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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.

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.

AQUILA
WRZEŚNIA Spółka z o.o.
ul. Objazdowa 6 a, 62-300 Września
tel.: (+48) 61 650 19 00
fax: (+48) 61 650 19 01
aquila@aquila.vpk.pl
www.aquila.vpk.pl

AQUILA JEST LIDEREM NA RYNKU
PRODUCENTÓW TEKTURY FALISTEJ
W POLSCE.

AQUILA należy do międzynarodowej grupy
VPK Packaging Group NV. Budując od 10 lat
mocną pozycję rynkową, priorytetowo podchodzi
do jakości oferowanych produktów i usług. Fabryki
zlokalizowane we Wrześni, w Radomsku i Brzegu
wyposażone są w nowoczesne linie produkcyjne.

Laboratorium we Wrześni posiada Certyfikat
ISO 17025:2005 wydany przez Państwowe Centrum
Akredytacji. AQUILA proponuje swym odbiorcom
szeroki asortyment tektur 3- i 5-warstwowych
w typach fal: F, E, B, C, EF, EE, EB, BB, BC.

Wybierając ofertę firmy AQUILA klienci zyskują
solidnego partnera, poprawiając tym samym swoją
pozycję konkurencyjną na krajowym rynku
producentów opakowań.

EUROBOX Polska Sp. z o.o.
Przesiadłów 1, 97-225 Ujazd
tel.: 44 734 10 01, fax: 44 734 10 10
e-mail: office@eurobox.com.pl
www.dunapack-eurobox.com.pl

JESTEŚMY
CZOŁOWYM PRODUCENTEM OPAKOWAŃ
Z TEKTURY FALISTEJ W POLSCE.

PRODUKUJEMY OPAKOWANIA W JAKOŚCI DRUKU HQP
DLA WSZYSTKICH BRANŻ ORAZ WYMOGÓW SIECI HANDLOWYCH.
NALEŻYMY DO DYWIZJI DUNAPACK PACKAGING W PRINZHORN HOLDING GROUP
– NAJWIĘKSZEGO W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ PRODUCENTA
PAPIERÓW I WYROBÓW Z TEKTURY FALISTEJ.

FIRMA ADAM’S
Adam Skrzyniarz
62-081 Baranowo, ul. Nowina 20
tel.: +48 61 6507777
fax: +48 61 6507776
info@firmaadams.pl
www.firmaadams.pl

Firma ADAM’S od 1995 roku specjalizuje się
w projektowaniu, produkcji i sprzedaży opakowań
z tektury falistej na rynki Unii Europejskiej.

W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się opakowania
klapowe, fasonowe, jednostkowe z wielokolorowym
nadrukiem oraz opakowania kaszerowane.
Dzięki wykorzystaniu maszyny MASTERFLEX HD
Firma ADAM’S wyznacza nowy poziom jakości
druku fleksograficznego.

Zastosowanie liniatur w przedziale od 22 lpc
do nawet 60 lpc! pozwala zbliżyć się praktycznie
do parametrów offsetowych.

Ta unikatowa obecnie technologia
wraz z zastosowanymi najnowocześniejszymi
systemami zapewnia zachowanie najwyższych
standardów druku dla każdych nakładów
produkcyjnych przy zachowaniu
odpowiednich tolerancji.

Huhtamaki Foodservice
Poland Sp. z o.o.
ul. Handlowa 20, 41-253 Czeladź
tel.: +48 (32) 888 57 00
fax: +48 (32) 888 57 09
foodservice@pl.huhtamaki.com
www.huhtamaki.pl

Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o. jest liderem
rynkowym w skali globalnej oraz ekspertem w pro-
dukcji opakowań z papieru, tworzyw sztucznych, ma-
teriałów giętkich i włókien celulozowych. Od 95 lat
(w Polsce od 25 lat) konsekwentnie prezentujemy sze-
roką gamę naczyń i opakowań charakteryzujących się
najwyższą jakością oraz atrakcyjnym wyglądem.
Nasza oferta obejmuje następujące produkty: kubki:
papierowe z pojedynczą ścianką, podwójną ścianką
oraz tłoczeniem (+ wieczka), kubki PP, PS, PLA (+ wiecz-

ka), pojemniki obiadowe menubox/lunchbox, ta-
lerze i tacki papierowe, sztućce jednorazowe, po-
jemniki do lodów (+ wieczka), pojemniki sałatkowe
(+ wieczka), jednorazowe kieliszki do wódki i wina,
celulozowe podajniki do kubków, plastikowe podaj-
niki do wieczek, tacki aluminiowe do grilla, talerze
i miski plastikowe, folie aluminiowe/spożywcze, pa-
tery aluminiowe. UWAGA: możliwy jest zadruk indy-
widualny na wybranych produktach.
Szczegóły oferty na www.huhtamaki.pl

ul. Przemysłowa 30
34-120 Andrychów
tel.: 33/ 875 30 29
zapytania: handel@granpak.pl
www.granpak.pl

Spółka GRANPAK oferuje kompleksowe usługi
poligraficzne w technice druku offsetowego
obejmujące wszelkie techniki uszlachetniania.
JAKO PRODUCENT OPAKOWAŃ KARTO-
NOWYCH TWORZY OPAKOWANIA Z TEKTU-
RY LITEJ, FALISTEJ ORAZ OPAKOWANIA
KASZEROWANE SPEŁNIAJĄC WYMAGANIA
NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW.
Nowoczesny zakład produkcyjny zlokalizowany
w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na

powierzchni ponad 6200 m2 pozwala skierować
ofertę do firm mających duże potrzeby produkcyjne.

Firma Granpak ze względu na szeroko
rozbudowany park maszynowy oferuje również:
� usługowe klejenie,
� wklejanie okienek,
� złocenie, sztancowanie,
� USŁUGĘ DRUKU W FORMACIE B0

Z MOŻLIWOŚCIĄ LAKIEROWANIA UV.
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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

Jesteśmy firmą specjalizującą się w produkcji
opakowań i wysokofunkcjonalnych kart blistrowych
z ochroną barierową wykonywanych
z kartonu, tektury falistej, PET-u i A-PET-u
działającą na rynku polskim już
od ponad dwudziestu lat.

„WSPÓLNIE KSZTAŁTUJMY PRZYSZŁOŚĆ!”

Jesteśmy znani z profesjonalnej obsługi klienta.
Oferujemy szeroki asortyment produktów.

W naszej ofercie znajdują się:
� opakowania Premium
� karty blistrowe
� Co-packing
� displaye
� koperty wysyłkowe
� opakowania ozdobne do alkoholi

JOPPOL Sp. z o.o.
ul. Jeleniogórska 20a, 60-179 Poznań
tel.: 61 868 99 59, fax: 61 863 00 12
sprzedaz@joppol.pl
www.joppol.pl

Jesteśmy firmą z ponad 25-letnim
doświadczeniem.
Specjalizujemy się w produkcji opakowań
z tektury litej, kart blistrowych oraz etykiet,
również wysoko uszlachetnianych.
Drukujemy w technologii offsetowej
oraz UV, na podłożach standardowych
(karton, papier) oraz trudno wchłanialnych
(folie, powierzchnie metalizowane,
PCV, PE, PP).

ZAPEWNIAMY:
� doradztwo technologiczne
� projektowanie konstrukcji opakowań
� opracowanie DTP

OFERUJEMY:
� opakowania z tektury litej
� karty blistrowe BO LICZY
� etykiety SIĘ KAŻDY

SZCZEGÓŁ.

OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY

PRODUCENCI OPAKOWAŃ
REKLAMA

KEA jest producentem: wielobarwnych OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH z tektury litej z możliwością uszla-
chetniania foliami hot-stamping oraz lakierami dyspersyjnymi, UV i hybrydowymi; ULOTEK INFORMACYJ-
NYCH złożonych z możliwością zaklejenia żelkiem, klejem lub taśmą; INSTRUKCJI OBSŁUGI w postaci bro-
szur szytych drutem i klejonych klejami hot-melt i PUR. Produkty przez nas wykonywane przystosowane są
DO PAKOWANIA AUTOMATYCZNEGO.
Klientami KEA są firmy z przemysłu FARMACEUTYCZNEGO, KOSMETYCZNEGO, CHEMICZNEGO, RTV-
-AGD, AUTOMOTIV, które jako główne zalety określają: KOMPETENTNĄ ZAŁOGĘ, KOMPLEKSOWĄ OB-
SŁUGĘ, SZEROKĄ GAMĘ MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH, ELASTYCZNOŚĆ i TERMINOWE DOSTAWY.
Ciągły rozwój doprowadził KEA m.in. do certyfikacji: zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami:
ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 z elementami HACCP i GMP i standardu FSC. www.kea.com.pl

KEA Sp. j. I. B. Baszak
ul. Osobowicka 89, 51-008 Wrocław
tel.: +48 (71) 33 44 300
fax: +48 (71) 33 44 333
drukarnia@kea.com.pl
www.kea.com.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

JANMAR CENTRUM to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo będące LIDEREM NA RYNKU
PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ Z TEKTURY FALISTEJ. Sukces naszych produktów to wypadkowa szesna-
stoletniego 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.

KartoNova
GmbH&Co. KG
Lise-Meitner-Straße 1-13
42119 Wuppertal / Germany
tel.: +49 (0)202 31713193
Info@kartonova.de
www.kartonova.de

Jesteśmy niemiecką firmą oferującą
opakowania z tektury litej o dużej wytrzymałości,
w gramaturach od 500 do 1300 g/m2.

Nasze rozwiązania stanowią alternatywę
dla opakowań transportowych i handlowych
z tektury falistej. Tektura lita jest najlepszym
wyborem – z punktu widzenia produkcji i logistyki
– zwłaszcza w warunkach chłodu i wilgoci.
Z tego powodu obsługujemy przede wszystkim

sektor producentów mięsa, ryb, sera i nabiału,
owoców i warzyw.
Jesteśmy częścią PKV (www.pkvarel.de) – nieza-
leżnego niemieckiego producenta papieru i tektury.

Nasze opakowania są wykonane z materiału
dostarczanego przez PKV i obrabianego przez
naszych niemieckich partnerów w opakowania
z tektury falistej, które dokładnie spełniają
oczekiwania klientów.

Kraft-Box Sp. z o.o. działa na rynku od 2007 roku.

FIRMA JEST PRODUCENTEM OPAKOWAŃ Z TEKTURY FALISTEJ
I DYSTRYBUTOREM SKŁADARKO-SKLEJAREK WIODĄCYCH PRODUCENTÓW

Oferta Kraft-Box jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb szybko ewoluującego rynku.
Obejmuje m.in. gotowe opakowania z nadrukiem w technologii fleksograficznej, offsetowej i cyfrowej,
opakowania zaprojektowane od podstaw na życzenie klienta, opakowania POS, standy reklamowe,
opakowania dla branży FMCG, opakowania nietypowe. Głównymi odbiorcami przedsiębiorstwa są
klienci z branży owocowo-warzywnej, mięsnej i mleczarskiej.

Kraft-Box Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3A, Kowalew
63-300 Pleszew
tel.: 62 768 79 10
sekretariat@kraft-box.eu
www.kraft-box.eu
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Stowarzyszenie Papierników Polskich jest organiza-
cją o charakterze naukowo-technicznym, której celem
jest stwarzanie warunków dla wymiany informacji
i opinii na temat bieżących i przyszłych problemów
przemysłu papierniczego i przetwórczego, dotyczą-
cych produkcji, nowych wyrobów, surowców, eksplo-
atacji maszyn, automatyzacji procesów, energetyki,
ochrony środowiska, zagadnień ekonomicznych.
W SPP działają Sekcja Papieru, Sekcja Tektury Falistej
oraz Sekcja Infrastruktury i Techniki. Członkami

Sekcji Tektury Falistej są firmy: Aquila Września,
Aquila Radomsko, Aquila Skarbimierz, Convert PL,
DS Smith Polska, Eurobox Polska, Firma Adams,
Model Opakowania, Mondi BZWP, Mondi Corrugated
Świecie, Mondi Dorohusk, Mondi Szczecin, Mondi
Warszawa, Rawibox, Smurfit Kappa Polska, Stora
Enso Poland, TOP-THIMM Opakowania, TFP,
VPK Packaging, Werner Kenkel..
Więcej o nas na stronie: www.spp.pl
kontakt: stf@spp.pl (42) 630 01 17

Stowarzyszenie
Papierników Polskich
tel.: +48 42 630 01 17
fax: +48 42 632 43 65
e-mail: stf@spp.pl
www.spp.pl

TFP Sp. z o.o.
tfp@tfp.com.pl
www.tfp.com.pl

Zakład Produkcyjny Kórnik
Dziećmierowo
ul. Katowicka 26, 62-035 Kórnik
tel.: 61 817 02 68, fax: 61 897 23 09
Zakład Produkcyjny Babimost
ul. Wolsztyńska 48, 66-110 Babimost
tel.: 68 35 36 400, fax: 68 35 36 403

TFP OD PONAD DWUDZIESTU LAT
SPECJALIZUJE SIĘ W PRODUKCJI
TEKTURY FALISTEJ
I OPAKOWAŃ Z TEKTURY.

TFP OFERUJE:
opakowania klapowe, opakowania
wykrawane z tektury falistej i litej (do zastoso-
wania 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),
POSM – standy ekspozycyjne, opakowania typu
SRP, tekturę falistą trzy- i pięciowarstwową
w arkuszach oraz doradztwo podczas
realizacji projektów opakowań.

www.tfp.com.pl

SMURFIT KAPPA POLAND NALEŻY DO
JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH
KONCERNÓW W BRANŻY PAPIERNICZEJ.
Produkujemy tekturę falistą oraz wysokiej
jakości opakowania z nadrukiem fleksograficznym
dla klientów krajowych i zagranicznych.
Zatrudniamy blisko 45 000 pracowników w około
370 zakładach produkcyjnych w 34 krajach.
Głównym celem firmy jest zaspokajanie potrzeb
naszych klientów w zakresie opakowań poprzez

dostarczanie innowacyjnych rozwiązań i obsługę
na najwyższym poziomie. Zrównoważony rozwój
jest fundamentalną zasadą działania we wszystkich
obszarach naszej aktywności. Pomagamy klientom
w realizacji ich własnych strategii zrównoważonego
rozwoju oraz w lepszym zarządzaniu wpływem ich
firm na środowisko naturalne.W Polsce koncern
reprezentowany jest przez pięć oddziałów:
w Drezdenku, Pruszczu Gdańskim, Warszawie,
Pruszkowie i w Koninie.

Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o.
ul. Klasyków 36, 03-163 Warszawa
tel: 22 33 08 200, fax: 22 33 08 203
o_nas@smurfitkappa.pl
www.openthefuture.pl
www.smurfitkappa.pl

Vilpol Sp. z o.o.
Wilków Polski 74, 05-155 Leoncin
tel.: 22 785 69 09, vilpol@vilpol.pl
www.vilpol.pl

VILPOL istnieje od 1990 roku.
OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI
POLIGRAFICZNE.
W skład parku maszynowego wchodzą
najnowocześniejsze offsetowe maszyny
firmy Heidelberg, maszyny do kaszerowania
i sztancowania, linie do oprawy miękkiej
– zeszytowej, klejonej oraz twardej, wykrawania,
składarko-sklejarki i złamywarki. Firma świadczy
także usługi uszlachetniania druku – lakierowanie,

laminowanie, tłoczenie. PRODUKUJE TEŻ
ZŁOŻONE WYROBY TAKIE JAK: WIELKOFOR-
MATOWE DISPLAYE, HANGERY, WOBBLERY,
OPAKOWANIA ITD. Nowością w ofercie Vilpol
są opakowania typu premium, tzw. rigid boxy.
Firma realizuje dostawy na terenie całego kraju
jak i za granicą, posiada magazyn o powierzchni
2200 m2 oraz własną flotę transportową
wyposażoną w samochody o różnej ładowności
w zależności od potrzeb Klienta.

TAKT Sp. z o.o.
Biuro handlowe: ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, tel.: +48 22 853 07 75
fax: +48 22 543 25 25, info@takt.eu
www.takt.eu

DRUK – TŁOCZENIE – PAKOWANIE

Od projektu do gotowego produktu
� Produkcja opakowań na litej tekturze
introligatorskiej, kaszerowanych dowolnymi
okleinami (opakowania przestrzenne typu
Clamshell, opakowania typu „Premium”)
� Produkcja opakowań kartonowych (obwoluty,
pudełka, opakowania typu Digipack, typu koperty).
� Szeroka gama uszlachetnień: lakier dyspersyjny,

lakier UV (w tym punktowo), laminowanie,
przetłaczanie wklęsłe i wypukłe, termodruk
z jednoczesnym przetłoczeniem (hotstamping),
techniki łączone.
� Profesjonalny dział projektowania opakowań
� Opakowania na indywidualne zamówienie Klienta.
Nowoczesna POLSKA DRUKARNIA z szeroko
rozbudowanym parkiem maszynowym. 25 lat na
rynku! Doświadczenie, kompleksowość i precyzja.
DRUKARNIA WIELU MOŻLIWOŚCI…

www.schumacher-packaging.com

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

offsetowy i cyfrowy

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

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

SCHUMACHER PACKAGING EKSPERTEM W ZAKRESIE
INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ OPAKOWANIOWYCH Z TEKTURY FALISTEJ I LITEJ.
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VPK Packaging Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 6 A
62-300 Września
tel.: (+48) 61 650 19 00
fax: (+48) 61 650 19 01
vpk@vpk.pl
www.vpk.pl

VPK Packaging Sp. z o.o.
jest częścią VPK Packaging Group NV,
która rozwija i produkuje innowacyjne pod
względem ochrony i logistyki opakowania
z tektury falistej.

Podstawą firmy jest ambitny zespół,
który w połączeniu z nowoczesnym parkiem
maszynowym zapewnia naszym Klientom wysoką
jakość serwisu i produktu oraz bezpieczeństwo

dostaw. Potwierdzeniem tego są certyfikaty
jakościowe: ISO 9001, ISO 14000 i BRC IoP, które
uzyskaliśmy po zaledwie 5 miesiącach działalności.

Dodatkowym wsparciem dla naszych Klientów
są projekty optymalizacyjne, mające na celu
jak najlepszy dobór opakowań do łańcucha
logistycznego.
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PRODUCENCI OPAKOWAŃ
REKLAMA

WERNER KENKEL SPÓŁKA Z O.O.,
producent tektury falistej i opakowań.
Jest to nowocześnie zarządzana i dynamicznie
rozwijająca się firma o europejskim formacie.
Bogaty kapitał doświadczeń łączy się z młodym
duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia
– właścicieli i pracowników.

GŁÓWNE PROFILE DZIAŁALNOŚCI:
produkcja tektury falistej, opakowań tekturowych
z nadrukiem fleksograficznym i offsetowym
oraz ekspozytorów tekturowych
z nadrukiem.

Werner Kenkel Sp. z o.o.

www: wernerkenkel.com.pl

Zakład Fleksograficzny: 64-117 Krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 3, tel.: 65 533 15 00, fax: 65 533 17 00
Zakład Offsetowy: 64-117 Krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 4, tel.: 65 533 32 20, fax: 65 533 32 23
Werner Kenkel Bochnia, 32-700 Bochnia, ul. A. Mitery 7, tel. 14 648 36 00, fax: 14 648 36 01

WOK Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Podgórna 104, 87-300 Brodnica
tel.: 56 491 16 00-01, fax: 56 491 16 02
wok@wok.com.pl
www.wok.com.pl

WOK to wiodący w Polsce producent wysokiej jakości tektury falistej i opakowań z 25-letnim doświadcze-
niem na rynku.
Wykorzystując nowoczesne technologie, innowacyjne metody produkcji i ciekawe rozwiązania konstrukcyj-
ne jesteśmy w stanie sprostać indywidualnym, wysokim wymaganiom naszych klientów.
Z pasją podchodzimy do produkcji tektury i opakowań, stale powiększając naszą ofertę, dbając jednocześnie
o zachowywanie najwyższych standardów jakości.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ.

Firma Fujifilm pokazała na targach

drupa 2016 swoje pigmentowe atramenty

wodne przeznaczone do inkjetowego za-

druku opakowań giętkich. Firma wdraża

gamę produktów pod marką „Fujifilm

Inkjet Technology”, jak również nową cy-

frową maszynę w formacie B2 o nazwie

Jet Press 720S, stworzoną pierwotnie dla

rynku graphic arts.

Rosnąca liczba zleceń na produkty ni-

skonakładowe, wysoce zróżnicowane

i o krótkim terminie realizacji, której do-

świadcza sektor opakowaniowy, powodu-

je, że dominujący dotychczas na polu opa-

kowań giętkich druk analogowy przesta-

je być konkurencyjny. Z tego względu Fu-

jifilm zdecydowało się na wykorzystanie

technologii zastosowanej w maszynie Jet

Press 720S do opracowania farb nadają-

cych się do wykorzystania w wodnym

inkjetowym druku opakowań giętkich.

Proces niepożądanego mieszania się

pigmentów zawartych w atramencie (ble-

eding) dotyczy zadrukowywanych podło-

ży z niechłonnej folii wykorzystywanych

do produkcji opakowań giętkich, jednak

wdrożenie „Rapid Technology”, opraco-

wanej przez Fujifilm przy okazji rozwoju

Jet Press 720S, zapewnia utrzymanie sta-

bilności przez krople atramentu w miej-

scu ich natrysku, a w efekcie uzyskanie

wyraźnego odwzorowania obrazu. Połą-

czenie wspomnianej technologii z – rów-

nież opracowanymi przez Fujifilm – po-

włoką gruntującą i głowicami drukowymi

Samba zapewnia uzyskanie wydajności

ponad 30 m/min przy drukowaniu w wy-

sokiej rozdzielczości 1200 dpi, w pełnym

kolorze, co pozwala na dwustronny za-

druk opakowań giętkich. �

Na podstawie informacji firmy Fujifilm

opracował TK

Atramenty wodne do zadruku opakowań giętkich od Fujifilm
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