakuje pomidory 

Pachino IGP (chronione oznaczenie geograficzne) oraz pomidory z 

kontrolowanego przez siebie łańcucha dostaw. Mediterranee Group i Gi.St.El. 

Plast wspólnie stworzyły grafikę i opakowania do świeżych pomidorów.  

 

Rzecznik Mediterranee Group powiedział: „Jako firma od zawsze zwracamy 

szczególną uwagę na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Sprawdziwszy 

jakość folii NatureFlex i jej certyfikatów, uważamy, że produkt ten idealnie nadaje 

się do osiągnięcia naszych celów, w których NatureFlex występuje razem z tackami 

kartonowymi z certyfikatem FSC.” 

 

 

 

 

Koniec 

Uwagi do redaktora 

Futamura Chemicals Company Limited jest głównym producentem folii z tworzyw sztucznych i 
celulozy (NatureFlex™ i Cellophane™). Po przejęciu działu celulozowego Innovia Films, firma 
Futamura zyskała globalny zasięg, a jej zakłady produkcyjne znajdują się w Wielkiej Brytanii, USA i 
Japonii.  Zajmuje wiodącą pozycję na świecie w segmencie kompostowalnych, wytwarzanych z 
surowców odnawialnych folii opakowaniowych i osłonek celulozowych.  Na całym świecie Futamura 
zatrudnia około 1500 osób, koncentrując się na bezpieczeństwie, produktach specjalistycznych 
wysokiej jakości, badaniach i rozwoju, obsłudze klienta oraz etycznej i zrównoważonej współpracy 
partnerskiej. 
 
Kontakt dla przedstawicieli mediów: 
Lynne Quincey 
E-mail: lynne.quincey@futamuragroup.com  
Tel. stacjonarny: +44(0)16973 41790 
Tel. komórkowy: +44(0)7792148218 


