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Producenci opakowań REKLAMA

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

firma adams od 1995 roku specjalizuje się w pro jek to wa niu, pro duk cji i sprze da ży opa ko wań
z tek tu ry fa li stej na ryn ki unii eu ro pej skiej. W ofer cie firmy znaj du ją się opa ko wa nia kla po we,
fa so no we, jed nost ko we i zbior cze z wie lo ko lo ro wym na dru kiem flek so gra ficz nym oraz opa ko wa -
nia ka sze ro wa ne z na dru kiem of f se to wym – di splay, SrP, PoSM.
dzię ki wy ko rzy sta niu ma szy ny masterfleX hd fir ma adams wy zna czy ła no wy po ziom ja ko -
ści dru ku flek so gra ficz ne go.
za sto so wa nie li nia tur w prze dzia le od 22 lpc do na wet 60 lpc! po zwa la zbli żyć się prak tycz nie do
pa ra me trów of f se to wych. Wy ko rzy sty wa ne w na szej fir mie za awan so wa ne tech no lo gie wraz z naj -
no wo cze śniej szy mi sys te ma mi au to ma ty za cji pro ce su pro duk cji za pew nia ją za cho wa nie naj wyż -
szych stan dar dów wy twa rza nia opa ko wań ofe ro wa nych na szym kon tra hen tom. spraWdź nas!

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 jest liderem na rynku producentóW tektury falistej W polsce.

AQuilA na le ży do mię dzy na ro do wej gru py VPk Pac ka ging gro up nV. Bu du jąc od ponad 10 lat moc ną
po zy cję ryn ko wą, prio ry te to wo pod cho dzi do ja ko ści ofe ro wa nych pro duk tów i usług. fa bry ki zlo -
ka li zo wa ne we Wrze śni, w ra dom sku i Brze gu wy po sa żo ne są w no wo cze sne li nie pro duk cyj ne.
la bo ra to rium we Wrze śni po sia da Cer ty fi kat iSo 17025:2005 wy da ny przez Pań stwo we Cen trum
Akre dy ta cji. AQuilA pro po nu je swym od bior com sze ro ki asor ty ment tek tur 3- i 5-war stwo wych
w ty pach 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 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

drukarnia ellert 
jest jednym z najWiększych 
zakładóW poligraficznych W polsce.

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.

Wy po sa żo na w naj now sze urzą dze nia 
do dru ku, ka sze ro wa nia i sztan co wa nia, 
au to ma tycz ne skle jar ki oraz in ne ma szy ny 
po moc ni cze jest w sta nie spro stać naj wyż szym
wy ma ga niom ryn ku re kla my BTl. 

Wysoka jakość produkowanych standów 
i opakowań owocuje ciągłym wzrostem liczby
klientów, wśród których znajdują się wiodące
agencje oraz producenci artykułów fMCg.

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

jesteśmy 
czołoWym producentem opakoWań 
z tektury falistej W polsce. 

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.

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

je ste śmy fir mą z po nad
27-let nim do śWiad cze niem.
Spe cja li zu je my się w pro duk cji opa ko Wań
z tek tu ry li tej, kart bli stro Wych oraz
ety kiet, rów nież wy so ko uszla chet nia nych. 
Dru ku je my w tech no lo gii of f se to Wej
oraz uV, na pod ło żach stan dar do wych 
(kar ton, pa pier) i trud no wchła nial nych 
(fo lie, po wierzch nie me ta li zo wa ne, 
PCV, PE, PP).

za peW nia my:
n do radz two tech no lo gicz ne
n pro jek to wa nie kon struk cji opa ko wań
n opra co wa nie DTP

ofe ru je my:
n opa ko wa nia z tek tu ry li tej
n kar ty bli stro we Bo li Czy
n ety kie ty Się każ dy

szcze gół.

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

Je ste śmy fir mą spe cja li zu ją cą się 
w pro duk cji opa ko wań i wy so ko funk cjo nal -
nych kart bli stro wych z ochro ną ba rie ro wą 
wy ko ny wa nych z kar to nu, tek tu ry fa li stej, 
PET -u i A -PET -u dzia ła ją cą na ryn ku pol skim
już od po nad dwu dzie stu lat.

„Wspól nie kształ tuj my przy szłość!”

je ste śmy zna ni z pro fe sjo nal nej ob słu gi klien ta.
ofe ru je my sze ro ki asor ty ment pro duk tów. 

W na szej ofer cie znaj du ją się:
n opa ko wa nia Pre mium
n kar ty bli stro we
n Co -pac king
n dis playe
n ko per ty wy sył ko we
n opa ko wa nia ozdob ne do al ko ho li



 

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

kea jest pro du cen tem: wie lo barw nych opa ko Wań jed nost ko Wych z tek tu ry li tej z moż li wo -
ścią uszla chet nia nia fo lia mi hot -stam ping oraz la kie ra mi dys per syj ny mi, uV i hy bry do wy mi; 
ulo tek in for ma cyj nych zło żo nych z moż li wo ścią za kle je nia żel kiem, kle jem lub ta śmą; 
in struk cji ob słu gi w po sta ci bro szur szy tych dru tem i kle jo nych kle ja mi hot -melt i Pur. 
Pro duk ty przez nas wy ko ny wa ne przy sto so wa ne są do pakoWania automatycznego.
klien ta mi kEA są li de rzy z prze my słu far ma ceu tycz ne go, ko sme tycz ne go, che micz ne go, rtV -
-agd, au to mo tiV, któ rzy ja ko głów ne za le ty okre śla ją: kom pe tent ną za ło gę, kom plek so Wą 
ob słu gę, sze ro ką ga mę moż li Wo ści pro duk cyj nych, ela stycz ność i ter mi no We do sta Wy.
Cią gły roz wój do pro wa dził kEA m.in. do cer ty fi ka cji: zin te gro wa ne go sys te mu za rzą dza nia zgod -
ne go z nor ma mi: iSo 9001, iSo 14001, Pn-n 18001 z ele men ta mi HACCP i gMP i stan dar du fSC.

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

drukarnia multipol ofe ru je 
kom plek so We usłu gi po li gra ficz ne 
z za kre su dru ku i pro duk cji 
opakoWań kartonoWych. 

po sia da kom plet ny i no Wo cze sny 
park ma szy no Wy umoż li Wia ją cy 
Wy ko na nie naj bar dziej Wy szu ka nych 
i uszla chet nio nych opa ko Wań.

Spe cja li zu je się w pro duk cji wy so ko ja ko ścio wych
opa ko wań kar to no wych na pro duk ty:

n spożywcze
n cukiernicze
n kosmetyczne
n farmaceutyczne
n tytoniowe
n odzieżowe
n reklamowe

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

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. 

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.  
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schu ma cher pac ka ging eks per tem W za kre sie 
in dy Wi du al nych roz Wią zań opa ko Wa nio Wych z tek tu ry fa li stej i li tej.

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

fir ma o sze ro kim pro fi lu dzia łal no ści łą czy ze so bą: 
n pro duk cję pa pie ru n uszla chet nia nie po wierzch ni
n pro duk cję i prze twór stwo tek tu ry fa li stej oraz li tej n kre atyw nych pro jek tan tów
n pre print i post print flek so gra ficz ny n sze ro kie spek trum pro duk tów
n wy so kiej ja ko ści druk flek so gra ficz ny, of f se to wy i cy fro wy n naj no wo cze śniej sze tech no lo gie
n do sta wy just -in -ti me n po wierzch nie ma ga zy no we

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

noWoczesna drukarnia opakoWań
od pro jek tu do go to We go pro duk tu

n Pro duk cja opa ko wań na li tej tek tu rze in tro li ga -
tor skiej, ka sze ro wa nych do wol ny mi okle ina mi
(opa ko wa nia prze strzen ne ty pu Clam shell, opa ko -
wa nia ty pu „Pre mium”).
n Pro duk cja opa ko wań kar to no wych (ob wo lu ty, pu -
deł ka, opa ko wa nia ty pu Di gi pack, ty pu ko per ty).
n Sze ro ka ga ma uszla chet nień: la kier dys per syj -

ny, la kier uV (w tym punk to wo), la mi no wa nie,
prze tła cza nie wklę słe i wy pu kłe, ter mo druk 
z jed no cze snym prze tło cze niem (hot stam ping),
tech ni ki łą czo ne.
n Pro fe sjo nal ny dział pro jek to wa nia opa ko wań.
n opa ko wa nia na in dy wi du al ne za mó wie nie klien ta.
no wo cze sna polska drukarnia z sze ro ko roz bu -
do wa nym par kiem ma szy no wym. 25 lat na ryn ku!
Do świad cze nie, kom plek so wość i pre cy zja.
drukarnia Wie lu moż li Wo ści…

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,

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

www.tfp.com.pl

www.schumacher-packaging.com

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.
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

Vpk pac ka ging sp. z o.o. jest czę ścią Vpk pac ka ging gro up nV, któ ra roz Wi ja i pro du -
ku je in no Wa cyj ne pod Wzglę dem ochro ny i lo gi sty ki opa ko Wa nia z tek tu ry fa li stej.

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.

www.wernerkenkel.com.pl

Werner kenkel spółka z o.o. li der w pro duk cji tek tu ry fa li stej, opa ko wań oraz stan dów (PoS).
W 3 za kła dach na te re nie Pol ski za trud nia obec nie po nad 1100 pra cow ni ków. no wo cze śnie za rzą -
dza na i dy na micz nie roz wi ja ją ca się fir ma o eu ro pej skim for ma cie. Pra wie 40-let ni ka pi tał do świad -
czeń łą czy się z mło dym du chem, so lid ną pra cą oraz pa sją two rze nia – wła ści cie li i pra cow ni ków.
głóWne profile działalności n Pro duk cja tek tu ry fa li stej n Pro duk cja opa ko wań z tek tu ry 
n Stan dy z tek tu ry (PoS) n na druk flek so gra ficz ny n na druk of f se to wy n na druk cy fro wy

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

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

gru pa Wal ki jest li de rem w pro duk cji wie lo war stwo wych la mi na tów pa pie ro wych 
z 10 od dzia ła mi w Eu ro pie i Azji. W Pol sce po sia da my trzy za kła dy pro duk cyj ne:
w jat nem k/War sza wy – po wle ka nie PE i druk flek so far ba mi wod ny mi na pa pie rach, kar to nach
i fo liach dla opa ko wań prze my sło wych i spo żyw czych,
we Wro cła wiu – la mi na ty wie lo war stwo we dla opa ko wań kon su menc kich i tech nicz nych,
w kwi dzy nie – pro duk cja pu deł kar to no wych.
za kład w Jat nem ofe ru je wy so kiej ja ko ści opa ko wa nia z na dru kiem flek so gra ficz nym. 
na szą spe cja li za cją jest druk na pa pie rach, fo liach i na pod ło żach po wle ka nych po li me ra mi. 
no wo cze sny park ma szy no wy, sze ro ka ba za pod do staw ców, do świad czo na ka dra i wspar cie r&D
gru py Wal ki skła da się na suk ces na szych pro duk tów w wie lu bran żach.


