USZLaCHETNiaNiE DrUKÓW

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

REKLAMA

DrUKarNia ELLErT
POS | PaCKaGiNG | PriNTiNG
Jesteśmy jednym z największych zakładów
poligraﬁcznych w Polsce, wyspecjalizowanym
w produkcji opakowań i materiałów POS
z kartonu i tektury.
Wysoka jakość produkowanych przez nas
opakowań, standów i displayów ma
decydujące znaczenie dla sprzedaży
produktów naszych klientów.
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FOLLaK SP. Z O.O. SP.K.
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
tel./fax: +48 22 652 01 20
www.follak.com.pl

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

METPOL ANDRZEJ BIAŁOSZYCKI
ul. Konopnickiej 18, 05-091 Ząbki

tel. kom.: 602 482 479
e-mail: biuro@metpol-druk.pl
www.metpol-druk.pl
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Foliowanie: matowe, błysk, soft touch
Foliowanie: strukturalne, dyfrakcyjne, soczewkowe
Foliowanie PET metaliczne
Lakierowanie UV, 3D
Lakierowanie zapachowe, strukturalne, z brokatem
Lakierowanie zdrapki UV
Hot-stamping – złocenie
Tłoczenie suche – wypukłe, wklęsłe
Sztancowanie, bigowanie, wykrawanie
Nacinanie, perforowanie, kalandrowanie

Jesteśmy ﬁrmą specjalizującą się
w produkcji opakowań i wysokofunkcjonalnych
kart blistrowych z ochroną barierową
wykonywanych z kartonu, działającą na rynku
polskim już od ponad dwudziestu lat.
„WSPÓLNiE KSZTaŁTUJmY PrZYSZŁOŚĆ!”
Jesteśmy znani z profesjonalnej obsługi klienta.
Oferujemy szeroki asortyment produktów
i duży wachlarz uszlachetnień:
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OFErUJEmY:
opakowania kaszerowane i z tektur litych
opakowania premium
uszlachetnienia lakierami dyspersyjnymi, UV,
w tym hybrydowymi
laminowanie foliami polipropylenowymi
i poliestrowymi, w tym foliami
metalizowanymi do formatu 1200x1620 mm
zadruk UV na foliach metalizowanych
do formatu 1200x1620 mm

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!
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W NaSZEJ OFErCiE
USZLaCHETNiENia ZNaJDUJĄ Się:
lakierowania – hybrydowe, UV-matt,
strukturalne,
tłoczenia – pismo Braille’a, 3D, wypukłe,
złocenia – na gorąco, na zimno,
druk na kartonach metalizowanych,
efektowych etc,
zadruk efektów OLED,
zadruk efektów LED.

Firma mETPOL specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie HOT STamPiNGU oraz EmBOSSiNGU.
Nasz park maszynowy składa się m.in. z maszyn automatycznych ﬁrmy GIETZ, HEIDELBERG i jest
dostosowany do potrzeb rynku. Wyróżnia się on wysoką wydajnością i gwarantuje najwyższą jakość.
Wykonujemy tłoczenie oraz złocenie na:
n arkuszach do formatu B2+
n twardych oprawach
n teczkach ofertowych
n kalendarzach
n notesach
n zaproszeniach itd.
Uszalchetniamy szeroką gamę surowców: papier, karton, tworzywa, płótno oraz materiały skóropodobne.
Zapewniamy kompleksową opiekę nad każdym powierzonym zleceniem od wsparcia i doradztwa podczas
tworzenia projektu do wykonania usługi na najwyższym poziomie.
ZaPraSZamY DO WSPÓŁPraCY

SCHUmaCHEr PaCKaGiNG EKSPErTEm W ZaKrESiE
iNDYWiDUaLNYCH rOZWiĄZaŃ OPaKOWaNiOWYCH Z TEKTUrY FaLiSTEJ i LiTEJ.
n uszlachetnianie powierzchni
Firma o szerokim proﬁlu działalności łączy ze sobą:
n produkcję papieru
n kreatywnych projektantów
n produkcję i przetwórstwo tektury falistej oraz litej
n szerokie spektrum produktów
n preprint i postprint ﬂeksograﬁczny
n najnowocześniejsze technologie
n wysokiej jakości druk ﬂeksograﬁczny,
n powierzchnie magazynowe
n dostawy just-in-time
offsetowy i cyfrowy
www.schumacher-packaging.com

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

Polska ﬁrma łączy 35 lat doświadczeń z młodym duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia właścicieli
i pracowników. Główne proﬁle działalności to produkcja tektury falistej, opakowań tekturowych z nadrukiem ﬂeksograﬁcznym, offsetowym i cyfrowym oraz ekspozytorów POS (Point of Sale).
USZLaCHETNiENiE OPaKOWaŃ m.in.: lakierami UV, hybrydowymi, pachnącymi, tłoczenia wklęsłe i wypukłe, laminowanie folią, wklejanie okienek.

www.wernerkenkel.com.pl
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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
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WOLFF LDP – TO SPÓŁKa Z DUżYmi TraDYCJami W DZiEDZiNiE USZLaCHETNiaNia DrUKU.
Firma należy do liderów na rynku opakowań i współpracuje z największymi koncernami
opakowaniowymi. Podstawowy zakres działalności ﬁrmy to laminowanie druków,
laminowanie foliami pod dalszy zadruk i wykonywanie zabezpieczeń foliami barierowymi.
Firma oferuje szeroką paletę możliwości w zakresie foliowania wszelkiego rodzaju podłoży
kartonowych i papierowych wykorzystując do tego celu folie BOPP matowe, błyszczące, soft touch
i scuff free, a także folie PET transparentne, metalizowane i holograﬁczne oraz folie polietylenowe
i folie biodegradowalne.

WOLFF LDP SP. Z O.O.
Siedziba: ul. Trakt Lubelski 187, 04-667 Warszawa
Zakład produkcyjny: Piotrowice 71
05-480 Karczew (koło Otwocka)
e-mail: bok@wolffldp.pl / www.wolffldp.pl

ZFP ZaKŁaD FOLiOWaNia PaPiErU
ul. Krzemowa 5, 81-577 Gdynia
WYKONUJEmY USŁUGi:
LAMINOWANIE JEDNOSTRONNE
n LAMINOWANIE DWUSTRONNE
n KALANDROWANIE
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www.zfp.com.pl
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tel.: 58 629 90 44
www.zfp.com.pl
zfp@zfp.com.pl
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