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ROZWIĄZANIA 3M W PRODUKCJI POLIGRAFICZNEJ I PAPIERNICZEJ.

3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Osoba kontaktowa: Piotr Lis
tel.: +48 600 915 553
e-mail: plis@mmm.com

3M to kluczowy dostawca taśm do montażu form fleksograficznych
i systemów łączenia roli. Nasze rozwiązania wykorzystywane są
w druku fleksograficznym, offsetowym, rotograwiurowym
oraz w przemyśle papierniczym.

www.3m.pl/tasmyikleje

API GROUP – USZLACHETNIENIE DRUKU,
WZMOCNIENIE MARKI, JAKOŚĆ

API Folie
Polska Sp. z o.o.
Raszyńska 13, 05-500 Raszyn
tel.: 22 737 58 01
biuro@apigroup.com
www.apigroup.com

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

Producent folii do uszlachetniania druku oraz laminatów kartonowych do opakowań. Specjalista w foliach
metalizowanych do: hot stampingu, cold stampingu,
foliach pigmentowych do termotransferu, foliach dyfrakcyjnych, holograficznych Holonique™, laminatów
kartonowych z foliami dekoracyjnymi, laminatów soczewkowych Frensel Lens. Transmet, karton lamino-

wany czystym aluminium jest produktem z grupy
ekologicznej. Zakres naszego działania: poligrafia,
opakowania, introligatorstwo, wzmocnienie marki,
bezpieczeństwo produktu. API Group to globalny
partner.

AQUILA JEST LIDEREM NA RYNKU
PRODUCENTÓW TEKTURY FALISTEJ
W POLSCE.

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.

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.

JESTEŚMY ZAWSZE BLISKO KLIENTÓW.

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

n wałki

do maszyn drukujących
dla druku offsetowego i fleksografii
n stabilaty – również do redukcji alkoholu i druku bezalkoholowego
n pomocnicze środki drukarskie
n fizeliny
n obciągi offsetowe
n płyty do lakierowania wybiórczego
n sleeve’y i płaskie formy gumowe BöttcherFlex
do laserowego grawerowania form drukowych dla fleksografii
n sleeve’y montażowe dla fleksograficznych form fotopolimerowych
n zmywacze

Böttcher Polska Sp. z o.o.
ul. Lesznowska 20c, 05-870 Błonie
Kontakt: 22 731 61 10
office.pl@boettcher-systems.com
www.bottcher.pl

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

CZĘŚCI ZAMIENNE I URZĄDZENIA DO MASZYN DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ
n części zamienne z poliuretanu, okładziny PU
n części zamienne do maszyn BOBST
n systemy kontroli nadruku (videoinspekcja)
do wykrawarek rotacyjnych, koła „no-crush" itp.
n noże szczelinowe – ząbkowane, łyżwowe itp.
n czujniki obciążenia
n wyposażenie do wycinania uchwytów i otworów
n regulatory naprężenia wstęgi
n wały rastrowe i gumowe
n wały rozprężne
n pompy próżniowe, Druck Italia, Becker
n systemy prowadzenia wstęgi
Rietschle + wyposażenie
Nasz oddział – Emporia Adhesives oferuje:
n hamulce i sprzęgła pneumatyczne,
KLEJE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ,
elektromagnetyczne
KLEJE DO KASZEROWANIA

JESTEŚMY CZOŁOWYM PRODUCENTEM OPAKOWAŃ Z TEKTURY FALISTEJ W POLSCE.

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

PRODUKUJEMY OPAKOWANIA W JAKOŚCI DRUKU HQP DLA WSZYSTKICH BRANŻ ORAZ WYMOGÓW
SIECI HANDLOWYCH. NALEŻYMY DO DY WIZJI DUNAPACK PACKAGING W PRINZHORN HOLDING
GRO UP – NAJ WIĘK SZE GO W EU RO PIE ŚROD KOWO -WSCHOD NIEJ PRO DU CEN TA PA PIE RÓW
I WYROBÓW Z TEKTURY FALISTEJ.
Zakłady produkcyjne:
1, 97-225 Ujazd
n ul. Inwestycyjna 1, 42-700 Lubliniec
n Przesiadłów
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W ZAKRESIE MATERIAŁÓW DO DRUKU OPAKOWAŃ I ETYKIET OFERUJEMY:
n

n

n

LAKIERY Actega Terra GmbH dyspersyjne: połyskowe, matowe, podkładowe,
barierowe, specjalne, do blistrów, efektowe; UV – połyskowe i matowe na różne podłoża,
w tym lakiery foodsafe
FARBY OFFSETOWE Jänecke + Schneemann Druckfarben GmbH konwencjonalne i UV
(w tym o zwiększonej odporności na działanie światła, jak też o znikomej migracji LMI),
LED UV i LED UV LMI, kleje do laminacji i cold stampingu, farby flexo UV, wodne na papier
i folie, rozpuszczalnikowe, farby wklęsłodrukowe, farby do druku na blasze
CHEMIA DRUKARSKA

DUPONT: płyty fotopolimerowe, linie poligraficzne
do produkcji fotopolimerowych form drukowych,
Cyrel® FAST, Cyrel® Round; CtP; COMEXI: producent maszyn drukujących do flexo, rotograwiury,
offsetu, laminatorki, bobiniarki, destylarki; PRAXAIR:
cylindry i tuleje rastrowe ceramiczne; VIANORD:
urządzenia do produkcji form drukowych, ROSSINI:
tuleje fleksograficzne i wklęsłodrukowe, tuleje i wałki do laminarek, adaptery fleksograficzne; X-RITE:
densytometry, spektrofotometry; GMG: systemy

proofingowe dla opakowań flexo i rotograwiury;
PERET: urządzenia kontrolno-pomiarowe form drukowych 3D/2D, densytometry, spektrofotometry
oraz urządzenie do kontroli druku Braille, jakości tektury falistej oraz bigowania; BIEFFEBI: urządzenia
montażowe do fotopolimerowych form drukowych;
IST: myjki do form drukowych, aniloxów, destylarki;
PRIMA BLADE: listwy raklowe; PULSE ROLL
LABEL: lakiery/farby fleksograficzne UV/wodne.

Ponad 20 lat wprowadzamy na Polski rynek
produkty i rozwiązania dla fleksografii.

ną siatkę MAXFLO+ minimalizującą problemy z chlapaniem farb UV.
Czyszczenie wałków rastrowych specjalistycznym
laserem – najbardziej przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem czyszczącym.
Maszyny i urządzenia firm: Tresu, Erhardt+Leimer,
FlexoTech, Rexson i Nanovis.
Dzięki tym i innym oferowanym rozwiązaniom
rozwiązujemy Wasze problemy pozwalając na
oszczędności nie tylko czasu, ale i kosztów.

Środki chemiczne i urządzenia myjące firmy RECYL®
Szwedzkie Rakle stalowe SWEDEV® w tym specjalistyczną listwę raklową ELIMINATOR minimalizującą problemy z chlapaniem farb UV.
Rakle tworzywowe TruPoint™ firmy FlexoConcepts®
w tym raklę tworzywową Orange™ dla druku etykiet.
Wałki rastrowe firmy Cheshire® w tym specjalistycz-

Papiery SCA Containerboard:
SCA Kraftliner (100-200 g/m2)
SCA Kraftliner Heavy Duty (250-440 g/m2)
SCA Kraftliner White Top (115-200 g/m2)
Papiery makulaturowe z Raubling:
Substytuty kraftlinerów
Substytuty sc-flutingu
Papiery makulaturowe z Laakirchen:
starboardWAVE, starboardLINER 03
oraz starboardLINER 02

Papier biały siarczanowy z Poels:
Starkraft 28-80 g/m2
Celuloza:
krótkowłóknista i długowłóknista
Papiery publikacyjne:
papiery LWC (51-90 g/m2)
papiery SC (45-60 g/m2)
papiery gazetowe ulepszone (40-70 g/m2)
papier GraphoInvent (54-70 g/m2)

INKREDIBLE farby triadowe do druku offsetowego;
MGA NATURA® – o niskiej migracji i niskim zapachu własnym do druków neutralnych sensorycznie;
MGA CORONA® farby klasy premium o niskiej migracji i niskim zapachu własnym do druków neutralnych sensorycznie; CORONA LABEL MGA® – o niskiej
migracji schnące oksydacyjnie do produkcji opakowań spożywczych na podłożach niewsiąkliwych;
TINKREDIBLE – do druku na blasze; ALCHEMY –
złote i srebrne; NEW V PACK MGA® – farby i lakiery

UV neutralne sensorycznie oraz o niskiej migracji;
NEWV – UV do druku na szerokim spektrum
podłoży (offset + flekso); GECKO – farby i lakiery rozpuszczalnikowe dla fleksografii i wklęsłodruku;
HYDRO-X – fleksograficzne farby wodorozcieńczalne; LAKIERY; środki pomocnicze, dodatki do wody,
zmywacze, gumy offsetowe.
Nowoczesne linie produkcyjne farb do wszystkich
technik druku, również farb offsetowych MGA do
druku opakowań artykułów spożywczych.

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE KLEJE SPECJALISTYCZNE ORAZ MATERIAŁY POLIGRAFICZNE:
n kleje PAPERMAX CR (BORYSZEW), BESTKOL, EUKALIN, GLUDAN
oraz inne kleje specjalistyczne do powierzchni zwykłych i powlekanych (powierzchnie UV,
foliowane, lakierowane itp.)
n kleje „na gorąco” – kleje wysokotopliwe, do produkcji książek, katalogów itp.
(klejenie grzbietów i boków); produkcja opakowań; etykietowanie itp.
n kleje „na gorąco” – kleje niskotopliwe, glutynowe, produkcja pudeł, oprawa twarda (książki, katalogi)
n kleje „na gorąco” – w laskach
n pastylki klejące; taśmy 1-stronne, 2-stronne, taśmy termoto (produkcja pudeł); rzepy;
wykroje 1- i 2-stronne z folii, pianki itp.; mocowania płyt CD/DVD; obwoluty CD, DVD różnego rodzaju.

Grafia
Krzysztof Dziewulski Sp.j.
ul. Polska 22, 00-703 Warszawa
tel.: 22 843 53 67, tel./fax: 22 270 27 20
grafia@grafia.waw.pl,
www.grafia.waw.pl

Grafikus
Systemy Graficzne Sp. z o.o.
ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa
Kontakt: flekso@grafikus.com.pl
tel.: 22 594 09 00
www.grafikus.com.pl

GRAW
Przedsiębiorstwo Usługowe
Marek Wielemborek
ul. Kolejowa 2, 95-035 Ozorków
www.graw.pl

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

hubergroup
Polska Sp. z o.o.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@mhp.com.pl
www.mhp.com.pl

INTERMAT S.C.
Biuro Handlowe i Magazyn
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
tel. kom.: 501 158 472; tel.: 22 818 95 84
Dział Handlowy wew. 11, fax: wew. 13
intermat@intermat.com.pl
www.intermat.com.pl
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WYSOKIEJ KLASY TEKTURY DO OPAKOWAŃ DLA WYMAGAJĄCYCH

International
Paper Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa, tel.: 22 630 61 32
paperboard@ipaper.com
www.internationalpaper.com/EMEA
www.arktika-alaska.com
www.alaska-plus.com

LIGUM Pol Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 64, 67-200 Głogów
ligum@ligum.home.pl
Infolinia: 606 454 486 (6064) LIGUM
www.ligum.pl

n ARKTIKA

GC1 200-350 g/m2 – luksusowa tektura do najbardziej wyjątkowych zastosowań.
Podwójne powlekanie na stronie górnej, pojedyncze na stronie spodniej, zapewnia wyjątkowe
właściwości drukowe. Certyfikat FSC
n ALASKA PLUS GC2 190-330 g/m2 – wysokiej jakości tektura do szerokiej gamy zastosowań.
Podwójne powlekanie na stronie górnej daje doskonałe właściwości drukowe. Kremowy spód.
Certyfikat FSC
www.internationalpaper.com/EMEA | www.arktika-alaska.com | www.alaska-plus.com

Firma LIGUM Pol, należąca do koncernu
Westland-LIGUM, oferuje SPRZEDAŻ
I PRODUKCJĘ gotowych do druku WALCÓW
OFFSETOWYCH w systemie podmiany.
Firma ma wdrożony autorski, opatentowany system
identyfikacji walców Roller-ID w technologii RFID.
Oferuje również PRODUKCJĘ TULEI
FLEKSOGRAFICZNYCH (sleeves) oraz walce
pokryte okładzinami gumowymi, silikonowymi
i poliuretanowymi dla różnych gałęzi przemysłu.

Posiadamy w swojej ofercie linię InstaChem – najwyższej klasy środki chemiczne wspomagające i optymalizujące pracę walców w maszynie drukującej.
Jako jedyny producent walców gumowych
w Polsce posiadamy wdrożony system zarządzania
jakością ISO 9001:2000.
Westland-LIGUM to: rekomendowany przez
największych producentów maszyn dostawca
walców na pierwsze wyposażenie (oem) oraz
partner systemów printcom i saphira.

LOHMANN TO ŚWIATOWEJ KLASY PRODUCENT I KONWERTER
SYSTEMÓW TAŚM KLEJĄCYCH, W BRANŻY DRUKARSKIEJ
NIEROZŁĄCZNIE KOJARZONY Z MARKĄ DuploFLEX®.

Lohmann Polska Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 2, 81-577 Gdynia
tel.: +48 58 555 81 50
fax: +48 58 551 50 61
e-mail: biuro@lohmann.pl
www.lohmann-tapes.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

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

Przedstawiciel na Polskę

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
www.pxp.com.pl

Szeroka gama taśm DuploFLEX®
do montażu płyt drukowych odpowiada
na potrzeby różnych gałęzi fleksografii – druku
etykiet, opakowań giętkich oraz tektury falistej.
Wysokiej jakości druk uzyskujemy dzięki
zróżnicowaniu twardości zastosowanych

w taśmach pianek, a technologia dwustronnego
elastycznego wzmocnienia folią PE redukuje
niekontrolowany przyrost punktu i zapewnia
precyzyjny obraz drukowy również przy małym
docisku podczas drukowania i dużych
prędkościach.

n

do opakowań i tacek n folie opakowaniowe
barierowe, stretch n folie pęcherzykowe
i poduszkowe do zabezpieczeń n torebki doypack
ze struną, z korkiem do soków, z eurodziurką
n torebki próżniowe, moletowane, transparentne,
metalizowane oraz aluminiowe n mobilne owijarki
do folii stretch n maszyny do pakowania
próżniowego i pakowania na tackach

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 kleje na zimno
introligatorskie, do kopert, opakowań, do produkcji
zestawów formularzowych, materiałów
reklamowych n kleje hotmelt introligatorskie,

Zakład Folii Rębków: 08-410 Garwolin, Rębków, ul. Zacisze 11, tel.: 25 682 06 06, fax: 25 682 06 00, reb@pakmar.com.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.

Kompleksowa oferta nowoczesnych rozwiązań do
druku fleksograficznego i lakierowania w offsecie
w postaci elastomerowych form i tulei marki CONTI
Laserline, których jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce.
Wyposażona w specjalistyczny sprzęt przygotowalnia i studio graficzne gwarantują profesjonalną obsługę drukarni w zakresie doradztwa technicznego oraz
produkcji matryc drukowych grawerowanych bezpośrednio.

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

Park maszynowy wyposażony w dwa lasery włóknowe dysponujące łącznie 3 wiązkami lasera, w tym jeden z możliwością grawerowania dużych formatów
(do B0+).
Proponujemy również szeroki wachlarz klejów poligraficznych dedykowanych branży opakowań, mających zastosowanie w pracach związanych z etykietowaniem butelek, klejeniem pudełek, kartonów
zbiorczych oraz tacek.
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SCHUMACHER PACKAGING EKSPERTEM W ZAKRESIE
INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ OPAKOWANIOWYCH Z TEKTURY FALISTEJ I LITEJ.
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
n
n
n
n
n

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

TFP OD 25 LAT SPECJALIZUJE SIĘ W PRODUKCJI
TEKTURY FALISTEJ I OPAKOWAŃ Z TEKTURY.
TFP posiada trzy zakłady produkcyjne w Kórniku,
Babimoście i Śremie (TFP-Grafika) wyposażone w najnowocześniejsze linie produkcyjne i spełniające standardy europejskie w odniesieniu do technologii i organizacji pracy. W ofercie TFP znajdują się: opakowania
klapowe, opakowania wykrawane z tektury falistej
i litej (do zastosowania w branżach spożywczej, higie-

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

WERNER KENKEL SPÓŁKA Z O.O.,
producent tektury falistej, opakowań
i standów z tektury, jest nowocześnie
zarządzaną, dynamicznie rozwijającą się firmą
o europejskim formacie. Bogaty kapitał doświadczeń łączy się z młodym duchem, solidną pracą
oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników.

nicznej, kosmetycznej, chemicznej, meblarskiej i innych) oraz druk fleksograficzny, w jakości HD FLEXO,
i druk offsetowy włącznie z drukiem DIRECT PRINT
(bezpośrednio na tekturze falistej), POS – standy ekspozycyjne, opakowania typu SRP, tektura falista trzyi pięciowarstwowa w arkuszach oraz doradztwo podczas realizacji projektów opakowań.
TFP posiada certyfikaty:
ISO 9001, 14001, FSC, BRC IoP.

ZING SP. Z O.O.
JEST DYSTRYBUTOREM PAPIERU
ORAZ MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

TFP Sp. z o.o.
Dziećmierowo
ul. Katowicka 26, 62-035 Kórnik
tel.: 61 817 02 68 fax: 61 897 23 02
tfp@tfp.com.pl, www.tfp.com.pl

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

VPK Packaging Sp. z o.o.
Dodatkowym wsparciem dla naszych Klientów
są projekty optymalizacyjne, mające na celu
jak najlepszy dobór opakowań do łańcucha
logistycznego.

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

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

FARBY UTRWALANE ENERGIĄ
– UV, LED-UV, H-UV (HR-UV, LE-UV) oraz EB.
UVACURID niskomigracyjne farby do suchego offsetu
(druk na kubkach, wiadrach i tubach); UVAROLID
UV/UK farby do suchego offsetu (druk na kubkach,
wiadrach i tubach); UVALUX farby offsetowe na podłoża wsiąkliwe i niewsiąkliwe (m. in. podłoża metalizowane, metale powlekane, etykiety in-mould); UVAFLEX
farby fleksograficzne do druku na papierze i folii;
UVASLEEVE opaque white do etykiet shrink sleeves;

www.schumacher-packaging.com

EURAPID offsetowe farby konwencjonalne do druku
na metalu; OPTISCREEN – farby do sita rotacyjnego;
ESALUX – farby offsetowe utrwalane wiązką EB.
Lakiery, primery UV i kleje.
Produkty występują w wersji standardowej i niskomigracyjnej.
Produkty firmy Zeller+Gmelin posiadają wszystkie
wymagane certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa
opakowań. Nasz Zespół jest do Państwa dyspozycji!

Kompleksowa oferta ZING obejmuje m.in.:
kartony opakowaniowe oraz graficzne
n tekturę falistą, mikrofalistą i introligatorską
n pudła z nadrukiem
n folie stretch, termokurczliwe i bąbelkowe
n taśmy samoprzylepne
n akcesoria, maszyny i urządzenia pakujące

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

Werner Kenkel Sp. z o.o.

www: wernerkenkel.com.pl

Zeller+Gmelin Sp. z o.o.
Długołęka, ul. Wiejska 59
55-095 Mirków
tel.: 71 337 28 22
biuro@zeller-gmelin.pl
www.zeller-gmelin.de

n

ZING jest polską firmą, a obszary jej działania
to poligrafia, opakowania i logistyka.

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

