PRODucEncI OPakOWań

REKLAMA

FIRMa aDaMS SP. z O.O. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem,
które od 1995 roku SPEcjaLIzujE SIę W PROjEkTOWanIu, PRODukcjI I SPRzEDaży OPakOWań
z TEkTuRy FaLISTEj na rynki Unii Europejskiej.
FIRMA ADAMS SP. Z O.O.
ul. Nowina 20, 62-081 Baranowo
tel.: +48 616 507 777
e-mail: info@ﬁrmaadams.pl
www.ﬁrmaadams.pl

Firma jest własnością rodzinną z całkowicie polskim kapitałem i zajmuje czołowe miejsce wśród
przetwórców tektury falistej. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się opakowania klapowe, fasonowe,
jednostkowe i zbiorcze z wielokolorowym nadrukiem ﬂeksograﬁcznym oraz opakowania kaszerowane
z nadrukiem offsetowym – display, SRP, POSM.
Od maja 2019 roku oferta przedsiębiorstwa została rozszerzona o opakowanie dedykowane e-commerce.

DRukaRnIa ELLERT
jEST jEDnyM z najWIękSzycH
zakłaDóW POLIgRaFIcznycH W POLScE.
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

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.

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.

Twój produkt. To na tym niezmiennie koncentrujemy się w Dunapack Packaging podczas tworzenia opakowań
dostosowanych do Twoich wymogów, chroniących Twoje produkty i zadrukowanych w najwyższej jakości. Niekiedy złożoność naszej pracy zmusza nas do szukania rozwiązań wymagających wyjścia poza ramy utartych
rozwiązań – spojrzenia na świat spoza perspektywy opakowania, jednakże nasze główne priorytety nie zmieniają się. Dbamy o to, co znajduje się w opakowaniu. Chcesz lepiej poznać nas i nasze usługi? Daj nam 10 minut, a my damy Ci 166 lat. 166 lat tradycji rodzinnego przedsiębiorstwa, łączącego w sobie doświadczenie i wiedzę praktyczną w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań opakowaniowych. Odwiedź nas.
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

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.pl
www.kea.pl

MODEL
OPAKOWANIA
SP. Z O.O.
Biłgoraj: ul. Szwajcarska 1, tel.: 84 686 91 00
czosnów: ul. Duńska 1, tel.: 22 767 30 00
nowa Sól: ul. Inżynierska 1, tel. 68 355 16 00
info.pl@modelgroup.com
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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 dziewiętnastoletniego 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.

kEa SPEcjaLIzujE SIę W PRODukcjI:
n OPakOWań jEDnOSTkOWycH do automatycznego pakowania z tektury litej, wielobarwnych z możliwością uszlachetniania foliami hot-stamping, lakierami UV, hybrydowymi itp.;
n uLOTEk InFORMacyjnycH (farmaceutycznych) krojonych do formatu, złożonych z możliwością
zaklejenia żelkiem, klejem lub taśmą z perforacją oraz InSTRukcjI w postaci broszur szytych lub klejonych.
!!! OFERujEMy OPakOWanIa z WkLEjOną uLOTką !!!
Klientami KEA są liderzy z przemysłu: FARMACEUTYCZNEGO, KOSMETYCZNEGO, CHEMICZNEGO, RTVAGD, AUTOMOTIV, 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.pl

„WE DRESS TO IMPRESS”
Nasze opakowania chronią, eksponują – a nawet
zachęcają do marzeń! Ten efekt uzyskujemy dzięki
stosowaniu odpowiednich kombinacji materiałów,
konstrukcji oraz wielobarwnym nadrukom w technologii ﬂeksograﬁcznej i offsetowej.
Opakowania powstają w trzech nowoczesnych,
stale rozwijających się zakładach produkcyjnych
w Biłgoraju, Czosnowie i Nowej Soli.

Codzienny kontakt z produktami, wyzwaniami
rynkowymi wymaga innowacyjności, otwartości
na zmiany, dynamiki i elastyczności.
To specyﬁka naszej pracy i cechy charakterystyczne naszego zespołu.
SIłą, kTóRa STOI za naSzyMI SukcESaMI,
Są naSI PRacOWnIcy I naSI kLIEncI.
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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
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.

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

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.
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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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