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Fobaro Group jest międzynarodowym dystrybutorem
klejów przemysłowych i surowców chemicznych 
z centralą w Poznaniu. W roku 2015 w skład grupy 
weszła spółka Extrem, obecna na rynku od 1996 roku,
specjalizująca się w sprzedaży klejów dla przemysłu
opakowaniowego, poligraficznego, tapicerskiego 
i meblarskiego, higienicznego oraz budowlanego.

Fobaro ob słu gu je co mie siąc po nad 1 tys. klien tów po przez od dzia -
ły w Pol sce, kra jach nad bał tyc kich, Ro sji i Bia ło ru si. Po sia da w ofer -
cie wy ro by re no mo wa nych świa to wych pro du cen tów oraz wła sne.
Za pew nia naj wyż szą ja kość pro duk tów, pro fe sjo nal ne do radz two ze
stro ny kon sul tan tów tech nicz no -han dlo wych, ser wis lo gi stycz ny
i ofer tę do sto so wa ną do po trzeb klien tów. 
Fo ba ro po sia da wdro żo ny i sto so wa ny sys tem za rzą dza nia ja ko -
ścią ISO 9001:2015, cer ty fi kat IFS Lo gi stics oraz in ne cer ty fi ka ty.
Kle je prze my sło we z ofer ty Fo ba ro po cho dzą z pro duk cji ob ję tej cer -
ty fi ka ta mi ISO 9001:2015, FSCC 22000 i są zgod ne z obo wią zu ją -
cy mi prze pi sa mi do ty czą cy mi kle jów prze zna czo nych do kon tak tu

z żyw no ścią (np. Roz po rzą dze nie ra mo we (WE) nr 1935/2004,
GMP roz po rzą dze nie (WE) nr 2023/2006). Pro duk ty są nie szko dli -
we dla śro do wi ska, po sia da ją rów nież mię dzy na ro do we ate sty i cer -
ty fi ka ty Ame ry kań skiej Agen cji ds. Żyw no ści i Le ków.

Kle je do ety Kiet
Fir ma jest jed nym z kra jo wych li de rów w za kre sie sprze da ży kle jów
do ety kie to wa nia róż ne go ro dza ju opa ko wań szkla nych, pla sti ko -
wych i me ta lo wych, za rów no dys per syj nych na ba zie wo dy, jak
i ter mo to pli wych. Na co dzień współ pra cu je my z czo ło wy mi pro du cen -
ta mi ar ty ku łów spo żyw czych oraz bro wa ra mi i roz lew nia mi. Do star cza -
my pro duk ty naj wyż szej ja ko ści ak cep to wa ne przez naj bar dziej wy ma -
ga ją cych klien tów – pod kre śla Piotr Sie bert, pre zes za rzą du spół ki
Fo ba ro. – Na sze kle je do ety kiet przy spie sza ją pro ces apli ka cji i za pew -
nia ją es te tycz ny wy gląd opa ko wań. Wśród na szych do staw ców są
spe cja li ści od pro duk cji kle jów do ety kiet bu te lek szkla nych – skro bio -
wych, ka ze ino wych i w peł ni syn te tycz nych, a tak że do trans pa rent nych
ety kiet sto so wa nych na opa ko wa niach pla sti ko wych PET, PP i PVC.
Fir ma ofe ru je kle je do ety kiet pla sti ko wych i zmy wal nych. Oprócz
od por no ści na wy so kie i ni skie tem pe ra tu ry cha rak te ry zu ją się one
rów nież du żą si łą trzy ma nia, przej rzy sto ścią i przy czep no ścią
do pod ło ży o ni skim na pię ciu po wierzch nio wym. Jed no cze śnie za -
pew nia ją wy so ką wy daj ność li nii pro duk cyj nej i czy stość urzą dzeń
w trak cie pra cy oraz po jej za koń cze niu.
Każ do ra zo wo, gdy po trzeb ne jest trwa łe wią za nie, któ re mu si wy trzy -
mać wa run ki głę bo kie go mro że nia, lub wią za nie usu wal ne uzy ski wa -
ne z po mo cą kle ju wiecz nie ży we go, fir ma Fo ba ro po sia da od po wied -
ni pro dukt. Po nie waż urzą dze nia do au to ma tycz ne go po wle ka nia,
prze twa rza nia i apli ka cji ety kiet sta ją się co raz bar dziej za awan so wa -
ne, a pręd ko ści ro bo cze ni gdy nie są sta łe, kle je do stęp ne w ofer cie
Fo ba ro są nie ustan nie opty ma li zo wa ne, aby za gwa ran to wać sa tys -
fak cję użyt kow ni ków. Do ich głów nych za let moż na za li czyć: moż li -
wość sto so wa nia na ma szy nach o du żych pręd ko ściach; ła twość
czysz cze nia (nie pry ska ją); do sko na łą po dat ność na czysz cze nie
w myj kach w przy pad ku bu te lek zwrot nych; do sko na łą od por ność
na kon den sa cję; świet ną wy trzy ma łość na test wo dy lo do wej oraz
szyb kość wią za nia na ety kie tach alu mi nio wych.
Do czy stej pra cy na ma szy nie, wy so kiej przy czep no ści po cząt ko -
wej, ma łej emi sji za pa chu, ni skich i wy so kich pręd ko ści apli ka cji, ła -
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twe go usu wa nia ety kiet oraz wy so kiej wy daj no ści moż na sto so wać
kle je do ety kie to wa nia ma rek La tyl, Mul ti col lac lub Pla sto flex:
– kle je mar ki La tyl na ba zie wo dy (syn te tycz ne, hy bry do we i skro -

bio we) speł nia ją wszyst kie ocze ki wa nia klien tów w za kre sie ety -
kie to wa nia opa ko wań szkla nych i PET, za rów no jed no ra zo wych,
jak i zwrot nych, ety kie ta mi pa pie ro wy mi, alu mi nio wy mi, sta nio la -
mi oraz róż ny mi fo lia mi. Do tej gru py na le ży bar dzo do brze przy -
ję ty przez klien tów La tyl ES77, wszech stron ny, eko no micz ny klej
hy bry do wy; 

– kle je ka ze ino we mar ki Mul ti col lac ofe ru ją naj wyż szy po ziom wy -
daj no ści ety kie to wa nia i sta no wią wzór w dzie dzi nie szyb kie go
ety kie to wa nia naj trud niej szych opa ko wań zim nych i mo krych;

– w skład ofer ty kle jów ter mo to pli wych fir my Pa ra melt wcho dzą:
Pla sto flex APAO, kle je wiecz nie ży we na ba zie ży wi cy syn te tycz -
nej do szyb kie go ety kie to wa nia (do star cza ne w po sta ci po du szek,
blo ków w si li ko no wym pa pie rze oraz w becz kach 200 l) i klej
na ba zie EVA do ety kiet pa pie ro wych i pla sti ko wych na me ta lo -
wych, szkla nych oraz pla sti ko wych po jem ni kach. 

Kle je to pli we do stęp ne w ofer cie Extrem zo sta ły zop ty ma li zo wa ne
w ta ki spo sób, by speł niać na stę pu ją ce wy ma ga nia: 
– umoż li wiać wła ści we i rów no mier ne roz pro wa dze nie po wło ki

kle ju; 
– wy eli mi no wać pro blem gro ma dze nia się po zo sta ło ści kle ju na no -

żach do cię cia oraz na kra wę dziach ro lek apli ku ją cych klej; 
– umoż li wiać wy so kie pręd ko ści prze twa rza nia przy uży ciu wszyst -

kich kon wen cjo nal nych tech no lo gii kon wer sji ro lek, w tym flek so -
gra ficz nych i UV, na wet przy trud nych kształ tach ety kiet.

Kle je do opa Ko wań
Fir ma Pa ra melt, któ rej pro duk ty są do stęp ne w ofer cie Fo ba ro, ofe -
ru je rów nież sze ro ką ga mę kle jów ter mo to pli wych do pro duk cji
opa ko wań, za my ka nia pu de łek i kar to nów oraz do for mo wa nia ta -
cek. Mi mo że każ dy seg ment ryn ku pro duk tów kon su menc kich
po sia da wła sne wy ma ga nia do ty czą ce kle jów (przy kła do wo mro żo -
na żyw ność po trze bu je od por no ści na ni ską tem pe ra tu rę, kon fek -
cjo no wa nie – ni skiej emi sji za pa chu, a ko sme ty ki ja sne go ko lo ru
kle ju i szczel nej spo iny), port fo lio pro duk tów do stęp nych w ofer cie
fir my w peł ni za spo ka ja ich po trze by. 
Kle je ter mo to pli we hot melt znaj du ją sze ro kie za sto so wa nie w pro -
duk cji opa ko wań pier wot nych i wtór nych na żyw ność, wy ko na -
nych z pa pie ru i tek tu ry. Cho ciaż w więk szo ści przy pad ków kle je nie
wcho dzą w bez po śred ni kon takt z za pa ko wa nym pro duk tem, to
wła ści cie le ma rek i sprze daw cy de ta licz ni sta wia ją co raz więk sze
wy ma ga nia ma te ria łom opa ko wa nio wym, któ rych ce lem jest za -
gwa ran to wa nie mak sy mal ne go po zio mu bez pie czeń stwa kon su -
men tów.
Z te go wzglę du Pa ra melt za in we sto wał znacz ne środ ki za rów no
w roz wój pro duk tów, jak i w za kła dy pro duk cyj ne, by móc za ofe ro -
wać naj wyż sze moż li we stan dar dy bez pie czeń stwa żyw no ści swo -

ich kle jów to pli wych. Od 2015 r. Pa ra melt pro du ku je kle je ter mo to -
pli we w Eu ro pie w cer ty fi ko wa nym przez FSSC 22000 za kła dzie,
wy ko rzy stu jąc kom plek so we stan dar dy HACCP i GMP (w tym ro ku
rów nież ame ry kań skie) przy cer ty fi ka cji pro duk tów zgod nie z naj -
su row szy mi wy ma ga nia mi. Oprócz sto so wa nia wy ma ga ją cych kry -
te riów pro duk cyj nych Pa ra melt wy bie ra sta ran nie kon tro lo wa ne
i w peł ni cer ty fi ko wa ne su row ce, by je go kle je mo gły być wy ko rzy -
sty wa ne do kle je nia opa ko wań na żyw ność. 

Sze ro ka ofer ta kle jów to pli wych fir my Extrem obej mu je ga tun ki
EVA, EnBA i Me ta lo ce ny:
– Pla sto melt EVA to nie dro gie, do brej ja ko ści, żół ta we hot mel ty do -

pusz czo ne do bez po śred nie go kon tak tu z żyw no ścią. Fir ma
na ży cze nie klien ta do star cza rów nież kle je w ko lo rze bia łym;

– Pla sto melt Plus – kle je dla klien tów, któ rzy ocze ku ją więk szej
wszech stron no ści kle je nia od EVA. Te kle je ma ją więk szą ela -
stycz ność i od por ność na ni skie tem pe ra tu ry, ale rów nież le piej
wy trzy mu ją wy so kie tem pe ra tu ry. Wyż szy po ziom ad he zji po zwa -
la na kle je nie opa ko wań po wle ka nych oraz la kie ro wa nych;

– Excel ta to kle je hot melt me ta lo ce no we na ba zie po lio le fi ny, po sia -
da ją ce wie le za let w po rów na niu z kon wen cjo nal ny mi kle ja mi to -
pli wy mi EVA lub EbBA i ofe ru ją ce du że ko rzy ści w re la cji do kosz -
tów, ja ko ści oraz bez pie czeń stwa pro ce su pro duk cyj ne go. Wśród
ich za let moż na wy mie nić: opty mal ną wy daj ność na try sku w ce -
lu jed no li tej apli ka cji; do sko na łą sta bil ność ter micz ną, brak zwę -
gleń i prze bar wień; do sko na łą sta bil ność lep ko ści w cza sie. Ich
sto so wa nie zmniej sza po ziom zu ży cia kle ju na sztu kę opa ko wa -
nia w po rów na niu z kle ja mi na ba zie EVA; gwa ran tu je przy czep -
ność do sto so wa ną na wet do naj trud niej szych pod ło ży (np. PP,
PET, UV la kier) oraz sze ro ki za kres tem pe ra tur pra cy za pew nia -
ją cy od por ność spo iny na ni ską i wy so ką tem pe ra tu rę.
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