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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.

� Foliowanie: matowe, błysk, soft touch
� Foliowanie: strukturalne, dyfrakcyjne, soczewkowe
� Foliowanie PET metaliczne
� Lakierowanie UV, 3D
� Lakierowanie zapachowe, strukturalne, z brokatem
� Lakierowanie zdrapki UV
� Hot-stamping – złocenie
� Tłoczenie suche – wypukłe, wklęsłe
� Sztancowanie, bigowanie, wykrawanie
� Nacinanie, perforowanie, kalandrowanie

Oddział Kraków:
ul. Półłanki 29G, tel.: 12 653 17 36
Oddział Łódź:
ul. Obywatelska 137, 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!

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

DRUKARNIA ELLERT
POS | PACKAGING | PRINTING

Jesteśmy jednym z największych zakładów
poligraficznych w Polsce, wyspecjalizowanym
w produkcji opakowań i materiałów POS
z kartonu i tektury.
Wysoka jakość produkowanych przez nas opakowań,
standów i displayów ma decydujące znaczenie dla
sprzedaży produktów naszych Klientów.

Oferujemy:
� opakowania kaszerowane i z tektur litych
� opakowania premium
� uszlachetnienia lakierami dyspersyjnymi, UV,

w tym hybrydowymi
� laminowanie foliami polipropylenowymi

i poliestrowymi, w tym foliami metalizowanymi
do formatu 1200x1620 mm

� zadruk UV na foliach metalizowanych
do formatu 1200x1620 mm

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

FIRMA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W PRODUKCJI
OPAKOWAŃ WYSOCE USZLACHETNIONYCH
I SPECJALISTYCZNYCH KART BLISTROWYCH.
W naszej ofercie znajdują się:
� opakowania Premium
� karty blistrowe
� Co-packing
� displaye
� koperty wysyłkowe
� opakowania ozdobne do alkoholi

Oferujemy
specjalne usługi uszlachetnienia:
� Hot Stamping
� Stamping
� Tłoczenie Braille’a
� Zadruk arkuszy metalizowanych,
� Lakierowanie UV
� Lakierowanie strukturalne (hybrydowe)
� Zadrukowanie luminescencyjnej elektroniki

(Hi Light)

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

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.

PC PRINT od ponad 20 lat jest sprawdzonym dys-
trybutorem folii i akcesoriów do hot i cold stampin-
gu. Reprezentuje na polskim rynku firmę LEON-
HARD KURZ – światowego lidera w produkcji folii
do uszlachetniania szerokiej gamy podłoży.
PC PRINT dostarcza folie i matryce do zastosowań:
� graficznych � dekoracji tworzywowych opakowań
kosmetycznych � dekoracji elementów z tworzyw
sztucznych � produkcji kart plastikowych i biletów
� druku etykiet informacyjnych.

PC PRINT oferuje również produkty i systemy do wy-
korzystania przy ochronie marki, potwierdzaniu au-
tentyczności produktu i śledzeniu towarów w łańcu-
chu dostaw.
Doświadczony zespół PC PRINT świadczy usługi
w zakresie profesjonalnego wsparcia – doradztwo
w planowaniu, przygotowaniu, projektowaniu oraz
uruchomieniu projektów. Mamy wieloletnie do-
świadczenie. Znamy rozwiązania.
JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI.

PC Print Sp. J.
Krystyna i Piotr Cippert
ul. Białoborska 16, 04-668 Warszawa
tel.: 22 613 09 52, fax: 22 812 97 52
www.pcprint.pl
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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 FALISTEJ
ORAZ LITEJ

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

Polska firma łączy 35 lat doświadczeń z młodym duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia właścicieli
i pracowników. Główne profile działalności to produkcja tektury falistej, opakowań tekturowych
z nadrukiem fleksograficznym i offsetowym oraz ekspozytorów POS (Point of Sale).
Uszlachetnienie opakowań m.in.: lakierami UV, hybrydowymi, pachnącymi,
tłoczenia wklęsłe i wypukłe, laminowanie folią, wklejanie okienek.
Werner Kenkel Spółka z o.o.
Zakład Fleksograficzny: ul. Mórkowska 3, 64-117 Krzycko Wielkie, tel. +48 65 533 15 00, fax +48 65 533 17 00
Zakład Offsetowy: ul. Mórkowska 4, 64-117 Krzycko Wielkie, tel. +48 65 533 32 20, fax +48 65 533 32 23
Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o.
Zakład Fleksograficzny: ul. A. Mitery 7, 32-700 Bochnia, tel. +48 14 648 36 00, fax: +48 14 648 36 01 www.wernerkenkel.com.pl

W odpowiedzi na żądania płynące

z rynku, by lepiej zabezpieczać przezro-

czyste folie powlekane wysokobariero-

wym tlenkiem aluminium (AlOx) w trak-

cie procesów obróbki, firmy BOBST oraz

Michelman opracowały wspólnie unika-

towe rozwiązanie, które łączy zewnętrzną

warstwę lakieru pokryciowego z war-

stwą AlOx w celu zabezpieczenia folii

przed utratą jej własności barierowych

podczas procesów przetwórczych takich

jak druk i laminowanie.

Obie firmy połączyły swoją wiedzę

– Michelman w zakresie powłok, zaś

BOBST produkcji maszyn do metalizacji

próżniowej, powlekania, laminowania oraz

wklęsłodruku i fleksografii – w celu stwo-

rzenia innowacyjnego systemu opracowa-

nego specjalnie z myślą o przezroczystych

foliach metalizowanych tlenkiem alumi-

nium. Michelman opracował dwie recep-

tury lakierów pokryciowych; jeden z nich

zapewnia ochronę warstwy AlOx w proce-

sach przetwórczych, drugi wzmacnia ba-

rierowość folii zarówno w zakresie przeni-

kania pary wodnej, jak i tlenu, wydłużając

czas przydatności zapakowanego produk-

tu do spożycia.

Juan Cano, dyrektor ds. sprzedaży

w dziale Vacuum Coating & Metallizing

Product Line w firmie BOBST, komentuje:

Nasz prosty w obsłudze i wydajny proces

naparowywania próżniowego jednowar-

stwowego AlOx na przezroczystą folię

ugruntował swą obecność na rynku

w ostatnich 5 latach i nadal cieszy się du-

żym zainteresowaniem. Jednak prioryte-

tem naszych klientów stało się znalezienie

rozwiązania chroniącego folie powlekane

tlenkiem aluminium produkowane na na-

szych metalizatorach i poddawane bardziej

skomplikowanym procesom przetwórczym

w przemyśle opakowań giętkich. Dzięki

współpracy z firmą Michelman i możliwo-

ści wykorzystania jej rozległego doświad-

czenia w zakresie powłok możliwe stało się

opracowanie i wdrożenie tych dwóch uni-

kalnych lakierów pokryciowych na folie po-

wlekane AlOx, z wykorzystaniem specjal-

nie zmodyfikowanych urządzeń do powle-

kania dostarczonych przez naszą siostrza-

ną spółkę Bobst Italia (...).

Robin Cooper, dyrektor ds. progra-

mów strategicznych w Michelman, do-

daje: Jesteśmy szczęśliwi, że mieliśmy

okazję współpracować z firmą BOBST

przy tej wyjątkowej okazji wprowadzania

na rynek nowych systemów barierowych.

Ta unikalna kooperacja pozwoliła nam po-

łączyć nasze kompetencje i dostarczyć

na rynek kolejne wydajne rozwiązania dla

naszych wspólnych klientów, którzy ocze-

kują lepszej ochrony produktów przed

przenikaniem pary wodnej i tlenu. �

Na podstawie informacji firmy BOBST

opracował TK

Lepsza ochrona folii powlekanych AlOx
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