Producenci opakowań

FirMa adaMS SP. z o.o.
62-081 Baranowo, ul. nowina 20
tel.: +48 61 650 77 77, fax: +48 61 650 77 76
info@ﬁrmaadams.pl
www.ﬁrmaadams.pl

REKLAMA

firma adams od 1995 roku specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży opakowań
z tektury falistej na rynki unii europejskiej. W ofercie ﬁrmy znajdują się opakowania klapowe,
fasonowe, jednostkowe i zbiorcze z wielokolorowym nadrukiem ﬂeksograﬁcznym oraz opakowania kaszerowane z nadrukiem offsetowym – display, SrP, PoSM.
dzięki wykorzystaniu maszyny masterfleX hd firma adams wyznaczyła nowy poziom jakości druku ﬂeksograﬁcznego.
zastosowanie liniatur w przedziale od 22 lpc do nawet 60 lpc! pozwala zbliżyć się praktycznie do
parametrów offsetowych. Wykorzystywane w naszej ﬁrmie zaawansowane technologie wraz z najnowocześniejszymi systemami automatyzacji procesu produkcji zapewniają zachowanie najwyższych standardów wytwarzania opakowań oferowanych naszym kontrahentom. spraWdź nas!

aQuila jest liderem na rynku producentóW tektury falistej W polsce.

aQuila WrzeŚnia SPółKa z o.o.
ul. objazdowa 6 a, 62-300 Września
tel.: (+48) 61 650 19 00
fax: (+48) 61 650 19 01
aquila@aquila.vpk.pl
www.aquila.vpk.pl

AQuilA należy do międzynarodowej grupy VPk Packaging group nV. Budując od ponad 10 lat mocną
pozycję rynkową, priorytetowo podchodzi do jakości oferowanych produktów i usług. fabryki zlokalizowane we Wrześni, w radomsku i Brzegu wyposażone są w nowoczesne linie produkcyjne.
laboratorium we Wrześni posiada Certyﬁkat iSo 17025:2005 wydany przez Państwowe Centrum
Akredytacji. AQuilA proponuje swym odbiorcom szeroki asortyment tektur 3- i 5-warstwowych
w typach fal: f, E, B, C, Ef, EE, EB, BB, BC.
Wybierając ofertę ﬁrmy aQuila klienci zyskują solidnego partnera, poprawiając tym samym
swoją pozycję konkurencyjną na krajowym rynku producentów opakowań.

drukarnia ellert
jest jednym z najWiększych
zakładóW poligraficznych W polsce.

druKarnia ellert SP. z o.o.
ul. nadrzeczna 17, 05-462 Wiązowna
tel.: +48 22 769 0 100, fax: +48 22 780 04 07
e-mail: zapytanie@ellert.pl
www.ellert.pl

SPECJALIZUJE SIĘ W PRODUKCJI
MATERIAŁÓW POS ORAZ OPAKOWAŃ, A TAKŻE
DRUKU OFFSETOWYM I UV DO FORMATU
1200x1620 MM, DRUKU NA CANVAS DO
FORMATU 1200x1620 MM ORAZ FOLIOWANIU
DO FORMATU 1420x1620 MM.

Wyposażona w najnowsze urządzenia
do druku, kaszerowania i sztancowania,
automatyczne sklejarki oraz inne maszyny
pomocnicze jest w stanie sprostać najwyższym
wymaganiom rynku reklamy BTl.
Wysoka jakość produkowanych standów
i opakowań owocuje ciągłym wzrostem liczby
klientów, wśród których znajdują się wiodące
agencje oraz producenci artykułów fMCg.

jesteśmy
czołoWym producentem opakoWań
z tektury falistej W polsce.

euroBoX PolSKa SP. z o.o.
Przesiadłów 1, 97-225 ujazd
tel.: 44 734 10 01, fax: 44 734 10 10
e-mail: office@eurobox.com.pl
www.dunapack-eurobox.com.pl

ProDukuJEMy oPAkoWAniA W JAkośCi Druku HQP
DlA WSzySTkiCH BrAnż orAz WyMogóW SiECi HAnDloWyCH.
nAlEżyMy Do DyWizJi DunAPACk PACkAging W PrinzHorn HolDing grouP
– nAJWiękSzEgo W EuroPiE śroDkoWo-WSCHoDniEJ ProDuCEnTA
PAPiEróW i WyroBóW z TEkTury fAliSTEJ.

zapeWniamy:
n doradztwo technologiczne
n projektowanie konstrukcji opakowań
n opracowanie DTP

JoPPol SP. z o.o.
ul. Jeleniogórska 20a, 60-179 Poznań
tel.: 61 868 99 59, fax: 61 863 00 12
sprzedaz@joppol.pl
www.joppol.pl

jesteśmy firmą z ponad
27-letnim dośWiadczeniem.
Specjalizujemy się w produkcji opakoWań
z tektury litej, kart blistroWych oraz
etykiet, również wysoko uszlachetnianych.
Drukujemy w technologii offsetoWej
oraz uV, na podłożach standardowych
(karton, papier) i trudno wchłanialnych
(folie, powierzchnie metalizowane,
PCV, PE, PP).

Jesteśmy ﬁrmą specjalizującą się
w produkcji opakowań i wysokofunkcjonalnych kart blistrowych z ochroną barierową
wykonywanych z kartonu, tektury falistej,
PET-u i A-PET-u działającą na rynku polskim
już od ponad dwudziestu lat.

jesteśmy znani z profesjonalnej obsługi klienta.
oferujemy szeroki asortyment produktów.

Karl Knauer Poland SP. z o.o.
ul. Wspólna 7, 62-045 Pniewy
tel.: 61 4455 400, fax: 61 4455 952
www.karlknauer.pl
Marcin Jakuboszczak, Sales&Marketing Director Packaging
tel.: 61 4455 510, kom.: 694 498 145
marcin.jakuboszczak@karlknauer.pl
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„Wspólnie kształtujmy przyszłość!”

oferujemy:
n opakowania z tektury litej
n karty blistrowe
n etykiety

Bo liCzy
Się każdy
szczegół.

W naszej ofercie znajdują się:
n
opakowania Premium
n
karty blistrowe
n
Co-packing
n
displaye
n
koperty wysyłkowe
n
opakowania ozdobne do alkoholi
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kea jest producentem: wielobarwnych opakoWań jednostkoWych z tektury litej z możliwością uszlachetniania foliami hot-stamping oraz lakierami dyspersyjnymi, uV i hybrydowymi;
ulotek informacyjnych złożonych z możliwością zaklejenia żelkiem, klejem lub taśmą;
instrukcji obsługi w postaci broszur szytych drutem i klejonych klejami hot-melt i Pur.
Produkty przez nas wykonywane przystosowane są do pakoWania automatycznego.
klientami kEA są liderzy z przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego, rtV-agd, automotiV, którzy jako główne zalety określają: kompetentną załogę, kompleksoWą
obsługę, szeroką gamę możliWości produkcyjnych, elastyczność i terminoWe dostaWy.
Ciągły rozwój doprowadził kEA m.in. do certyﬁkacji: zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami: iSo 9001, iSo 14001, Pn-n 18001 z elementami HACCP i gMP i standardu fSC.

drukarnia multipol oferuje
kompleksoWe usługi poligraficzne
z zakresu druku i produkcji
opakoWań kartonoWych.

Specjalizuje się w produkcji wysokojakościowych
opakowań kartonowych na produkty:
n
n
n

posiada kompletny i noWoczesny
park maszynoWy umożliWiający
Wykonanie najbardziej Wyszukanych
i uszlachetnionych opakoWań.

firma packprofil
jest Wiodącym producentem
kątoWnikóW i tulei tekturoWych.
Towary wyprodukowane na bazie tektury
powstającej w naszym zakładzie są w 100%
ekologiczne i znalazły uznanie nie tylko
w Polsce, ale i za granicą. od wielu lat
wyspecjalizowana kadra zapewnia
profesjonalną obsługę wraz z wysokiej
jakości produktami.

Kea iBB SP. z o.o.
ul. osobowicka 89, 51-008 Wrocław
tel.: +48 (71) 33 44 300
fax: +48 (71) 33 44 333
oferta@kea.com.pl
www.kea.com.pl

n
n
n
n

spożywcze
cukiernicze
kosmetyczne
farmaceutyczne
tytoniowe
odzieżowe
reklamowe

W swojej ofercie ﬁrma posiada:
tekturę makulaturową w arkuszach,
tuleje tekturowe prosto i spiralnie zwijane,
kątowniki tekturowe: proste, gięte, nacinane,
wykrawane, perforowane, o podwyższonej
odporności na wilgoć, a także płaskowniki
i u-proﬁle tekturowe.
Wszystkie swoje produkty ﬁrma dostosowuje
do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
zapraszamy do współpracy.

druKarnia
MultiPol
ul. obrońców Modlina 1c
30-733 kraków
tel.: 12 653 05 92, 12 653 18 92
e-mail: biuro@multipol.pl
www.multipol.pl

PacKProFil SP. z o.o.
ul. zakładowa 3, 47-110 kolonowskie
tel.: +48 77 400 43 50
fax: +48 77 461 14 85
e-mail: info@packproﬁl.pl
www.packproﬁl.pl

schumacher packaging ekspertem W zakresie
indyWidualnych rozWiązań opakoWanioWych z tektury falistej i litej.
firma o szerokim proﬁlu działalności łączy ze sobą:
n produkcję papieru
n produkcję i przetwórstwo tektury falistej oraz litej
n preprint i postprint ﬂeksograﬁczny
n wysokiej jakości druk ﬂeksograﬁczny, offsetowy i cyfrowy
n dostawy just-in-time

n
n
n
n
n

uszlachetnianie powierzchni
kreatywnych projektantów
szerokie spektrum produktów
najnowocześniejsze technologie
powierzchnie magazynowe

Zakład Wrocław: ul. Wrocławska 66, krępice, 55-330 Miękinia, tel.: 71 39 77 100, fax: 71 39 77 199, wroclaw@schumacher-packaging.com
Zakład Bydgoszcz: Poledno 2 A, 86-122 Bukowiec, tel.: 52 333 09 00, fax: 52 333 09 03, bydgoszcz@schumacher-packaging.com

noWoczesna drukarnia opakoWań
od projektu do gotoWego produktu
n Produkcja opakowań na litej tekturze introligatorskiej, kaszerowanych dowolnymi okleinami
(opakowania przestrzenne typu Clamshell, opakowania typu „Premium”).
n Produkcja opakowań kartonowych (obwoluty, pudełka, opakowania typu Digipack, typu koperty).
n Szeroka gama uszlachetnień: lakier dyspersyj-

tfp od ponad dWudziestu pięciu lat
specjalizuje się W produkcji tektury
falistej i opakoWań z tektury.
tfp oferuje:
opakowania klapowe, opakowania
wykrawane z tektury falistej i litej (do
zastosowania w branżach spożywczej,
higienicznej, kosmetycznej, chemicznej,
meblarskiej i innych) oraz druk ﬂeksograﬁczny,

ny, lakier uV (w tym punktowo), laminowanie,
przetłaczanie wklęsłe i wypukłe, termodruk
z jednoczesnym przetłoczeniem (hotstamping),
techniki łączone.
n Profesjonalny dział projektowania opakowań.
n opakowania na indywidualne zamówienie klienta.
nowoczesna polska drukarnia z szeroko rozbudowanym parkiem maszynowym. 25 lat na rynku!
Doświadczenie, kompleksowość i precyzja.
drukarnia Wielu możliWości…

w jakości HD flEXo, i druk offsetowy
włącznie z drukiem DirECT PrinT
(bezpośrednio na tekturze falistej),
PoSM – standy ekspozycyjne, opakowania
typu SrP, tekturę falistą trzyi pięciowarstwową w arkuszach oraz
doradztwo podczas realizacji projektów
opakowań.
www.tfp.com.pl

www.schumacher-packaging.com

taKt SP. z o.o.
Biuro handlowe: ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, tel.: +48 22 853 07 75
fax: +48 22 543 25 25, info@takt.eu
www.takt.eu

tFP SP. z o.o.
tfp@tfp.com.pl
www.tfp.com.pl
zakład produkcyjny kórnik
Dziećmierowo, ul. katowicka 26, 62-035 kórnik
tel.: 61 817 02 68, fax: 61 897 23 09
zakład produkcyjny babimost
ul. Wolsztyńska 48, 66-110 Babimost
tel.: 68 35 36 400, fax: 68 35 36 403
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Vpk packaging sp. z o.o. jest częścią Vpk packaging group nV, która rozWija i produkuje innoWacyjne pod Względem ochrony i logistyki opakoWania z tektury falistej.

VPK PacKaging SP. z o.o.
ul. objazdowa 6 A, 62-300 Września
tel.: (+48) 61 650 19 00
fax: (+48) 61 650 19 01
vpk@vpk.pl
www.vpk.pl

WalKi eKoPaK S.a.
Jatne 17, 05-430 Celestynów
tel.: + 48 22 789 74 50
kontakt.jatne@walki.com
www.walki.com

Podstawą ﬁrmy jest ambitny zespół, który w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym
zapewnia naszym klientom wysoką jakość serwisu i produktu oraz bezpieczeństwo dostaw.
Potwierdzeniem tego są certyﬁkaty jakościowe: iSo 9001, iSo 14000 i BrC ioP, które uzyskaliśmy
po zaledwie 5 miesiącach działalności.
Dodatkowym wsparciem dla naszych klientów są projekty optymalizacyjne, mające na celu jak
najlepszy dobór opakowań do łańcucha logistycznego.

grupa Walki jest liderem w produkcji wielowarstwowych laminatów papierowych
z 10 oddziałami w Europie i Azji. W Polsce posiadamy trzy zakłady produkcyjne:
w jatnem k/Warszawy – powlekanie PE i druk ﬂekso farbami wodnymi na papierach, kartonach
i foliach dla opakowań przemysłowych i spożywczych,
we Wrocławiu – laminaty wielowarstwowe dla opakowań konsumenckich i technicznych,
w kwidzynie – produkcja pudeł kartonowych.
zakład w Jatnem oferuje wysokiej jakości opakowania z nadrukiem ﬂeksograﬁcznym.
naszą specjalizacją jest druk na papierach, foliach i na podłożach powlekanych polimerami.
nowoczesny park maszynowy, szeroka baza poddostawców, doświadczona kadra i wsparcie r&D
grupy Walki składa się na sukces naszych produktów w wielu branżach.

Werner kenkel spółka z o.o. lider w produkcji tektury falistej, opakowań oraz standów (PoS).
W 3 zakładach na terenie Polski zatrudnia obecnie ponad 1100 pracowników. nowocześnie zarządzana i dynamicznie rozwijająca się ﬁrma o europejskim formacie. Prawie 40-letni kapitał doświadczeń łączy się z młodym duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników.
głóWne profile działalności n Produkcja tektury falistej n Produkcja opakowań z tektury
n Standy z tektury (PoS) n nadruk ﬂeksograﬁczny n nadruk offsetowy n nadruk cyfrowy

www.wernerkenkel.com.pl
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zakład fleksograﬁczny: 64-117 krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 3, tel.: 65 533 15 00, fax: 65 533 17 00
zakład offsetowy: 64-117 krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 4, tel.: 65 533 32 20, fax: 65 533 32 23
Werner kenkel Bochnia, 32-700 Bochnia, ul. A. Mitery 7, tel. 14 648 36 00, fax: 14 648 36 01
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