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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 ADAMS Sp. z o.o.
62-081 Baranowo, ul. Nowina 20
tel.: +48 61 650 77 77
fax: +48 61 650 77 76
info@firmaadams.pl
www.firmaadams.pl

Firma ADAMS od 1995 roku specjalizuje się w pro -
jek to wa niu, pro duk cji i sprze da ży opa ko wań z tek -
tu ry fa li stej na ryn ki Unii Eu ro pej skiej.
W ofer cie firmy znaj du ją się opa ko wa nia kla po we, fa so -
no we, jed nost ko we i zbior cze z wie lo ko lo ro wym na dru -
kiem flek so gra ficz nym oraz opa ko wa nia ka sze ro wa ne
z na dru kiem of f se to wym – di splay, SRP, POSM.
Dzię ki wy ko rzy sta niu ma szy ny MASTERFLEX HD
Fir ma ADAMS wy zna czy ła no wy po ziom ja ko ści
dru ku flek so gra ficz ne go.

Za sto so wa nie li nia tur w prze dzia le od 22 lpc do na wet
60 lpc! po zwa la zbli żyć się prak tycz nie do pa ra me -
trów of f se to wych. Wy ko rzy sty wa ne w na szej fir mie
za awan so wa ne tech no lo gie wraz z naj no wo cze śniej -
szy mi sys te ma mi au to ma ty za cji pro ce su pro duk cji
za pew nia ją za cho wa nie naj wyż szych stan dar dów
wy twa rza nia opa ko wań ofe ro wa nych na szym kon -
tra hen tom.

SPRAWDŹ NAS!

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

JAN MAR CEN TRUM to dy na micz nie roz wi ja ją ce się przed się bior stwo bę dą ce LI DE REM NA RYN KU 
PRO DU CEN TÓW OPA KO WAŃ Z TEK TU RY FA LI STEJ. Suk ces na szych pro duk tów to wy pad ko wa szes na -
sto let nie go do świad cze nia i za sto so wa nia no wo cze snych tech no lo gii w pro duk cji. Nasz ze spół zło żo ny 
z wy so ko wy kwa li fi ko wa nych spe cja li stów z przy jem no ścią za pro po nu je no wo cze sne roz wią za nia i do ra dzi,
ja ki ro dzaj opa ko wa nia wy brać, by do brze speł nia ło swo ją funk cję nie ge ne ru jąc do dat ko wych kosz tów 
skła do wa nia czy trans por tu, za cho wu jąc swo ją trwa łość.

Zda je my so bie spra wę, że oprócz funk cji ochron nej opa ko wa nie mo że też być wspa nia łym no śni kiem tre ści
re kla mo wych. Po dą ża jąc za po trze ba mi na szych klien tów, ma my w swo jej ofer cie moż li wość wy ko na nia 
wie lo ko lo ro wych na dru ków na za mó wio nych opa ko wa niach – rów nież w ja ko ści HD.

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) i trudno wchłanialnych 
(folie, powierzchnie metalizowane, 
PCV, PE, PP).

ZA PEW NIA MY:
n do radz two tech no lo gicz ne
n pro jek to wa nie kon struk cji opa ko wań
n opra co wa nie DTP

OFE RU JE MY:
n opa ko wa nia z tek tu ry li tej
n kar ty bli stro we BO LI CZY
n ety kie ty SIĘ KAŻ DY

SZCZE GÓŁ.



DRUKARNIA MULTIPOL OFERUJE
KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE 
Z ZAKRESU DRUKU I PRODUKCJI 
OPAKOWAŃ KARTONOWYCH.  

POSIADA KOMPLETNY I NOWOCZESNY 
PARK MASZYNOWY UMOŻLIWIAJĄCY
WYKONANIE NAJBARDZIEJ WYSZUKANYCH 
I USZLACHETNIONYCH OPAKOWAŃ.

Specjalizuje się w produkcji wysokojakościowych
opakowań kartonowych na produkty:

n kosmetyczne
n farmaceutyczne
n spożywcze
n cukiernicze
n tytoniowe
n odzieżowe
n reklamowe

Drukarnia 
MULTIPOL
ul. Obrońców Modlina 1c
30-733 Kraków
tel.: 12 653 05 92, 12 653 18 92
e-mail: biuro@multipol.pl
www.multipol.pl
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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

Je ste śmy fir mą spe cja li zu ją cą się w pro duk cji 
opa ko wań i wysokofunkcjonalnych kart bli stro wych 
z ochroną barierową wy ko ny wa nych 
z kar to nu, tek tu ry fa li stej, PET -u i A -PET -u
dzia ła ją cą na ryn ku pol skim już 
od ponad dwu dzie stu lat.

„WSPÓL NIE KSZTAŁ TUJ MY PRZY SZŁOŚĆ!”

Je ste śmy zna ni z pro fe sjo nal nej ob słu gi klien ta.
Ofe ru je my sze ro ki asor ty ment pro duk tów. 

W na szej ofer cie znaj du ją się:
n opa ko wa nia Pre mium
n kar ty bli stro we
n Co -pac king
n dis playe
n ko per ty wy sył ko we
n opa ko wa nia ozdob ne do al ko ho li
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KEA jest pro du cen tem: wie lo barw nych OPA KO WAŃ JED NOST KO WYCH z tek tu ry li tej 
z moż li wo ścią uszla chet nia nia fo lia mi hot -stam ping oraz la kie ra mi dys per syj ny mi, UV i hy bry do wy mi; 
ULO TEK IN FOR MA CYJ NYCH zło żo nych z moż li wo ścią za kle je nia żel kiem, kle jem lub ta śmą; 
IN STRUK CJI OB SŁU GI w po sta ci bro szur szy tych dru tem i kle jo nych kle ja mi hot -melt i PUR. 
Produkty przez nas wykonywane przystosowane są DO PAKOWANIA AUTOMATYCZNEGO.
Klien ta mi KEA są liderzy z prze my słu FAR MA CEU TYCZ NE GO, KO SME TYCZ NE GO, CHE MICZ NE GO, RTV -
-AGD, AU TO MO TIV, któ rzy ja ko głów ne za le ty okre śla ją: KOM PE TENT NĄ ZA ŁO GĘ, KOM PLEK SO WĄ OB -
SŁU GĘ, SZE RO KĄ GA MĘ MOŻ LI WO ŚCI PRO DUK CYJ NYCH, ELA STYCZ NOŚĆ i TER MI NO WE DO STA WY.
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 IBB Sp. z o.o.
ul. Osobowicka 89, 51-008 Wrocław
tel.: +48 (71) 33 44 300
fax: +48 (71) 33 44 333
oferta@kea.com.pl
www.kea.com.pl

„WE DRESS TO IMPRESS”

Nasze opakowania chronią, eksponują 
– a nawet zachęcają do marzeń!

Ten efekt uzyskujemy dzięki stosowaniu
odpowiednich kombinacji materiałów, 
konstrukcji oraz wielobarwnym nadrukom 
w technologii fleksograficznej, offsetowej 
i cyfrowej. 

W Polsce posiadamy trzy nowoczesne, 
stale rozwijające się zakłady produkcyjne: 
w Biłgoraju, Czosnowie i Nowej Soli. 
Powstają w nich wielokolorowe opakowania,
spełniające zarówno surowe wymagania rynku, 
jak i oczekiwania naszych klientów.

www.modelgroup.com

Model 
Opakowania 
Sp. z o.o.

Biłgoraj
ul. Szwajcarska 1, tel.: 84 686 91 00
Czosnów
ul. Duńska 1, tel.: 22 767 30 00
Nowa Sól
ul. Inżynierska 1, tel. 68 355 16 00
info.pl@modelgroup.com

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.  

Zakład Produkcji
Opakowań Karton-Pak S.A.
67-100 Nowa Sól, ul. Hutnicza 10-12
tel. +48 68 387 24 11 do 14
fax +48 68 387 54 13
sekretariat@kartonpak.pl
www.kartonpak.pl

Karton-Pak to nowoczesna, dobrze 
zorganizowana firma, produkująca opakowania 
z surowców odnawialnych, podlegających w 100%
recyklingowi, działająca zgodnie z polityką
zrównoważonego rozwoju. SPECJALIZUJE SIĘ 
W PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TEKTURY LITEJ. 

Priorytetem jest tu jakość, terminowość 
i indywidualne podejście do klienta, a także
elastyczność w realizacji powierzonych przez niego

zleceń. Misją jest wspieranie zleceniodawców
zarówno we wdrażaniu nowych produktów, jak
również w ich codziennej pracy. Karton-Pak to
przedsiębiorstwo z polskim kapitałem, którego
historia sięga lat dwudziestych ubiegłego stulecia.
Wykorzystywana tu technologia dorównuje
światowym standardom i pochodzi od renomo-
wanych producentów. Firma posiada dwa
nowocześnie wyposażone zakłady produkcyjne
(nowy liczy sobie 23 tys. m2 powierzchni). 
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TECHPAK GROUP SP. Z O.O. 
SPECJALIZUJE SIĘ W PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TEKTURY FALISTEJ

Od ponad 20 lat firma nieustannie doskonali oferowane usługi dostarczając indywidualnie 
dopasowane rozwiązania opakowaniowe zgodnie z potrzebami naszych partnerów z całej Europy. 
Dokłada wszelkich starań, aby realizacje odznaczały się wysoką jakością przy zachowaniu cenowej
konkurencyjności. 
Posiada wysoce zaawansowane technologie, które pozwalają na produkcję jednostkową
i wielkoseryjną opakowań ochronnych, opakowań fasonowych oraz skrojonych na miarę opakowań
ekspozycyjnych – displayów i standów reklamowych.

Techpak 
Group Sp. z o.o. 
Białężyce 57, 62-300 Września
tel.: +48 (61) 4359-306 
fax: +48 (61) 4359-301
www.techpak.eu

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

VIL POL ist nie je od 1990 ro ku. 
OFE RU JE KOM PLEK SO WE USŁU GI 
PO LI GRA FICZ NE. 
W skład parku maszynowego wchodzą najnowo-
cześniejsze offsetowe maszyny firmy Heidelberg,
maszyny do kaszerowania i sztancowania, linie
do oprawy miękkiej – zeszytowej, klejonej oraz
twardej, wykrawania, składarko-sklejarki i złamy-
warki. Firma świadczy także usługi uszlachetniania
druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie.

PRODUKUJE TEŻ ZŁOŻONE WYROBY 
TAKIE JAK: WIELKOFORMATOWE 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
n Produkcja opakowań na litej tekturze
introligatorskiej, kaszerowanych dowolnymi
okleinami (opakowania przestrzenne typu
Clamshell, opakowania typu „Premium”)
n Produkcja opakowań kartonowych (obwoluty,
pudełka, opakowania typu Digipack, typu koperty).
n Szeroka gama uszlachetnień: lakier dyspersyjny,

lakier UV (w tym punktowo), laminowanie,
przetłaczanie wklęsłe i wypukłe, termodruk 
z jednoczesnym przetłoczeniem (hotstamping),
techniki łączone.
n Profesjonalny dział projektowania opakowań
n 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: 
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.



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.

OPAKOWANIE 6/2016EKONOMIA I TECHNOLOGIE

37OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY

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

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


