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reklama uszLAcHeTniAnie Druków

FoLLAk sP. z o.o. sP.k.
siedziba:
ul. marywilska 34
02-230 warszawa
tel.: +48 22 654 50 83
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

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

n foliowanie: matowe, błysk, soft touch
n foliowanie: strukturalne, dyfrakcyjne, antybakteryjne
n foliowanie pet metaliczne pod dalszy zadruk
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 bud. e1, tel.: 22 716 52 83
zAPrAszAmy!

wykonujemy usłuGi:
n laminowania jednostronnego
n laminowania dwustronnego

n kalandrowania

www.zfp.com.pl

w nA szej oFer cie sze ro ki wA cHLArz usłuG uszLA cHeT niA niA 
orAz nAj wyż szej jA ko ści Druk i eFek Ty sPe cjAL ne
n uszLA cHeT niA nie Dru ków: la kie ro wa nie uV, fo lio wa nie ma to we i błysz czą ce, tak że dwu stron ne,

la mi no wa nie, li qu id me tal – zło ce nie bez matrycy 
n eFek Ty sPe cjAL ne w Dru ku: bro ka to wy, ter mo ak tyw ny, struk tu ral ny, świa tło czu ły, za pa cho wy, zmy -

wal ny, lu mi ne scen cyj ny, za bez pie cza ją cy i wie le in nych
n no wo cze sny si To Druk: zdrap ka, druk ma gne sów, na two rzy wach sztucz nych, na kle jek pod ło go -

wych, za druk kle jem
n Druk cy Fro wy: wiel ko for ma to wy la tek so wy, la se ro wy, per so na li za cja, wy ci na nie kształ tów
n no wość: Fo LiA An Ty bAc Ter – eli mi na cja 99% bak te rii, zDrAPkA w pełnym kolorze

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

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.

gra wer pol ska od lat pra cu je dla naj więk szych klien tów w bran ży po li gra ficz nej i re kla mo wej. na sze
ma try ce mo sięż ne, ma gne zo we i po li me ro we znaj du ją za sto so wa nie w prze my śle opa ko wa nio wym 
ty pu pre mium, szcze gól nie w bran ży ko sme tycz nej, cu kier ni czej i al ko ho lo wej. dzię ki na szym pro duk tom
moż li we jest wy ko ny wa nie tło czeń i zło ceń na pa pie rze, kar to nie, skó rze i two rzy wach skó ro po dob nych,
drew nie oraz in nych no śni kach re kla mo wych. 

oFe ru je my:
n ma try ce do zło ce nia n ma try ce do zło ce nia z prze tło cze niem
n ma try ce do tło cze nia 2d i 3d n ma try ce struk tu ral ne
n ma try ce Bra il le'a n ma try ce ro ta cyj ne

GrAwer PoLskA AnDrzej włocH
ul. sianowska 7, 61-431 poznań 
tel. +48 862 30 63, biuro@grawerpolska.pl,
www.grawerpolska.pl

www.wernerkenkel.com.pl

grupa werner kenkel to lider w produkcji tektury falistej, opakowań oraz standów (pos).
w 3 zakładach na terenie polski zatrudnia obecnie 1800 pracowników. nowocześnie zarządzana i dynamicznie
rozwijająca się polska firma rodzinna o europejskim formacie. 42 lata doświadczeń łączą się z młodym duchem,
solidną pracą oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników.
uszLAcHeTniAnie oPAkowAń m.in.: lakierami uV, hybrydowymi, pachnącymi, tłoczenia wklęsłe i wypukłe,
laminowanie folią, wklejanie okienek.
werner kenkel sp. z o.o.
Zakład fleksograficzny: ul. mórkowska 3, 64-117 krzycko wielkie, tel.: 65 533 15 00, fax: 65 533 17 00
Zakład offsetowy: ul. mórkowska 4, 64-117 krzycko wielkie, tel.: 65 533 32 20, fax: 65 533 32 23
werner kenkel bochnia sp. z o.o.
Zakład fleksograficzny: ul. a. mitery 7, 32-700 Bochnia, tel.: 14 648 36 00, fax: 14 648 36 01

https://www.follak.com.pl
http://www.grawerpolska.pl
mailto:biuro@grawerpolska.pl
https://www.pasja.com.pl/pl
mailto:biuro@pasja.com.pl
https://wernerkenkel.com.pl
https://www.wolffldp.pl/pl/
mailto:bok@wolffldp.pl
http://www.zfp.com.pl
mailto:zfp@zfp.com.pl
http://www.zfp.com.pl



