Dział Industrial Packaging Antalis Poland Sp. z o.o.
posiada bogatą ofertę urządzeń pakujących:
n automaty do zabezpieczanie przesyłek paletowych: Masterline 481, 490 do zabezpieczania palet
i ciężkich ładunków Masterline 480P i 490P
n wiązarki łukowe: Masterline 410AP, 410 AS do paskowania kartonów i zamykania opakowań wysyłkowych
n zaklejarka do kartonów: Masterline S 320 oraz Masterline S 320A
n transportery rolkowe: Masterline GC -Flexi

SZWAJCARSKA FIRMA ATS-TANNER JEST
PRODUCENTEM I DOSTAWCĄ URZĄDZEŃ
ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
DO BANDEROLOWANIA.
Nasza paleta produktów obejmuje maszyny:
stołowe, wolno stojące oraz modele w pełni
zautomatyzowane:
n maszyny oparte na technologii heat-seal:
ATS-CE, ATS-MS 420S, ATS-MSX-420

n
n
n
n
n
n
n
n
n

W OFERCIE:
automaty pakujące w gotowe torebki
automaty formująco-dozujące
dozowniki wagowe kombinacyjne
dozowniki wolno stojące
laserowe nacinanie i perforowanie folii i laminatów
kontrolery wagi
wykrywacze metalu
zgrzewarki, mieszarki
podajniki, odbiorniki, przenośniki
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n

owijarki folią stretch: Masterline S 710P i S 710S
oraz Masterline S 710HP i S 710HS
n systemy do folii termokurczliwych i termo zgrzewalnych: Masterline 650R, Masterline 610P
n systemy wypełnień i amortyzacji, m.in. systemy
poduszek powietrznych oraz systemy wypełnień papierowych
n stanowiska do pakowania i stacje tnące
n automatyczne linie do pakowania i zabezpieczania
palet folią stretch oraz taśmą spinającą

n

Antalis Poland Spółka z o.o.
tel.: (22) 189 50 00, fax: (22) 189 50 01
e-mail: industrial-packaging@antalis.pl
www.antalis.pl
www.antalis-packaging.pl

maszyny ze zgrzewem zimnym za pomocą
ultradźwięków: US-2000 AD, US-2000 ADV,
US-2000 LD1, US-2000 RDV, US-2100

ATS-Tanner Polska Sp. z o.o
Oferujemy również bogaty wachlarz taśm
banderolujących o różnej grubości i szerokości
oraz pełen zakres usług serwisowych
n taśmy papierowe
n taśmy foliowe bezbarwne i kolorowe
n taśmy zadrukowane

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

zadruki folii
torebki z fałdą boczną
saszetki Doypack
opakowania do tytoniu
wentyle
zamknięcia strunowe
studio graficzne
opakowania ekologiczne i biodegradowalne
usługowe pakowanie
sklep internetowy

Office building – Room C4
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
tel.: 22 842 75 84, fax: 22 842 09 54
info@ats-tanner.pl
www.ats-tanner.pl

Coffee Service Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 26/U7
02-306 Warszawa
tel.: (+48 22) 625 15 10
fax: (+48 22) 658 31 77
biuro@coffee-service.eu
www.coffee-service.eu

CONSUMASZ Sp. z o.o. jest firmą posiadającą wieloletnie doświadczenie i uznanym producentem
maszyn dla przemysłów: spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i pokrewnych.
Posiadamy duży i dobrze wyposażony zakład produkcyjny oraz doświadczoną i fachową kadrę.
PRODUKUJEMY:
n automaty pakujące
n saszetkarki do herbat, proszków, płynów, kremów
i chusteczek higienicznych
n linie technologiczne mieszania, transportu
i pakowania produktów sypkich oraz płynów
n mieszalniki herbat, proszków, płynów (szeroka gama)

FAN-PAK POLSKA oferuje szeroką gamę urządzeń
stosowanych w procesie pakowania produktów:
n

n
n

zaklejarki do kartonów 3M Matic – półautomatyczne i automatyczne, do zaklejania kartonów
taśmami klejącymi; przenośniki rolkowe; różne
akcesoria do zaklejarek
wiązarki – ręczne akumulatorowe, do spinania
taśmą opakowań jednostkowych i zbiorczych
ręczne aplikatory klejów i taśm klejących

CONSUMASZ Sp. z o.o.

n

naważarki, dozowniki, pakowarki
n przenośniki ślimakowe, taśmowe, kubełkowe
n zaklejarki torebek papierowych
n rozdrabniacze, przecieraki, młynki
n odpylacze, przesiewacze, rozbrylacze
n urządzenia specjalne i nietypowe
(projektowanie i produkcja)

n

Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn
dla Przemysłu Spożywczego
Os. Powstań Narodowych 31
61-215 Poznań
tel.: 61 879 05 31, tel./fax: 61 876 59 41
e-mail: info@consumasz.pl
www.consumasz.pl

pneumatycznie napędzane tłokowe pompy
dozujące kleje.

Oferujemy urządzenia oraz części zamienne.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

FAN-PAK POLSKA

Dostarczamy także materiały eksploatacyjne:
n kleje – wodne i termotopliwe do łączenia
rozmaitych powierzchni
n taśmy PET, PP oraz poliestrowe miękkie (WG)

ul. Janikowska 31, 61-070 Poznań
tel./fax: +48 61 8 768 342
e-mail: fanpak@fanpak.pl
www.fanpak.pl

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

MOSCA – niemiecki producent wysokiej klasy wiązarek
do zabezpieczania towaru za pomocą taśm PP i PET.
OFERTA:
n Wiązarki półautomatyczne
n Wiązarki automatyczne, prasy do palet i foliarki
– możliwość integracji z linią produkcyjną
n Taśmy wiążące PP i PET
n Części zamienne do wiązarek Mosca
n Autoryzowany serwis

OBSŁUGIWANE BRANŻE:
n Producenci tektury falistej i opakowań
n Logistyka i handel wysyłkowy
n Poligrafia i kolportaż
n Przemysł spożywczy
– wiązarki ze stali nierdzewnej
n Przemysł farmaceutyczny

FIRMA: MOSCA
DIRECT POLAND Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa
tel.: 22 870 00 33, fax: 22 201 18 41
mdpinfo@mosca.com
www.mosca.com
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FIRMA GERHARD SCHUBERT GMBH JEST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWEM RODZINNYM ZATRUDNIAJĄCYM OBECNIE
1100 PRACOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE.
Schubert oferuje wysoce elastyczne maszyny do pakowania i napełniania,
jak również formierki, napełniarki i maszyny zamykające dowolnego typu i dla dowolnej branży.
Urządzenia TLM firmy Schubert są w stanie w sposób łatwy i przejrzysty zapakować każdy produkt.
Skrót TLM oznacza „Top-Loading-Machine”. Wraz z maszynami pakującymi systemu TLM
firma Schubert oferuje również bogaty program usług serwisowych.
www.gerhard-schubert.com

PRODUCENT WYSOKIEJ KLASY MASZYN DO CIĘCIA I PRZEWIJANIA
WSZELKIEGO TYPU MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH
(FOLII, PAPIERU, LAMINATÓW, FOLII APET, FOLII ALU, ETYKIET ETC.).

Jurmet Sp. z o.o. sp. k.
ul. Antoniewo 8, 87-162 Lubicz
tel.: 56 678 27 77
e-mail: jurmet@jurmet.com.pl
www.jurmet.com.pl

MULTIVAC Spółka z o.o.
Natalin, ul. Ziemska 35
21-002 Jastków
tel.: +48 81 746 67 00
fax: +48 81 746 67 01
e-mail: mupl@multivac.pl
www.multivac.pl

Nulka Anna Warchoł
Sufczyn 272, 32-852 Dębno
tel.: 14 66 58 743
tel. kom.: 731 668 552
firma@nulka.eu
www.nulka.eu

Produkujemy następujące typy maszyn:
bobiniarki przeznaczone do szerokiej wstęgi o szerokości roboczej do 2200 mm
n
bobiniarki do wąskiej wstęgi od 250 mm do 600 mm szerokości roboczej
n
przewijarki do etykiet PP oraz samoprzylepnych
n
przewijarki korekcyjne (maszyny doktor) – przewijanie w skali 1:1
n
krajarki do cięcia gilz tekturowych ręczne i automatyczne
n

Firma MULTIVAC posiada ponad 50 lat doświadczenia w produkcji maszyn i rozwiązań opakowaniowych.
MULTIVAC jako wiodący na świecie producent dostarcza najlepszych rozwiązań opakowaniowych, stosowanych do pakowania artykułów spożywczych, produktów biotechnologicznych i sprzętu medycznego, a także towarów przemysłowych.
Nasza oferta produktowa obejmuje:
n Maszyny pakujące termoformujące
n Maszyny typu traysealer
n Maszyny komorowe
n Urządzenia do obkurczania i osuszania
n Systemy kontrolne
n Systemy znakowania towarów
n Rozwiązania do automatyzacji procesów produkcyjnych
n Urządzenia i technologię do wysokociśnieniowej obróbki artykułów spożywczych (HPP)
n Folie i materiały eksploatacyjne

PRODUCENT MASZYN PAKUJĄCYCH.
W naszej ofercie znajdują się między innymi:
MASZYNY PAKUJĄCE produkty spożywcze
sypkie i granulowane oraz inne;
DO PAKOWANIA BORÓWKI AMERYKAŃSKIEJ
I INNYCH DROBNYCH OWOCÓW;
LINIE DO PAKOWANIA MATERIAŁÓW sypkich,
granulowanych i ziarnistych, w gotowe torebki
papierowe, opakowania kartonowe, słoiki,
wiaderka lub torebki z folii termozgrzewalnej;

DOZOWNIKI WAGOWE I OBJĘTOŚCIOWE;
PODAJNIKI KUBEŁKOWE;
TRANSPORTERY: poziome i skośne.
Maszyny, które Państwu dostarczamy,
mogą różnić się:
n wydajnością (zależną od pakowanego materiału,
wielkości porcji, typu dozownika),
n wielkością porcji,
n rodzajem opakowań.

Oferujemy:
n

Pakmar Sp. z o.o.
ul. Kajakowa 1, 02-838 Warszawa
Rębków, Zacisze 11, 08-410 Garwolin
tel.: 25 683 09 03, 22 899 32 25
maszyny@pakmar.com.pl
pakmar@pakmar.com.pl
www.pakmar.com.pl

RADPAK
Fabryka Maszyn
Pakujących Sp. z o.o.
ul. Okrężna 2, 87-800 Włocławek
tel.: +48 54 412 55 00
fax: +48 54 412 55 01
info@radpak.pl, www.radpak.pl

n
n
n

zgrzewarki do torebek foliowych, barierowych/próżniowe torebki barierowe:
strunowe, torebki doypack, torebki z korkiem
owijarki mobilne akumulatorowe i automaty do paletyzacji folią stretch
firmy Packmore i Noxon/folie stretch makroperforowane, folie siatkowe
maszyny do pakowania na tackach (pakowanie próżniowe i map),
traysealery i maszyny do termoformowania/folie wieczkowe barierowe peel i antyfog
urządzenia do napełniania poduszek i zabezpieczania ładunku/folie poduszkowe
i pęcherzykowe – pistolety do klejów hotmelt/kleje hotmelt

SZEROKI ASORTYMENT SYSTEMÓW
PAKUJĄCYCH DLA PRZEMYSŁU: SPOŻYWCZEGO, WYDOBYWCZEGO I CHEMICZNEGO
n pionowe maszyny pakujące
n wagi kombinacyjne i liniowe
n dozowniki objętościowe
n kartoniarki poziome i pionowe
do opakowań jednostkowych
n systemy grupowania i pakowania
w kartony zbiorcze i tacki

Rodzaje pakowanych produktów: makarony; płatki
śniadaniowe, chrupki; słodycze (cukierki, ciastka); mrożone owoce i warzywa; pyzy, pierogi, uszka; sól, ryż,
kasze; bakalie, przyprawy; nawozy, chemia gospodarcza, kosmetyki; torf, kora, pelet, węgiel eko-groszek.
n
n
n

Projektowanie, budowa, uruchamianie
kompletnych linii pakujących
Opatentowane rozwiązania technologiczne
Szybki serwis

ROVEMA OFERUJE
IDEALNE ROZWIĄZANIA
DLA PRAWIE KAŻDEGO ZADANIA
PAKOWANIA!
n
n
n
n
n
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n
n
n

Doradztwo, projektowanie linii pakująco-kartonujących
Opatentowane rozwiązania techniczne
Autoryzowany serwis z ROVEMA Polska

ROVEMA Polska Sp. z o.o.
Dozowniki objętościowe i wagowe
Maszyny pakujące pionowe
Maszyny pakujące dla opakowań typ cegiełka
Kartonikarki „bag in box”
Maszyny kartonowania zbiorczego

Sealed Air Food Care dąży do poprawienia dostępu
do żywności i napojów, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości. Zapewniamy przewagę naszym Klientom wykorzystując globalne doświadczenia dwóch wiodących marek – Cryovac® w pakowaniu żywności oraz Diversey® w zakresie higieny.
Mierzymy się z wyzwaniami, z jakimi mają do czynienia producenci w branży spożywczej i rozlewniczej:
n Bezpieczeństwo żywności: nasze rozwiązania umożliwiają jego poprawę na każdym etapie procesu.

Nagrodzona innowacyjność.
Maszyny pionowe ROVEMA serii BVC
laureatem „German Packaging Award” za rok 2014

n

n

n

Efektywność operacyjna: systemowe podejście
pozwala na optymalizację wydajności umożliwiając zrównoważony rozwój.
Wydłużenie okresu trwałości: przyczynia się do
zmniejszenia ilości odpadów spożywczych dzięki
kompleksowym procedurom higieny i systemom
pakowania.
Budowanie marki: pomagamy Klientom wyróżnić
się na rynku, oferując im rozwiązania z bogatą gamą funkcjonalności.

ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
tel.: 22 854 04 45, fax: 22 854 04 46
e-mail: rovema@rovema.pl
www.rovema.pl

Sealed Air Polska Sp. z o.o.
ul. Ożarowska 28A, Duchnice
08-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 731 59 01
e-mail: poland@sealedair.com
sealedair.com/fooodcare

OFERUJEMY:
n

n

n

maszyny pakujące
– pakowanie poziome flowpack i kartonowanie
– pakowanie pionowe
– pakowanie artykułów technicznych w worki PE i kartony
urządzenia kontroli jakości dla przemysłów spożywczego i farmaceutycznego
– wagi kontrolne
– detektory metali, rentgeny przemysłowe
części zamienne, serwis

SMIT-OP Kowalewscy Sp.J.
Majdan 85E (od ul. Klubowej)
05-462 Wiązowna
tel./fax: 73 44 53 000
office@smit-tech.eu
www.smit-tech.eu

OFERUJEMY:
n
n
n
n
n

Maszyny i linie pakujące w taśmę
z folii termokurczliwej
Maszyny pakujące w półrękaw
z folii termokurczliwej
Tunele obkurczające
Owijarki palet OP
Przemysłowe systemy pakowania
i transportowania

ŚWIATOWY DOSTAWCA
AUTOMATÓW PAKUJĄCYCH
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
n rozwiązania dla indywidualnych potrzeb
n uniwersalność automatów
n niezawodność maszyn i usług
n kompleksowość rozwiązań
SERWIS POGWARANCYJNY
SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
DORADZTWO TECHNICZNE

n
n
n
n
n
n

n

n
n
n
n
n
n

Automaty wielozadaniowe AW
Zgrzewarki
Transportery, stoły obrotowe i inne urządzenia
Serwis maszyn pakujących
Folie, materiały opakowaniowe i opakowania
Materiały eksploatacyjne i części zamienne
do maszyn pakujących

Automaty do napełniania i zamykania gotowych
pojemników (aseptyczne liniowe, rotacyjne,
karuzelowe)
Automaty do napełniania butelek
Linia do napełniania i koagulacji sera U.F.
Automaty do formowania i owijania kostek
Automaty do pakowania kanapek
Automaty do formowania, napełniania
i zamykania opakowań
Systemy pakowania zbiorczego

ULMA Packaging Polska od 11 lat sprzedaje w Polsce pełen asortyment maszyn ULMA wraz z urządzeniami
peryferyjnymi stanowiący kompletne linie do pakowania produktów spożywczych i niespożywczych.
Oferujemy możliwość pakowania:
n w folię stretch z ręcznym i automatycznym podawaniem produktu,
n maszyny rolowe THERMOFORMING wytwarzające opakowania z dwóch rolek folii,
produkty mogą być pakowane w opakowania z folii miękkiej lub twardej, maszyny serii TFS, TFE,
n maszyny typu FLOW PACK z folią podawaną od góry lub od dołu, wykonując potrójnie zgrzewane opakowanie,
n maszyny o wysokiej wydajności typu TRAYSEALER, przeznaczone do pakowania na tackach,
n maszyny do pionowego pakowania produktów VTI i VTC,
n maszyny do pakowania w folię termokurczliwą typu shrink.

Porąbki 26, 46-325 Rudniki
tel.: +48 608 359 428
tel.: +48 34 359 51 01
fax.:+48 34 359 15 81
bok@solidpack.pl
www.solidpack.pl

TREPKO Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 116, 62-200 Gniezno
tel.: 61 426 50 41, fax: 61 426 50 68
info@trepko.com
www.trepko.com

ULMA Packaging Polska
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5
05-119 Legionowo
tel.: 22 766 22 50
e-mail: biuro@ulmapackaging.pl
www.ulmapackaging.pl

