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REKLAMA 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

follak sp. z o.o. sp.k.
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
tel./fax: +48 22 652 01 20
www.follak.com.pl

zfp zakład folioWania papieru
ul. Krzemowa 5, 81-577 Gdynia

tel.: 58 629 90 44
www.zfp.com.pl
zfp@zfp.com.pl

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

www.schumacher-packaging.com

usługi poligraficzno-reklamowe 
pasja jacek stencel
ul. Nowy Świat 23a, 43-190 Mikołów
tel.: 32 22 60 789, biuro@pasja.com.pl
www.pasja.com.pl

dru kar nia el lert
pos  |  pac ka ging  |  prin ting
Je ste śmy jed nym z naj więk szych za kła dów 
po li gra ficz nych w Pol sce, wy spe cja li zo wa nym
w pro duk cji opa ko wań i ma te ria łów POS 
z kar to nu i tek tu ry.
Wy so ka ja kość pro du ko wa nych przez nas 
opa ko wań, stan dów i di splay ów ma 
de cy du ją ce zna cze nie dla sprze da ży 
pro duk tów na szych klien tów.

ofe ru je My:
n opa ko wa nia ka sze ro wa ne i z tek tur li tych
n opa ko wa nia pre mium
n uszla chet nie nia la kie ra mi dys per syj ny mi, UV,

w tym hy bry do wy mi
n la mi no wa nie fo lia mi po li pro py le no wy mi

i po lie stro wy mi, w tym fo lia mi 
me ta li zo wa ny mi do for ma tu 1200x1620 mm

n za druk UV na fo liach me ta li zo wa nych
do for ma tu 1200x1620 mm

n Foliowanie: matowe, błysk, soft touch
n Foliowanie: strukturalne, dyfrakcyjne, soczewkowe
n Foliowanie PET metaliczne
n Lakierowanie UV, 3D
n La kie ro wa nie za pa cho we, struk tu ral ne, z bro ka tem
n Lakierowanie zdrapki UV
n Hot-stamping – złocenie
n Tłoczenie suche – wypukłe, wklęsłe
n Sztancowanie, bigowanie, wykrawanie
n Nacinanie, perforowanie, kalandrowanie

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!

WykonujeMy usługi:
n LAMINOWANIA JEDNOSTRONNEGO
n LAMINOWANIA DWUSTRONNEGO

n KALANDROWANIA

www.zfp.com.pl

Wolff ldp – to spÓł ka z du ży Mi tra dy cja Mi W dzie dzi nie uszla chet nia nia dru ku. 

Fir ma na le ży do li de rów na ryn ku opa ko wań i współ pra cu je z naj więk szy mi kon cer na mi 
opa ko wa nio wy mi. pod sta wo wy za kres dzia łal no ści fir my to la mi no wa nie dru ków, 
la mi no wa nie fo lia mi pod dal szy za druk i wy ko ny wa nie za bez pie czeń fo lia mi ba rie ro wy mi.

fir ma ofe ru je sze ro ką pa le tę moż li wo ści w za kre sie fo lio wa nia wszel kie go ro dza ju pod ło ży 
kar to no wych i pa pie ro wych wykorzystując do tego celu folie BOPP matowe, błyszczące, soft touch 
i scuff free, a tak że fo lie PET trans pa rent ne, me ta li zo wa ne i ho lo gra ficz ne oraz fo lie po li ety le no we
i fo lie bio de gra do wal ne.

schuMacher packaging eksperteM W zakresie 
indyWidualnych rozWiĄzaŃ opakoWanioWych z tektury falistej i litej.

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

n uszlachetnianie powierzchni
n kreatywnych projektantów
n szerokie spektrum produktów
n najnowocześniejsze technologie
n powierzchnie magazynowe
n dostawy just-in-time

Firma o szerokim profilu działalności łączy ze sobą: 
n produkcję  papieru
n produkcję i przetwórstwo tektury falistej oraz litej
n preprint i postprint fleksograficzny
n wysokiej jakości druk fleksograficzny, 

offsetowy i cyfrowy

W naszej ofercie szeroki Wachlarz usług uszlachetniania 
oraz najWyższej jakości druk i efekty specjalne.

n uszlachetnianie drukÓW: lakierowanie UV, foliowanie, laminowanie,
liquid metal – złocenie bez tłoczenia

n efekty specjalne W druku: brokatowy, termoaktywny, strukturalny, 
światłoczuły, zapachowy, zmywalny, zabezpieczaja ̨cy i wiele innych 

n usługi introligatorskie: spiralowanie, listwowanie, bigowanie, sztancowanie,
falcowanie wielozłamowe do formatu B0

n druk cyfroWy: druk wielkoformatowy lateksowy, druk laserowy, personalizacja, 
wycinanie kształtów


