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Firma Digiprint PL specjalizuje się w dostarczaniu
innowacyjnych i kompleksowych systemów 
na potrzeby poligrafii. Portfolio oferowanych
rozwiązań obejmuje produkty dla producentów
etykiet i opakowań oraz przetwórców tektury 
falistej i litej. Są to między innymi:
n plotery tnąco-bigująco-frezujące – Esko Kongsberg,
n plotery aplikujące klej i taśmę – Bickers,
n składarko-sklejarki Lamina,
n kaszerownice Lamina,

n systemy wydruków próbnych,
n kompleksowe oprogramowanie Esko

dla projektantów i producentów opakowań,
n kalibracje oraz standaryzacje procesów 

w drukarniach i przygotowalniach,
n konsultacje i wdrożenia technologii druku

wielokolorowego Esko Equinox,
n szkolenia produktowe oraz technologiczne,
n serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, a także

wsparcie techniczne.

Digiprint PL Sp. k.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: 22 295 03 80, fax: 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

Alma Trend Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice
tel./fax: 32  202 84 20
Dawid Marszałek: +48 607 607 147
dawid.marszalek@almatrend.com.pl
Dawid Sawicki: +48 601 524 496
dawid.sawicki@almatrend.com.pl
www.almatrend.com.pl

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce
oprogramowania EngView Package&Display
Designer Suite. Jest to specjalistyczne
oprogramowanie do projektowania i produkcji
opakowań oraz systemów POP/POS. Zawiera
gotową bazę skalowanych projektów i elementów
opakowań, które można dowolnie zestawiać,
między innymi w standardach ECMA i FEFCO.
Centrala: Katowice. Oddziały: Jawczyce (Warszawa-Konotopa), 

Chorzów, Kraków, Wrocław, Opole, Poznań

W ofercie:
n oprogramowanie Engview Package&Display

Designer Suite zintegrowane z pakietem 
Adobe Illustrator,

n stołowe plotery tnące do tektury litej i falistej,
n plotery frezujące, plotery tnąco-frezujące,
n serwis i doradztwo techniczne na terenie całego

kraju,
n profesjonalne szkolenia z obslugi oprogramowania

i maszyn na terenie całego kraju.

Bobst Polska Sp. z o.o.
al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź
Sprzedaż: tel.: 42 616 26 02
office.pl@bobst.com
Części zamienne: tel.: 42 616 26 07/08
parts.pl@bobst.com
Serwis: tel.: 42 616 26 12 
service.bpl@bobst.com
www.bobst.com

BOBST TO CZOŁOWY DOSTAWCA 
WYSOKIEJ JAKOŚCI SPRZĘTU I USŁUG 
DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ 
Z TEKTURY LITEJ, FALISTEJ ORAZ FOLII. 

Fir ma zo sta ła za ło żo na przez Jo se pha Bob sta w 1890
roku w Lo zan nie, w Szwaj ca rii. Po sia da przed sta wi -
ciel stwa w 50 kra jach, za rzą dza 11 za kła da mi pro duk -
cyj nymi w 8 kra jach i za trud nia po nad 5000 osób na
ca łym świe cie.

Bobst uwa ża ny jest za za ufa ne go part ne ra oraz li de -
ra in no wa cyj no ści w dzie dzi nie opa ko wań z tek tu ry
li tej i fa li stej. Dla swo ich klien tów z te go sek to ra do -
star cza ma szy ny do dru ku flek so gra ficz nego za -
rów no ty pu in -li ne, jak i of fli ne, do ka sze ro wa nia
w li nii, zło ce nia oraz skła dar ko -skle jar ki, au to ma ty
sztan cu ją ce, wy ci nar ki ro ta cyj ne, a tak że róż ne go
ro dza ju urzą dze nia pe ry fe ryj ne.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZĄ FIRMĄ

BCS Corrugated
Blackburn Road
Houghton Regis LU5 5BQ, W. Brytania
Odział polski: 93-569 Łódź
ul. Inżynierska 11, tel.: +48 795 111 975
e-mail: ap@bcscorrugated.eu

FIRMA BRITISH CONVERTING SOLUTIONS LTD. MA PONAD 30-LETNIE 
DOŚWIADCZENIE W PRODUKCJI MASZYN DEDYKOWANYCH DO WYKONYWANIA
OPAKOWAŃ Z TEKTURY FALISTEJ. 

Nowoczesne rozwiązania, solidność wykonywanych urządzeń oraz właściwe podejście do klienta pomogły
nam osiągnąć sukces na skalę światową. Nasze maszyny sprzedawane są praktycznie w każdym zakątku
świata, a jakość i technologię docenili również w Japonii, gdzie już od paru lat mamy swoich przedstawicieli. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej 
lub kontaktu z przedstawicielem i zapoznania się z naszą ofertą. http://www.bcscorrugated.co.uk

CORRUTEK
ul. Śpiewaków 9/2, 60-638 Poznań
Kontakt: Gunnar Prucker
tel. kom.: +48 698 686 668
gunnarprucker@gmail.com

n FOSBER – najlepsze tekturnice na rynku
n AERSYSTEM – kabiny dźwiękoszczelne

i pomieszczenia kontrolne 
n NEW AERODINAMICA – kompletne 

systemy odprowadzania odpadów
n KELVA – systemy usuwania pyłów 

do tekturnic i maszyn przetwórczych
n PIVAB – przewijaki do 2-warstwowej tektury falistej 

n SRP – automatyczne kuchnie klejowe
n UNIVERSAL – maszyny do produkcji 

składanki z tektury falistej 
n NE ENGINEERING – systemy transportu,

kompletna automatyzacja dla zakładów
produkcyjnych

n DURO FELGUERA – systemy automatycznego
wysokiego składowania

ZAAWANSOWANE I NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA DO PRODUKCJI TEKTURY FALISTEJ

Ecco plus Sp. z o.o. Sp. K.
15-201 Białystok, ul. Warszawska 107
tel./fax 085 747 94 11
oddział Poznań: 62-070 Zakrzewo
S11 Park Pasjonatów 15,
tel. 061 224 04 70-72
www.eccoplus.pl

ECCO+ TO POLSKA HURTOWNIA PAPIERU ORAZ MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

Wyjątkowo szeroki asortyment obejmuje m.in.: 

n papiery powlekane n wolumenowe n offsetowe
n ozdobne n niskogramaturowe n papiery i folie samoprzylepne
n kartony graficzne n kartony opakowaniowe n wiele innych podłoży specjalistycznych

ECCO+ NOWY DYSTRYBUTOR PAPIERU – WIELKI KROK DLA POLIGRAFII



CZĘŚCI ZAMIENNE, URZĄDZENIA 
I OSPRZĘT DO MASZYN DO PRODUKCJI 
I PRZETWÓRSTWA TEKTURY
n części zamienne z poliuretanu, okładziny PU 

do wykrawarek rotacyjnych, koła „no-crush" itp.,
n bigi i obsady noży,
n noże szczelinowe – ząbkowane, łyżwowe itp.,
n wybieraki i palce czyszczące,
n wyposażenie do wycinania uchwytów i otworów,
n wały rastrowe i gumowe,

n pompy próżniowe, Druck Italia, Becker, 
Rietschle + wyposażenie,

n części zamienne do maszyn BOBST,
n części zamienne do tekturnic,
n klocki hamulcowe, hamulce i osprzęt 

do hamulców na odwijakach zwojów,
n głowice rozprężne na odwijaki do tekturnic itd.
Nasz oddział – Emporia Adhesives oferuje:
KLEJE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ, 
KLEJE DO KASZEROWANIA

Emporia Sp. z o.o.
ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno
Osoba kontaktowa: 
Katarzyna Zalewska 
tel.: 65 528 79 00, fax: 65 528 79 01
katarzyna.zalewska@emporia.pl
www.emporia.pl

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.

Göpfert 
Maschinen GmbH
Przedstawiciel na Polskę: 
Biuro Handlowe Knapp
ul. Fabryczna 7
41-400 Mysłowice
tel.: 32 318 28 32
fax: 32 318 28 33
biuro@knapp.pl
www.goepfert.de

OD KRYJ PART NE RA, Z KTÓ RYM 
MO ŻESZ POD DAĆ TEK TU RĘ FA LI STĄ 
BAR DZIEJ EKO NO MICZ NEJ OB RÓB CE.

Fir ma Göpfert Ma schi nen GmbH jest wio dą cym
pro du cen tem ma szyn słu żą cych do ob rób ki tek tu ry
fa li stej obec nym na ryn ku glo bal nym. Ma szy ny tej
fir my od zna cza ją się wy so ką ja ko ścią, trwa ło ścią
tech no lo gicz ną, prze wa gą kon struk cyj ną oraz kom -
pak to wą bu do wą.

Każ dy przetwórca tek tu ry fa li stej znaj dzie tu roz wią za -
nia, któ re po zwo lą na osią gnię cie mak sy mal nej wy daj -
no ści w pro duk cji i naj wyż szej ja ko ści na dru ku. Licz ne
in no wa cje ta kie jak Göpfert Evo lu tion lub Göpfert Bo x-
ma ker wy zna cza ją no we stan dar dy w bran ży. Fir ma zo -
sta ła za ło żo na w 1950 r. Ro dzi na Göpfert od trzech po -
ko leń od po wia da swo im na zwi skiem za ja kość swo ich
pro duk tów. Fir ma za trud nia ok. 320 pra cow ni ków. Pro -
jek to wa nie, kon struk cja oraz pro duk cja ma szyn od by -
wa się wy łącz nie w za kła dzie w Wie sen the id (Niem cy).

Papiery makulaturowe - Starboard:
z Raubling GmbH:
liner 01, 02, substytut sc-flutingu,
substytut kraftlinerów (110-170 g/m2)
z Laakirchen Papier AG:
fluting (70-140 g/m2), testliner 2 (100-190 g/m2),
testliner 3 (90-135 g/m2).
Papiery SCA Containerboard:
SCA Kraftliner (100-440 g/m2),
SCA White Top Kraftliner (100-200 g/m2).

Papiery pakowe Pöls - Starkraft:
Starkraft 28-80 g/m2 (biały papier siarczanowy:
wersja standard, wersja prążkowana).
Papiery publikacyjne SCA Ortviken:
papiery LWC (51-90 g/m2),
papiery gazetowe ulepszone (40-70 g/m2),
papier GraphoInvent (54-70 g/m2).
Papiery publikacyjne Laakirchen Papier AG:
papiery SC (40-65 g/m2)
www.heinzelsales.com

HEINZEL SALES 
POLAND Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 15A/404
01-651 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 832 52 82
www.heinzelsales.com

43-195 Mikołów, ul. Rybnicka 108
tel./fax: 32 2262 393, 32 7384 956
biuro@hmb-opakowania.pl
www.hmb-opakowania.pl
biuro@weba-opakowania.pl
www.weba-opakowania.pl

HMB – MASZYNY DO PRODUKCJI 
OPAKOWAŃ KARTONOWYCH
Oferujemy:
bigownico-obcinarki, wykrawarki szczelin,
wykrawarki walcowe, wykrawarki rotacyjne,
drukarki fleksograficzne, sklejarki, 
automatyczne linie drukująco-wycinające,
kaszerownice, transportery, urządzenia pomocnicze.
Wykonujemy również urządzenia na specjalne
zamówienia klienta.

WEBA – PRODUKCJA OPAKOWAŃ
KARTONOWYCH 
Oferujemy:
opakowania z tektur falistych i litych, 
z nadrukiem fleksograficznym, offsetowym 
oraz kaszerowane.
Projektowanie i doradztwo.
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OFERTA FIRMY HSM z zakresu 
techniki środowiskowej OBEJMUJE
PIONOWE I POZIOME PRASY BELUJĄCE
o sile zgniotu od 4 do 70 ton aż po półautomatyczne
i w pełni zautomatyzowane BELOWNICE
KANAŁOWE o sile zgniotu do 150 ton ORAZ 
CAŁĄ GAMĘ URZĄDZEŃ DO NISZCZENIA
NOŚNIKÓW DANYCH jak np. wysokowydajne
systemy niszcząco-belujące do niszczenia
dokumentów.

Wszystkie produkty HSM charakteryzuje
ekologiczne i energooszczędne podejście. 
Wdrożona w belownicach pionowych technologia
szybkiego ruchu płyty prasującej, rozwiązanie
zaprojektowane przez inżynierów HSM, umożliwia
skrócenie czasu pracy i ograniczenie zużycia prądu
nawet o 40%. W podobnym stopniu na zmniejszenie
kosztów energii elektrycznej w przypadku belownic
kanałowych wpływa zastosowanie napędu 
z regulowaną częstotliwością.

HSM Polska Sp. z o.o.                                           
ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa
tel.: +48 22 862 23 69/70
fax: +48 22 862 23 68
e-mail: handlowy@hsm.eu
www.belownica.com.pl
www.hsm.eu 
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DOSTAWCA NOWYCH I UŻYWANYCH 
MASZYN DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ: 

n maszyny offsetowe
n automaty do sztancowania
n tygle
n składarko-sklejarki
n laminatory
n kaszerówki
n lakierówki itp.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA.
BEZPOŚREDNI IMPORTER.
DEMONTAŻ, MONTAŻ, SERWIS

NASZA OFERTA SKIEROWANA JEST DO ZADRUKU METODĄ OFFSETOWĄ ORAZ CYFROWĄ 
I OBEJMUJE DWA RODZAJE KARTONU SBB – PRODUKOWANEGO Z BIELONEJ CELULOZY.

IN VER CO TE G – obu stron nie po wle ka ny kar ton z trzy krot nym po wle cze niem stro ny  wierzch niej 
i jed no krot nym stro ny spodniej, cha rak te ry zu ją cy się wy so ką gład ko ścią po wierzch ni dru ko wej, prze z-
na czo ny do naj bar dziej wy ma ga ją cych prac w dru ku wie lo barw nym oraz do dat ko wym uszla chet nia niu
INVERCOTE CREATO – dwustronnie, symetrycznie powlekany karton, przeznaczony przede wszystkim
do prac, gdzie ważna jest obustronna wysoka jakość zadruku.
Oba rodzaje kartonu Invercote znajdują zastosowanie zarówno w produkcji opakowań, 
jak i w segmencie graficznym.

INTEGART TO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA PRZEMYSŁU GRAFICZNEGO,
OPAKOWANIOWEGO I PRZEMYSŁOWEGO. Firma Integart specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych
i kompleksowych systemów i maszyn na potrzeby branży graficznej, opakowaniowej czy przemysłowej.
Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje:
n plotery tnąco-frezująco-bigujące Zünd w 21 rozmiarach stołów w modelach G3, D3 oraz S3
n przemysłowe urządzenia drukujące: HP Scitex FB Industrial Printing 550/ 750

oraz HP Scitex FB Industrial Press 9000; 11000; 15500; 17000;
n kompleksowe oprogramowanie Zünd Cut Center oraz Zünd Design Center;
n szkolenia produktowe i technologiczne;
n autoryzowany serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wsparcie techniczne.

FIRMA KBA CEE SP. Z O.O. JEST PRZEDSTAWICIELEM 
NIEMIECKIEGO PRODUCENTA MASZYN DRUKUJĄCYCH O 200-LETNIEJ TRADYCJI 
– HOLDINGU KOENIG & BAUER GROUP. 

Do naszych głównych zadań należy SPRZEDAŻ I SERWIS OFFSETOWYCH MASZYN 
ARKUSZOWYCH SERII KBA RAPIDA. Od 2015 r. nasza oferta została poszerzona o MASZYNY
SZEROKOWSTĘGOWE pracujące w technologii fleksograficznej KBA FLEXOTECNICA, a od 2016 r. 
o SZTANCE PŁASKIE KBA IBERICA i SZTANCE ROTACYJNE RDC.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM DZIAŁEM HANDLOWYM.

FIR MA KO DAK JEST WIO DĄ CYM DO STAW CĄ
IN NO WA CYJ NYCH ROZ WIĄ ZAŃ ORAZ MA TE -
RIA ŁÓW UMOŻ LI WIA JĄ CYCH PRO DUK CJĘ
OPA KO WAŃ I ETY KIET NAJ WYŻ SZEJ JA KO ŚCI
FLEK SO: Ko dak Fle xcel NX w czte rech for ma tach
(maks. 1283x2062 mm) wraz z no wy mi opcja mi Di gi -
Cap NX Advantage; pły ty flek so gra ficz ne NXH (opa -
ko wa nia mięk kie) i NXC (tek tu ra fa li sta) + po wło ka
ter micz na TIL; bez pro ce so wy film ter micz ny DITR
do wy ko ny wa nia płyt ana lo go wych flek so i let ter -

press; sys tem bez po śred nie go gra we ro wa nia Ko dak
Fle xcel Di rect na tu le jach i ma te ria łach pła skich;
ma te ria ły ela sto me ro we do bez po śred nie go gra we -
ro wa nia; work flow Pri ner gy Con nect wraz z opcja -
mi dla flek so. OF F SET: na świe tlar ki do płyt of f se to -
wych w róż nych for ma tach; pły ty ter micz ne po zy ty -
wo we, ne ga ty wo we, pro ce so we oraz bez pro ce so -
we, fio le to we dla sze ro kie go za kre su wy ma gań tech -
no lo gicz nych, w tym druk UV i dla naj wyż szych wy -
ma gań ja ko ścio wych.

Intergrafix Sp. z o.o.
ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. 
tel.: 95 729 80 36, fax: 95 729 80 39
office@intergrafix.pl
www.intergrafix.pl

Iggesund 
Paperboard Europe
Krowoderskich Zuchów 14/58
31-272 Kraków
tel./fax: +48 12 353 24 20
mob.: +48 607 994 994
Tomasz.Frank-Keyes@iggesund.com
www.iggesund.com

INTEGART Sp. z o.o.
ul. Maszynowa 1, 55-330 Błonie
HP DEMO LAB – TEL.: 607-554-107
www.integart.com.pl
www.systemytnace.pl

KBA CEE Sp. z o.o.
ul. Puławska 456, 02-884 Warszawa
www.kba.com/pl

Kodak Polska Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa 
tel.: 22 430 69 00
kodak.com 

LBB Papier Sp. z o.o.
ul. Wołyniaków 5, 27-100 Iłża
tel.: +48 48 616 31 53, +48 48 616 36 26
fax: +48 48 616 16 99
lbbpapier@lbbpapier.pl
www.lbbpapier.pl

PRĘŻNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ FIRMA RODZINNA
O UGRUNTOWANEJ POZYCJI NA POLSKIM
RYNKU POLIGRAFICZNYM.

Bogata oferta podłoży do druku obejmuje m.in.:
n kartony graficzne SBS
n kartony celulozowe GC1, GC2, CKB
n kartony makulaturowe GD2, GT2, GT4, GK
n tekturę introligatorską
n karton z PE

Dodatkowo:
n papier pakowy (kraft biały, brązowy, tissue)
n folia stretch, taśmy klejące, taśmy PP

Dzięki bezpośredniej, długoletniej współpracy  
z producentami papieru firma posiada duże
możliwości dostosowania oferty handlowej 
do indywidualnych potrzeb klientów 
w zakresie jakości produktów oraz cen.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
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KLE JAR KA CNC – FE LIX GLU ER – DO POS 
I OPA KO WAŃ – POL SKI PRO DUKT
n uspraw nij i przy spiesz pro ces kle je nia
n zastąp częściowo klej na gorąco klejem zimnym
n znacz nie zre du kuj kosz ty
LYNX Po land to pol ski pro du cent kle ja rek CNC, de dy -
ko wa nych do pre cy zyj ne go i szyb kie go na kła da nia 
kle ju na skom pli ko wa ne ele men ty POS oraz tek tu ro we
i kar to no we opa ko wa nia. Kle jar ki CNC uspraw nia ją
i przy spie sza ją pro ces na kła da nia kle ju, któ ry do tej po -

ry wy ko ny wa ny był ręcz nie. Kle jar ki FE LIX to roz wią za -
nie nie tyl ko do pro duk cji wy so ko na kła do wej. Ze wzglę -
du na brak po trze by prze zbra ja nia ma szy ny, FE LIX
Glu er to tak że ide al ne roz wią za nie do krót kich se rii. 
Ja ko pro du cent ma szyn CNC, LYNX Po land ma na ryn -
ku ugrun to wa ną po zy cję. Two rze niem ma szyn i spe -
cja li zo wa ne go opro gra mo wa nia CAD/CAM/CNC
zaj mu je się od po nad 10 lat. Ma szy ny LYNX pra cu ją już
w wie lu kra jach na świe cie, od Eu ro py, przez kra je Bli -
skie go Wscho du, Ja po nię, po USA.

LYNX Poland Sp. z o.o.
Instalatorów 9/205, 02-237 Warszawa
tel./fax: (22) 825 61 22, (22) 825 92 66
mobile: 666 280 419, 501 768 889
office@felix-gluer.com
www.felix-gluer.com

Metsä Board 
Polska Sp. z o.o.
ul. Taneczna 30, Onyx Building
02-829 Warszawa
www.metsaboard.com
Dyrektor Sprzedaży: Stanisław Moczulski

tel. kom.: +48 603063998

Metsä Bo ard to czo ło wy eu ro pej ski pro du cent 
tek tur opa ko wa nio wych, bie lo nych li ne rów 
wy twa rza nych z włó kien pier wot nych. Współ pra -
cu je my z wła ści cie la mi ma rek, dru kar nia mi, pro du -
cen ta mi opa ko wań z tek tu ry fa li stej i hur tow nia mi.
Wy so kiej ja ko ści tek tu ry Metsä Bo ard słu żą do
pro duk cji sze ro kiej ga my opa ko wań i są szcze gól nie 
po le ca ne w wy ma ga ją cych za sto so wa niach. Chro -
nią i zdo bią ko sme ty ki, le ki, żyw ność, pa pie ro sy 
i do bra kon sump cyj ne trwa łe go użyt ku.

OFERTA METSÄ BOARD:
n tektury na opakowania składane: Metsä Board

Pro FBB, Metsä Board Pro Bright FBB, Metsä
Board Classic FBB

n jednostronnie powlekane linery Metsä Board
Prime WKL

n niepowlekane linery z Husum Metsä Board
Natural WKL Bright oraz powlekane linery Metsä
Board Prime WKL Bright.

Wię cej in for ma cji: www.met sa bo ard.com

PAKER Sp. z o.o.
ul. Leśna 24 Zębice
55-010 Św. Katarzyna
tel. kom.: 696 017 710
info@paker.eu, marcin@paker.eu
www.paker.eu

SPRAWDZONY DOSTAWCA 
WYSOKIEJ JAKOŚCI MASZYN 
DO PRODUKCJI TEKTURY
I OPAKOWAŃ.

JESTEŚMY W STANIE 
DOSTARCZYĆ MASZYNY 
PRZYSTOSOWANE INDYWIDUALNIE 
POD KLIENTA

n slottery drukujące, wycinające
n in-linery, casemakery
n sztance automatyczne i półautomatyczne
n składarko-sklejarki
n laminatory (kaszerówki)
n tekturnice i ich podzespoły
n drukarki cyfrowe do tektury
n części zamienne: 

– okładziny przeciwbieżni rotacji,
– kółka podajnika, kółka niegniotące

Packprofil Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3, 47-110 Kolonowskie
tel.: +48 77 400 43 50
fax: +48 77 461 14 85
e-mail: info@packprofil.pl
www.packprofil.pl

FIRMA PACKPROFIL 
JEST WIODĄCYM PRODUCENTEM
KĄTOWNIKÓW I TULEI TEKTUROWYCH. 

Towary wyprodukowane na bazie tektury
powstającej w naszym zakładzie są w 100%
ekologiczne i znalazły uznanie nie tylko w Polsce, 
ale i za granicą. Od wielu lat wyspecjalizowana
kadra zapewnia profesjonalną obsługę wraz 
z wysokiej jakości produktami. 

W swojej ofercie firma posiada: tekturę
makulaturową  w arkuszach, tuleje tekturowe
prosto i spiralnie zwijane, kątowniki tekturowe:
proste, gięte, nacinane, wykrawane, perforowane,
o podwyższonej odporności na wilgoć, a także
płaskowniki i u-profile tekturowe. 

Wszystkie swoje produkty firma dostosowuje 
do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Zapraszamy do współpracy.  

MO SCA – nie miec ki pro du cent wy so kiej kla sy wią za rek 
do za bez pie cza nia to wa ru za po mo cą taśm PP i PET.

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

OFER TA: 
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

OB SŁU GI WA NE BRAN ŻE: 
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 MICHAEL 
OFERUJE KLIENTOM WYKROJNIKI
WYKONANE W TECHNICE LASEROWEJ 
WRAZ Z PEŁNYM SPEKTRUM
OPRZYRZĄDOWANIA, a więc formy 
czyszczące, formy separujące, pertinaxy, 
tłoczniki do suchego przetłoku.

Szczególnym produktem jest kompletne
oprzyrządowanie do tłoczenia tekstów
Braillè a na opakowaniach farmaceutycznych
wykonywanych na płasko (z wykrojnika podczas
sztancowania), jak i rotacyjnie podczas klejenia
na składarkosklejarkach. 
Wykonujemy narzędzia – taśmy Braillè a
– do wszystkich typów składarkosklejarek
zainstalowanych w Polsce (Bobst, Heidelberg, 
Duran Machinery, Vega, Versor, Cava).

Michael Wykrojniki
ul. Sportowa 14, 83-110 Tczew
tel.: 58 531 13 83
michael@michael.com.pl
www.michael.com.pl



Pakmar Sp. z o.o.
Biuro Handlowe: 
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 1
tel.: 22 899 32 25, fax: 22 643 45 64
papier@pakmar.com.pl
poligrafia@pakmar.com.pl
www.pakmar.com.pl

n PAPIER, KARTON, TEKTURA
n PAPIERY I FOLIE SAMOPRZYLEPNE 

W ARKUSZACH – RAFLATAC
n FOLIE OKIENKOWE DO OPAKOWAŃ 

I KOPERT OPS, PLA
n FOLIE BOPP12MY DO LAMINACJI ETYKIET
n PAPIERY PERGAMINOWE I SILIKONOWE
n FOLIE OPAKOWANIOWE BARIEROWE,

STRETCH, TAŚMY SAMOPRZYLEPNE

n FOLIE DO PAKOWANIA W SKIN-PACK
n FOLIE OKIENKOWE DO OPAKOWAŃ 

I KOPERT OPS, PLA, BOPET, A PET
n KLEJE INTROLIGATORSKIE,

OPAKOWANIOWE, DO PRODUKCJI KOPERT,
ZESTAWÓW FORMULARZOWYCH,
MAILINGÓW I MATERIAŁÓW
REKLAMOWYCH – EUKALIN, PARAMELT

n KLEJE DO LAMINACJI, KLEJE HOT-MELT

Magazyn Papieru i Klejów: 02-881 Warszawa, ul. Pozytywki 1, tel.: 22 648 23 95; 22 757 29 49, papier@pakmar.com.pl, poligrafia@pakmar.com.pl

53OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY

DOSTAWCY PODŁOŻY I URZĄDZEŃ
REKLAMA

MASZYNY OFFSETOWE przeznaczone do druku opakowań Komori Lithrone GL40, GLX40, LSX40 oraz
GX40RP do dwustronnego zadruku kartonów. Maszyny dostępne w konfiguracjach od 4 do 12 kolorów, 
w technologii konwencjonalnej, UV i H-UV, a także mieszanej, z zespołami lakierującymi, z możliwością
tłoczenia, sztancowania i złocenia w linii. Zakres gramatur do 1,0 mm. SYSTEMY INSPEKCJI in-line i off-line
montowane na maszynach drukujących. CYFROWA arkuszowa maszyna drukująca Komori Impremia 
IS-29 format B2, do 0,6 mm grubości, dowolne podłoża. Linie produkcyjne Herzog&Heymann do ULOTEK
FARMACEUTYCZNYCH I BOOKLETÓW. Oprogramowanie MIS Radius dedykowane dla drukarń
opakowaniowych. System ZARZĄDZANIA KOLOREM I RECEPTUROWANIA X-Rite.
Kontakt: Pol ska Pół noc na – Pa weł Szpil, szpil.p@re pro graf.com.pl; 698 698 604

Pol ska Po łu dnio wa – Ste fan Pio trow ski, pio trow ski.s@re pro graf.com.pl; 698 698 601

FIRMA PLUS DIGITAL JAKO OFICJALNY DYSTRYBUTOR URZĄDZEŃ EPSON 
POSIADA W SWOJEJ OFERCIE:

n drukarki cyfrowe do druku krótkich serii kolorowych etykiet na żądanie Epson ColorWorks C3500 (CMYK) 
n druku długich serii kolorowych etykiet na żądanie w wysokiej jakości Epson ColorWorks C7500 (CMYK) 
n drukarki cyfrowe wstęgowe, pigmentowe do produkcji etykiet Epson SurePress L-4033AW (CMYKOrGr+W)
n drukarki cyfrowe wstęgowe UV do produkcji etykiet Epson SurePress L-6034LV (CMYK+W+Varnish)
n bardzo wydajne drukarki do druku kolorowych etykiet z arkusza Epson WorkForce Pro
n systemy do wykończania etykiet firmy DPR i Grafisk Maskinfabrik (laminowanie, analogowe 

lub cyfrowe cięcie, usuwanie ażuru z etykiety, rozcięcie na bobiny)

Przedstawicielstwo w Polsce 
następujących producentów:

n Albert Köhler GmbH, Gengenbach (D)
n Smurfit Kappa Wrexen Paper & Board GmbH,

Diemelstadt (D)
n Solidus Solutions Board BV, 

Groningen-Hoogkerk (NL)
n Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH,

Herzberg am Harz (D)

n Karton fabrik Kaierde, Delligsen (D)
n Royal Moorman Karton, Weesp (NL)
n Buchmann Kartonfabrik GmbH, Annweiler (D)
n Pfleiderer-Spezial papiere, Teisnach (D)
n Cartiera del Chiese, Montichiari (I)

Papier, karton i tektura to nasza specjalność
Więcej informacji na: www.podolska.pl!

STUDIO GRAFICZNE PHOENIX XTRA PRINT
to nowoczesna przygotowalnia fleksograficzna
świadcząca usługi bezpośredniego grawerowania
elastomerowych form płaskich (matryc) i tulei
(sleeves) laserem włóknowym Hell Premium Setter. 

Nasza oferta obejmuje KOMPLEKSOWĄ 
OBSŁUGĘ DRUKARNI w zakresie doradztwa
technicznego, obsługi graficznej DTP oraz produkcji
elastomerowych form i tulei drukowych. 

Posiadamy również SZEROKĄ GAMĘ
PRODUKTÓW DEDYKOWANYCH DO DRUKU
FLEKSOGRAFICZNEGO, OFFSETOWEGO,
LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO 
ORAZ DO DRUKU W SUCHYM OFFSECIE. 

www.formyelastomerowe.pl

PANKABOARD produkuje 
KARTONY POWLEKANE W WYŻSZYCH
GRAMATURACH (GC1 i GC2) od 275 do 560 g/m2,
do produkcji opakowań i innych aplikacji. 
W tym zakresie  jesteśmy jednym z wiodących
dostawców w Europie. 
Na naszej drugiej maszynie wytwarzamy 
SZEROKĄ GAMĘ NIEPOWLEKANYCH
KARTONÓW SPECJALNYCH, 
o różnych przeznaczeniach finalnych. 

Dysponując wyjątkową różnorodnością 
produktów, dużym zakresem gramatur 
i specjalnymi właściwościami materiałów, 
możemy zapewnić naszym Klientom optymalne
rozwiązania, nawet w przypadku nietypowego
przeznaczenia lub modyfikacji produktu.

www.pankaboard.com

Reprograf S.A.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
tel.: 22 539 40 00
www.reprograf.com.pl

PLUS DIGITAL
ul. Kraszewskiego 7
85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40
biuro@plusdigital.pl 
www.plusdigital.pl

„PODOLSKA” 
– Agencja Sprzedaży 
Papieru i Kartonu
ul. Cicha 15, 30-129 Kraków
tel.: 12 637 73 43, fax: 12 638 63 21
podolska@podolska.pl
www.podolska.pl

Phoenix Xtra Print Polska
M&MR Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 25 DE, 81-061 Gdynia
tel.: +48 58 627 49 22
fax: +48 58 627 49 23
studio@pxp.com.pl, biuro@pxp.com.pl
www.formyelastomerowe.pl

     

        

www.pankaboard.com

Pankaboard 
Polska Sp. z o.o.
Augustówka 9D/1, 02-921 Warszawa
Grzegorz Dąbrowski: +48 691 727 957
grzegorz.dabrowski@pankaboard.com
Karolina Korpalska: +48 730 565 358
karolina.korpalska@pankaboard.com
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Werner Kenkel Sp. z o.o. 

www: wernerkenkel.com.pl 

WERNER KENKEL SPÓŁKA Z O.O., 
producent tektury falistej i opakowań 
oraz standów z tektury, jest nowocześnie 
zarządzaną, dynamicznie rozwijającą się firmą 
o europejskim formacie. Bogaty kapitał doświad-
czeń 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.

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

VES PLOTER s.c.
Wojciech Łysakowski, Lech Trzpil
ul. Chojnowska 6c
03-583 Warszawa
www.vesploter.pl

VES PLOTER JEST DYSTRYBUTOREM JAPOŃSKIEJ FIRMY GRAPHTEC, 
CZOŁOWEGO PRODUCENTA PLOTERÓW TNĄCYCH. 
W naszej ofercie znajdują się: 
n rolkowe plotery tnące umożliwiające precyzyjne wycięcie etykiet dowolnego kształtu, 

wydrukowanych dowolną metodą;
n tablicowe plotery tnąco-bigujące – niezastąpione przy projektowaniu i produkcji opakowań 

z kartonu i tektury falistej, a także przygotowaniu płyt i obciągów do lakierowania wybiórczego;
n rolkowe plotery tnące z podajnikiem do szybkiego wycinania etykiet dowolnego kształtu 

i materiałów opakowaniowych;
n plotery drukujące atramentami UV – umożliwiające wydruk na materiałach płaskich o grubości do 120 mm.

www.schumacher-packaging.com

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

n uszlachetnianie powierzchni
n kreatywnych projektantów
n szerokie spektrum produktów
n najnowocześniejsze technologie
n powierzchnie magazynowe
n 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

SCHU MA CHER PAC KA GING EKS PER TEM W ZA KRE SIE 
IN DY WI DU AL NYCH ROZ WIĄ ZAŃ OPA KO WA NIO WYCH Z TEK TU RY FA LI STEJ I LI TEJ.

TECHNOGRAPH s.c.
Kraków 30-390, ul. Zawiła 61
tel.: + 48 (12) 262 04 72
tel. kom. : +48 535 461 500
biuro@technograph.pl
www.technograph.pl

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL ŚWIATOWYCH LIDERÓW W PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ
POLIGRAFICZNYCH: HEIBER + SCHRÖDER: okienkowanie i produkcja opakowań przestrzennych; YAWA:
sztancowanie, złocenie na gorąco, składanie i klejenie, kaszerowanie; DAKIOU: sztancowanie i tłoczenie
papieru, kartonu oraz plastiku z roli; EUROGRAF: złocenie na zimno w linii na dowolnej maszynie offsetowej;
WSD: wykrawanie rotacyjne w linii na dowolnej maszynie offsetowej; ACE: kontaktowe i bezkontaktowe
czyszczenie wstęgi i arkuszy; antystatyka i nadawanie ładunków, skuteczne przenoszenie farby ESA dla druku
rotograwiurowego; pionowe maszyny do mycia dużych klisz polimerowych; VETAPHONE: systemy Corona do
aktywacji koronowej wstęgi i EASI-Plasma do plazmowania w kontrolowanej atmosferze gazów.
Sprzedaż i serwis nowych i używanych maszyn poligraficznych, sprzedaż części zamiennych, wsparcie
techniczne oraz relokacje drukarń.

VEGA s.r.l.
Kontakt: Gunnar Prucker
tel. kom.: +48 698 686 668
gunnarprucker@gmail.com
www.vegagroup.it

VEGA GROUP JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH SKŁADARKO-SKLEJAREK DLA RÓŻNYCH
SEGMENTÓW RYNKU, ZARÓWNO DO OPAKOWAŃ Z KARTONU, JAK I TEKTURY FALISTEJ. 

PORTFOLIO FIRMY SKŁADA SIĘ Z 5 LINII:
n ALTAIR – ma szy na stwo rzo na do prze twa rza nia tek tu ry fa li stej o wy so kiej gra ma tu rze do 1500 g/m2

n FRECCIA – umoż li wia pro duk cję opa ko wań far ma ceu tycz nych i ko sme tycz nych
n PULSAR – dzięki swojej modułowej konstrukcji zapewnia wysoką wydajność składania w każdym

segmencie produkcyjnym
n POLARIS – do prze twa rza nia opa ko wań z au to ma tycz nym dnem, po dwój ny mi ścia na mi, 4- i 6-rożnych
n AQUILA - składarko-sklejarka do tektur litych  i falistych z tzw. poziomu entry-level

SAPPI EUROPE JEST WIODĄCYM
EUROPEJSKIM PRODUCENTEM CIENKIEGO
PAPIERU POWLEKANEGO, uznanym za swoją
innowacyjność i jakość. FUSION, jeden z jego
papierów graficznych, został zaprojektowany
specjalnie do użytku z tekturą falistą. 

Fusion posiada bardzo jasną, białą i niepowtarzalną
powierzchnię. Jest to idealna powierzchnia do
produkcji najlepszej jakości top linerów przy użyciu

offsetu, flekso czy druku cyfrowego ze wszystkimi
rodzajami wykończenia druku. Fusion składa się 
w 100 proc. z bielonych włókien pierwotnych 
i oferuje jeszcze więcej zalet: podczas laminowania
na tekturze falistej zużycie kleju jest niższe niż
kiedykolwiek. Przy bardzo precyzyjnym złamywaniu
przegięcia są niedostrzegalne. 
Fusion otwiera drzwi do nowych koncepcji 
i możliwości dedykowanym opakowaniom 
i displayom wykonanym z tektury falistej.

Sappi Alfeld GmbH
Mühlenmasch 1
D-31061 Alfeld (Leine)
www.sappi.com



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

JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ – OTO NAJWAŻNIEJSZE WARTOŚCI FIRMY WOK

Od ponad ćwierć wieku z pasją podchodzimy do produkcji tektury falistej i opakowań. 
Oferujemy szeroką gamę produktów standardowych, ale i wsłuchujemy się w życzenia klientów 
tworząc innowacyjne rozwiązania. Tylko dzięki wysokiej jakości surowcom można uzyskać 
wysokiej jakości produkty, a nowoczesne technologie zapewniają niezawodność produkcji. 
Nasi klienci o tym wiedzą, dlatego cieszymy się ich zaufaniem i długoletnią współpracą. 

ZA PRA SZA MY DO ZA PO ZNA NIA SIĘ Z NA SZĄ OFER TĄ
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KOMPLEKSOWA OFERTA 
PODŁOŻY DO DRUKU ORAZ
MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
OPAKOWANIOWYCH obejmuje m.in.:

n kartony graficzne GC1, SBS, SBB
n kartony opakowaniowe GC2, GD, GT

n opakowania z tektury falistej
n taśmy klejące
n folie stretch, termokurczliwe i bąbelkowe
n papiery pakowe
n systemy wypełnień i amortyzacji
n zabezpieczenia palety
n owijarki, wiązarki, linie pakujące

ZING Sp. z o.o.
ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków 
tel.: (12) 684 39 80, fax: (12) 684 39 81
Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
tel.: (22) 592 29 29 lub 02, fax: (+22) 592 29 07
infolinia: 801 322 333
www.zing.com.pl
www.zingpackaging.com.pl

POLSKI DYSTRYBUTOR PAPIERU, KARTONÓW, PODŁOŻY DLA POLIGRAFII 
ORAZ MATERIAŁÓW I MASZYN OPAKOWANIOWYCH. 

OPAKOWANIE 6/2017EKONOMIA I TECHNOLOGIE


