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PRODucEncI OPakOWań REKLAMA

e-mail: biuro@eurobox.com.pl
www.dunapack-packaging.com/pl/pl

Twój pro dukt. To na tym nie zmien nie kon cen tru je my się w Du na pack Pac ka ging pod czas two rze nia opa ko wań
do sto so wa nych do Two ich wy mo gów, chro nią cych Two je pro duk ty i za dru ko wa nych w naj wyż szej ja ko ści. Nie -
kie dy zło żo ność na szej pra cy zmu sza nas do szu ka nia roz wią zań wy ma ga ją cych wyj ścia po za ra my utar tych
roz wią zań – spoj rze nia na świat spo za per spek ty wy opa ko wa nia, jed nak że na sze głów ne prio ry te ty nie zmie -
nia ją się. Dba my o to, co znaj du je się w opa ko wa niu. Chcesz le piej po znać nas i na sze usłu gi? Daj nam 10 mi -
nut, a my da my Ci 166 lat. 166 lat tra dy cji ro dzin ne go przed się bior stwa, łą czą ce go w so bie do świad cze nie i wie -
dzę prak tycz ną w do star cza niu kom plek so wych roz wią zań opa ko wa nio wych. Od wiedź nas.

Eu RO BOX Pol ska Sp. z o.o., za kład w ujeź dzie Eu RO BOX Pol ska Sp. z o.o., za kład w Lu bliń cu
Prze sia dłów 1, 97-225 Ujazd, woj. łódz kie ul. In we sty cyj na 1, 42-700 Lu bli niec, woj. ślą skie
tel.: 44 734 10 01 tel.: 34 373 82 00

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 dzie więt -
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

kEa SPE cja LI zu jE SIę W PRO Duk cjI:
n OPa kO Wań jED nOST kO WycH do au to ma tycz ne go pa ko wa nia z tek tu ry li tej, wie lo barw nych z moż -

li wo ścią uszla chet nia nia fo lia mi hot -stam ping, la kie ra mi UV, hy bry do wy mi itp.;
n uLO TEk In FOR Ma cyj nycH (far ma ceu tycz nych) krojonych do formatu, zło żo nych z moż li wo ścią 

za kle je nia żel kiem, kle jem lub ta śmą z per fo ra cją oraz InSTRukcjI w po sta ci bro szur szy tych lub kle jo nych.
!!! OFERujEMy OPakOWanIa z WkLEjOną uLOTką !!!
Klientami KEA są liderzy z przemysłu: FARMACEUTYCZNEGO, KOSMETYCZNEGO, CHEMICZNEGO, RTV-
AGD, 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

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

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

FIR Ma aDaMS SP. z O.O. jest dy na micz nie roz wi ja ją cym się przed się bior stwem, 
któ re od 1995 ro ku SPE cja LI zu jE SIę W PRO jEk TO Wa nIu, PRO Duk cjI I SPRzE Da ży OPa kO Wań
z TEk Tu Ry Fa LI STEj na ryn ki Unii Eu ro pej skiej. 

Fir ma jest wła sno ścią ro dzin ną z cał ko wi cie pol skim ka pi ta łem i zaj mu je czo ło we miej sce wśród 
prze twór ców tek tu ry fa li stej. W ofer cie przed się bior stwa znaj du ją się opa ko wa nia kla po we, fa so no we,
jed nost ko we i zbior cze z wie lo ko lo ro wym na dru kiem flek so gra ficz nym oraz opa ko wa nia ka sze ro wa ne
z na dru kiem of f se to wym – di splay, SRP, POSM. 

Od maja 2019 roku oferta przedsiębiorstwa została rozszerzona o opakowanie dedykowane e-commerce.

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

„WE DRESS TO IMPRESS”

Na sze opa ko wa nia chro nią, eks po nu ją  – a na wet 
za chę ca ją do ma rzeń! Ten efekt uzy sku je my dzię ki
sto so wa niu od po wied nich kom bi na cji ma te ria łów,
kon struk cji oraz wie lo barw nym na dru kom w tech -
no lo gii flek so gra ficz nej i of f se to wej.
Opa ko wa nia po wsta ją w trzech no wo cze snych, 
sta le roz wi ja ją cych się za kła dach pro duk cyj nych
w Bił go ra ju, Czo sno wie i No wej So li.

Co dzien ny kon takt z pro duk ta mi, wy zwa nia mi 
ryn ko wy mi wy ma ga in no wa cyj no ści, otwar to ści 
na zmia ny, dy na mi ki i ela stycz no ści. 
To spe cy fi ka na szej pra cy i ce chy cha rak te ry stycz -
ne na sze go ze spo łu.

SI łą, kTó Ra STOI za na Szy MI Suk cE Sa MI, 
Są na SI PRa cOW nI cy I na SI kLIEn cI.
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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

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

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.com www.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


