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aQuila Jest liderem na rynku produCentów tektury falisteJ w polsCe.
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.

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

speCJalizuJemy się w proJektowaniu i produkCJi krótkoseryJnyCh opakowań z nadrukiem
według specyﬁkacji Klienta w bardzo atrakcyjnych cenach.
Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu i innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Partnerom jakość, terminowość, korzystną cenę i indywidualne
podejście do projektu. Wykorzystanie cyfrowych technologii druku i obróbki pozwala nam wykonać opakowania w niewielkich nakładach, wręcz od 1 szt.
Nasz sukces oparty jest na wiedzy, wieloletnim doświadczeniu i głębokim zrozumieniu potrzeb Klienta.
Jesteśmy rzetelnym partnerem stawiającym na długofalową współpracę.

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.

BimaX print Sp. z o.o.
ul. Księża 31, Pustyny
38-422 Krościenko Wyżne
tel./fax: 13 436 80 96
www.bimax.pl

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.

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

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.
euroBoX polska sp. z o.o.
zakład w ujeździe
Przesiadłów 1, 97-225 Ujazd, woj. łódzkie
tel.: 44 734 10 01

euroBoX polska sp. z o.o.
zakład w lublińcu
ul. Inwestycyjna 1, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
tel.: 34 373 82 00

Janmar Centrum to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo będące liderem na rynku
produCentów opakowań z tektury falisteJ. Sukces naszych produktów to wypadkowa osiemnastoletniego doświadczenia i zastosowania nowoczesnych technologii w produkcji. Nasz zespół złożony z wysoko wykwaliﬁkowanych specjalistów z przyjemnością zaproponuje nowoczesne rozwiązania
i doradzi, jaki rodzaj opakowania wybrać, by dobrze spełniało swoją funkcję nie generując dodatkowych
kosztów składowania czy transportu, zachowując swoją trwałość.
Zdajemy sobie sprawę, że oprócz funkcji ochronnej opakowanie może też być wspaniałym nośnikiem
treści reklamowych. Podążając za potrzebami naszych klientów, mamy w swojej ofercie możliwość
wykonania wielokolorowych nadruków na zamówionych opakowaniach – również w jakości HD.

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.

„wspólnie kształtuJmy przyszłość!”
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e-mail: biuro@eurobox.com.pl
www.dunapack-packaging.com/pl/pl

Janmar Centrum Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jana Pawła II 2, 63-620 Trzcinica
tel.: +48 62 79 12 330, fax: +48 62 79 12 331
biuro@janmarcentrum.pl
www.janmarcentrum.pl

Jesteśmy znani z profesjonalnej obsługi klienta.
oferujemy szeroki asortyment produktów.
W naszej ofercie znajdują się:
n opakowania Premium
n karty blistrowe
n Co-packing
n displaye
n koperty wysyłkowe
n opakowania ozdobne do alkoholi

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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kea iBB Sp. z o.o.
ul. Osobowicka 89, 51-008 Wrocław
tel.: (71) 33 44 300, fax: (71) 33 44 333
Kontakt: Mariusz Preś
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
tel.: +48 601 919 644, oferta@kea.com.pl
www.kea.com.pl

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

REKLAMA

kea speCJalizuJe się w produkCJi:
n opakowań JednostkowyCh z tektury litej z możliwością uszlachetniania foliami hot-stamping oraz
lakierami UV i hybrydowymi;
n ulotek informaCyJnyCh złożonych z możliwością zaklejenia żelkiem, klejem lub taśmą z perforacją;
n instrukCJi oBsługi (manual) w postaci broszur szytych drutem lub klejonych klejami hot-melt i PUR.
Klientami KEA są liderzy z przemysłu: FARMACEUTYCZNEGO, KOSMETYCZNEGO, CHEMICZNEGO,
RTV-AGD, AUTOMOTIVE, którzy jako główne zalety określają: KOMPETENTNĄ ZAŁOGĘ, KOMPLEKSOWĄ
OBSŁUGĘ, SZEROKĄ GAMĘ MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH, ELASTYCZNOŚĆ i TERMINOWE DOSTAWY.
Certyﬁkaty w KEA: FSC, ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 z elementami HACCP, GMP. www.kea.com.pl

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.

n
n
n
n

spożywcze
cukiernicze
kosmetyczne
farmaceutyczne
tytoniowe
odzieżowe
reklamowe

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 uszlachetnianie powierzchni
n produkcję i przetwórstwo tektury falistej oraz litej
n kreatywnych projektantów
n preprint i postprint ﬂeksograﬁczny
n szerokie spektrum produktów
n wysokiej jakości druk ﬂeksograﬁczny, offsetowy i cyfrowy
n najnowocześniejsze technologie
n dostawy just-in-time
n powierzchnie magazynowe
www.schumacher-packaging.com

tFp Sp. z o.o.
Dziećmierowo, ul. Katowicka 26, 62-035 Kórnik
tel.: 61 817 02 68 fax: 61 897 23 02
tfp@tfp.com.pl, www.tfp.com.pl

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

tfp od 25 lat speCJalizuJe się w produkCJi opakowań i tektury falisteJ. TFP posiada trzy
zakłady produkcyjne: w Kórniku, Babimoście i Śremie (TFP-Graﬁka) wyposażone w najnowocześniejsze
linie produkcyjne i spełniające standardy europejskie w odniesieniu do technologii i organizacji pracy.
W ofercie TFP znajdują się: 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), pos – standy ekspozycyjne, opakowania typu SRP, tektura falista trzyi pięciowarstwowa w arkuszach, oraz doradztwo podczas realizacji projektów opakowań.
tfp posiada certyﬁkaty iso 9001, 14001, fsC, BrC iop.

angażuJemy się BardzieJ, aByś wiedział, w Co się pakuJesz.

tFp GraFika Sp. z o.o.
ul. 750-lecia 11, 63-100 Śrem
tel.: 61 62 50 100
tfpgraﬁka@tfpgraﬁka.com.pl
www.tfpgraﬁka.com.pl
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Kreatywność, jakość, serwis, kompleksowość usług i doświadczenie zbudowane na wielu wymagających
projektach to najważniejsze atuty TFP-Graﬁka. Projektujemy i produkujemy opakowania, displaye oraz
permanentne materiały wspierające sprzedaż w oparciu o najwyższe standardy jakościowe,
środowiskowe, jak również higieniczne. Firma wyposażona jest w nowoczesne maszyny do produkcji
tektury falistej, kaszerowania jedno- oraz dwustronnego, druku offsetowego i cyfrowego, wykrawania
i wielopunktowego klejenia oraz frezowania i formowania różnych materiałów wykorzystywanych
w produkcji POSM. Pozwala nam ono na elastyczne i sprawne realizowanie dużych i złożonych projektów,
jak również wsparcie klienta w krótkich seriach wykonanych za pomocą technologii cyfrowej.
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Vilpol istnieJe od 1990 roku. oferuJe kompleksowe usługi poligrafiCzne.
W skład parku maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe maszyny ﬁrmy Koenig&Bauer oraz
Heidelberg, maszyny do kaszerowania i sztancowania, linie do oprawy miękkiej – zeszytowej, klejonej
oraz twardej, wykrawania, składarko-sklejarki i złamywarki. Firma świadczy także usługi uszlachetniania
druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie. produkuje też złożone wyroby takie jak: wielkoformatowe
displaye, hangery, wobblery, opakowania itd. w swojej ofercie Vilpol posiada również produkcję
opakowań typu premium, tzw. rigid box'ów.
Firma realizuje dostawy na terenie całego kraju jak i za granicą, posiada magazyn o powierzchni 2200 m2
oraz własną ﬂotę transportową wyposażoną w samochody o różnej ładowności w zależności od potrzeb
Klienta.
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Vilpol Sp. z o.o.
Wilków Polski 74, 05-155 Leoncin
tel.: 22 785 69 09, vilpol@vilpol.pl
www.vilpol.pl

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.
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.

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

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
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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www.wernerkenkel.com.pl
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