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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.

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

spe CJa li zu Je my się w pro Jek to wa niu i pro duk CJi krót ko se ryJ nyCh opa ko wań z na dru kiem
we dług spe cy fi ka cji Klien ta w bar dzo atrak cyj nych ce nach. 

Dzię ki no wo cze sne mu par ko wi ma szy no we mu i in no wa cyj nym roz wią za niom tech no lo gicz nym je ste -
śmy w sta nie za gwa ran to wać na szym Part ne rom ja kość, ter mi no wość, ko rzyst ną ce nę i in dy wi du al ne
po dej ście do pro jek tu. Wy ko rzy sta nie cy fro wych tech no lo gii dru ku i ob rób ki po zwa la nam wy ko nać opa -
ko wa nia w nie wiel kich na kła dach, wręcz od 1 szt.

Nasz suk ces opar ty jest na wie dzy, wie lo let nim do świad cze niu i głę bo kim zro zu mie niu po trzeb Klien ta.
Je ste śmy rze tel nym part ne rem sta wia ją cym na dłu go fa lo wą współ pra cę.

e-mail: biuro@eurobox.com.pl
www.dunapack-packaging.com/pl/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. euroBoX polska sp. z o.o.
zakład w ujeździe zakład w lublińcu
Przesiadłów 1, 97-225 Ujazd, woj. łódzkie ul. Inwestycyjna 1, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
tel.: 44 734 10 01 tel.: 34 373 82 00

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

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.

Jan mar Cen trum to dy na micz nie roz wi ja ją ce się przed się bior stwo bę dą ce li de rem na ryn ku 
pro du Cen tów opa ko wań z tek tu ry fa li steJ. Suk ces na szych pro duk tów to wy pad ko wa osiem-
na sto let nie go do świad cze nia i za sto so wa nia no wo cze snych tech no lo gii w pro duk cji. Nasz ze spół zło żo -
ny z wy so ko wy kwa li fi ko wa nych spe cja li stów z przy jem no ścią za pro po nu je no wo cze sne roz wią za nia
i do ra dzi, ja ki ro dzaj opa ko wa nia wy brać, by do brze speł nia ło swo ją funk cję nie ge ne ru jąc do dat ko wych
kosz tów skła do wa nia czy trans por tu, za cho wu jąc swo ją trwa łość.

Zda je my so bie spra wę, że oprócz funk cji ochron nej opa ko wa nie mo że też być wspa nia łym no śni kiem
tre ści re kla mo wych. Po dą ża jąc za po trze ba mi na szych klien tów, ma my w swo jej ofer cie moż li wość 
wy ko na nia wie lo ko lo ro wych na dru ków na za mó wio nych opa ko wa niach – rów nież w ja ko ści HD.

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
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tfp od 25 lat speCJalizuJe się w produkCJi opa ko wań i tek tu ry fa li steJ. TFP po sia da trzy 
za kła dy pro duk cyj ne: w Kór ni ku, Ba bi mo ście i Śre mie (TFP-Gra fi ka) wy po sa żo ne w naj no wo cze śniej sze
li nie pro duk cyj ne i speł nia ją ce stan dar dy eu ro pej skie w od nie sie niu do tech no lo gii i or ga ni za cji pra cy.
W ofer cie TFP znaj du ją się: opa ko wa nia kla po we, opa ko wa nia wy kra wa ne z tek tu ry fa li stej i li tej (do
za sto so wa nia w bran żach spo żyw czej, hi gie nicz nej, ko sme tycz nej, che micz nej, me blar skiej i in nych) oraz
druk flek so gra ficz ny, w ja ko ści hd fleXo i druk of f se to wy włącz nie z dru kiem direCt print (bez -
po śred nio na tek tu rze fa li stej), pos – stan dy eks po zy cyj ne, opa ko wa nia ty pu SRP, tek tu ra fa li sta trzy -
i pię cio war stwo wa w ar ku szach, oraz do radz two pod czas re ali za cji pro jek tów opa ko wań. 

tfp po sia da cer ty fi ka ty iso 9001, 14001, fsC, BrC iop.

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

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

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

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

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.

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

kea spe CJa li zu Je się w pro duk CJi:
n opakowań JednostkowyCh 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 UV i hy bry do wy mi;
n ulotek informaCyJnyCh zło żo nych z moż li wo ścią za kle je nia żel kiem, kle jem lub ta śmą z per fo ra cją;
n instrukCJi oBsługi (manual) w po sta ci bro szur szy tych dru tem lub kle jo nych kle ja mi hot -melt i PUR.

Klien ta mi KEA są li de rzy z prze my słu: FARMACEUTYCZNEGO, KOSMETYCZNEGO, CHEMICZNEGO, 
RTV-AGD, AUTOMOTIVE, któ rzy ja ko głów ne za le ty okre śla ją: KOMPETENTNĄ ZAŁOGĘ, KOMPLEKSOWĄ
OBSŁUGĘ, SZEROKĄ GAMĘ MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH, ELASTYCZNOŚĆ i TERMINOWE DOSTAWY.
Cer ty fi ka ty w KEA: FSC, ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 z ele men ta mi HACCP, GMP. www.kea.com.pl

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

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.comwww.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
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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 www.wernerkenkel.com.pl

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.

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.

Vilpol Sp. z o.o.
Wilków Polski 74, 05-155 Leoncin
tel.: 22 785 69 09, vilpol@vilpol.pl
www.vilpol.pl


