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“Evro-Trade M” was established in 1996. It is specialized in production and printing of white and colored selfadhesive labels which are widely used for product identiﬁcation in the food industry, transport and logistics. Labels are
mainly produced on roll and are intended fo use by barcode printers, label scales, manual and automatic applicators,
price guns and for hand sticking. The products are made of high quality materials – matte, glossy, PE, PVC, PET,
resistant to moisture, high and low temperature. The company works mainly with “Torras Papel”-Spain and each one
of the products is accompanied with needed certiﬁcates.
The production is focused on ﬁve directions:
1. Flexography (”Flexo” printing).
2.Production of ofﬁce supplies - A4 format self-adhesive labels, price labels, student labels, price guns, self-adhesive
and glossy bars for application.
3.Color labels for food industry.
4.Printing of medical packages.
5.Packages made of aluminum foil and foil for butter.
Our company is certiﬁed in conformity with ISO 9001 and medical insurance of sterilization ISO 11607-1.
Since 2005 the products are presented under trade brand named “FLEKS-KO”. “FLEKS-KO” is the only one
producer on Bulgarian market which offers A4 format self-adhesive labels for dot matrix, inject and laser printers. The
company has big range of standard sizes and labels for multimedia. Not standard are produced too according to client's
project.
Propriety and ﬂexibility in ﬁnding solutions for each customer are our main priorities. We work fast and we do
not compromise with quality and high standards.
We are able to offer a lot and we are always ready for collaboration.

„Евро-Трейд М“ ООД е създадена през 1996г. Специализирана е в производството и печат на бели и
цветни самозалепващи етикети, с широко приложение за идентификация на продуктите в хранителновкусовата промишленост, транспорта и логистиката. Етикетите основно се произвеждат на ролка и са
предназначени за използване от баркод принтери, етикиращи везни, ръчни и автоматични апликатори,
маркиращи клещи и за ръчно лепене. Продуктите са изработени от висококачествени материали - мат,
гланц, PE,PVC, PET, устойчиви на влага, висока и ниска температура. Фирмата работи главно с „Торас
Папел“-Испания, и всеки един от продуктите е придружен с нужните сертификати.
Производството е фокусирано в пет посоки:
1. Флексо печат.
2. Производство на офис консумативи - самозалепващи етикети, формат А4, ценови етикети, ученически
етикети, етикети за маркиращи клещи, самозалепващи и гланцови блокчета за апликация.
3. Цветни етикети за хранително-вкусовата промишленост.
4. Печат на медицински опаковки.
5. Опаковки от алуминиево фолио и фолио за масло.
Компанията е сертифицирана по система за управление на качеството ISO 9001 и медицинска
застраховка за стерилизация ISO 11607-1.
От 2005г. продуктите се представят под търговска марка – “FLEKS-KO”. “FLEKS-KO” е
единственият производител на Българския пазар, предлагащ самозалепващи етикети, формат А4, за
матрични, мастилено струйни и лазерни принтери. Фирмата разполага с голямо разнообразие от
стандартни размери и етикети за мултимедия. Изработват се и нестандартни, по проект на клиента.
Коректност и гъвкавост, в намирането на решения за всеки клиент, са нашите главни приоритети.
Работим бързо и не правим компромиси с качеството и високите стандартни.
Способни сме да предложим много и сме винаги готови за сътрудничество.

Print & punching aluminum foil lids
Печат и щанцоване на алуминиево фолио за капaчки
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Print & punching aluminum foil lids
Печат и щанцоване на алуминиево фолио за капaчки

Производство на капачки за кисело мляко,
с и без преге.

Production of yogurt lids, with and without
pattern.

Print & punching aluminum foil lids
Печат и щанцоване на алуминиево фолио за капaчки

Printing of foil for butter different weights
Печат на фолио за масло за различни грамажи

Представени са примерни дизайни,
които се отпечатват. Изработват се
от: Алулене мат, Алулене брайд,
Оперфлекс, Пергамин и др.

A sample designs that are printed are
presented. Тhey are made of: Alulene matte,
Alulene bright, Operﬂex, Greaseproof paper
etc.

Самозалепващи етикети на ролка - пълноцветен печат

Производство на различниразмери
етикети на ролка и по единично.

Production of different sizes of labels
on roll and one by one.
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