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Uszlachetnianie druków REKLAMA

FOLLAK SP. Z O.O. SP.K.
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
tel./fax: +48 22 652 01 20
www.follak.com.pl

n Foliowanie: matowe, błysk, soft touch
n Foliowanie: strukturalne, dyfrakcyjne, soczewkowe
n Foliowanie PET metaliczne
n Lakierowanie UV, 3D
n La kie ro wa nie za pa cho we, struk tu ral ne, z bro ka tem
n Lakierowanie zdrapki UV
n Hot-stamping – złocenie
n Tłoczenie suche – wypukłe, wklęsłe
n Sztancowanie, bigowanie, wykrawanie
n Nacinanie, perforowanie, kalandrowanie

Oddział Kraków:
ul. Półłanki 29G, tel.: 12 653 17 36
Oddział Łódź:
ul. Nowe Sady 4, tel.: 42 687 59 94
Oddział Poznań:
ul. Gnieźnieńska 66, 62-006 Bogucin
tel.: 61 842 94 30
Oddział Warszawa:
ul. Marywilska 34, tel.: 22 716 52 83
ZAPRASZAMY!

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

dRU KAR NIA EL LERT
POS  |  PAc KA GING  |  PRIN TING
Je ste śmy jed nym z naj więk szych za kła dów
po li gra ficz nych w Pol sce, wy spe cja li zo wa nym
w pro duk cji opa ko wań i ma te ria łów POS
z kar to nu i tek tu ry.
Wy so ka ja kość pro du ko wa nych przez nas
opa ko wań, stan dów i di splay ów ma 
de cy du ją ce zna cze nie dla sprze da ży 
pro duk tów na szych klien tów.

OfE RU JE MY:
n opa ko wa nia ka sze ro wa ne i z tek tur li tych
n opa ko wa nia pre mium
n uszla chet nie nia la kie ra mi dys per syj ny mi,

UV, w tym hy bry do wy mi
n la mi no wa nie fo lia mi po li pro py le no wy mi

i po lie stro wy mi, w tym fo lia mi 
me ta li zo wa ny mi do for ma tu 1200x1620 mm

n za druk UV na fo liach me ta li zo wa nych
do for ma tu 1200x1620 mm

www.schumacher-packaging.com

SchUMAchER PAcKAGING EKSPERTEM W ZAKRESIE 
INdYWIdUALNYch ROZWIąZAń OPAKOWANIOWYch Z TEKTURY fALISTEJ I LITEJ.

n uszlachetnianie powierzchni
n kreatywnych projektantów
n szerokie spektrum produktów
n najnowocześniejsze technologie
n powierzchnie magazynowe
n dostawy just-in-time

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

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

www.wernerkenkel.com.pl

Pol ska fir ma łą czy 35 lat do świad czeń 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. Głów ne pro fi le dzia łal no ści to pro duk cja tek tu ry fa li stej, opa ko wań tek tu ro wych
z na dru kiem flek so gra ficz nym, of f se to wym i cyfrowym oraz eks po zy to rów POS (Po int of Sa le).
USZLA chET NIE NIE OPA KO WAń m.in.: la kie ra mi UV, hy bry do wy mi, pach ną cy mi, tło cze nia wklę słe
i wy pu kłe, la mi no wa nie fo lią, wkle ja nie okie nek.

Werner Kenkel Spółka z o.o.
Zakład Fleksograficzny: ul. Mórkowska 3, 64-117 Krzycko Wielkie, tel. +48 65 533 15 00, fax +48 65 533 17 00
Zakład Offsetowy: ul. Mórkowska 4, 64-117 Krzycko Wielkie, tel. +48 65 533 32 20, fax +48 65 533 32 23
Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o.
Zakład Fleksograficzny: ul. A. Mitery 7, 32-700 Bochnia, tel. +48 14 648 36 00, fax: +48 14 648 36 01

ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU
ul. Krzemowa 5, 81-577 Gdynia

tel.: 58 629 90 44
www.zfp.com.pl
zfp@zfp.com.pl

WYKONUJEMY USŁUGI:
n LAMINOWANIE JEDNOSTRONNE
n LAMINOWANIE DWUSTRONNE

n KALANDROWANIE

www.zfp.com.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, dzia ła ją cą na ryn ku
pol skim już od po nad dwu dzie stu lat.
„WSPÓLNIE KSZTAŁTUJMY PRZYSZŁOŚĆ!”

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 
i du ży wa chlarz uszla chet nień:

W NA SZEJ OfER cIE 
USZLA chET NIE NIA ZNAJ dU Ją SIę:

n la kie ro wa nia – hy bry do we, UV-matt,
struk tu ral ne,

n tło cze nia – pi smo bra ila, 3D, wy pu kłe,
n zło ce nia – na go rą co, na zim no,
n druk na kar to nach me ta li zo wa nych, 

efek to wych etc,
n za druk efek tów OLED,
n za druk efek tów LED,

KARL KNAUER 
POLAND SP. Z O.O.
ul. Wspólna 7
62-045 Pniewy
tel.: 61 4455 400, fax: 61 4455 952 
www.karlknauer.pl
Kontakt: Marcin Jakuboszczak
Sales&Marketing Director Packaging
tel.: 61 4455 510, kom.: 694 498 145
marcin.jakuboszczak@karlknauer.pl


