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Grupa AKOMEX złożona z dwóch spółek:
AKOMEX Sp. z o.o. i DRUKPAK Sp. z o.o.
– producent opakowań kartonowych
z tektury litej, arkuszy i tacek laminowanych,
ulotek informacyjnych przylekowych oraz
etykiet samoprzylepnych.

www.drukpak.pl / +48 54 282 82 00
www.akomex.pl / +48 58 560 11 80

Specjalizacja w produkcji dla sektora
farmaceutycznego, spożywczego, technicznego,
chemicznego oraz kosmetycznego.

DRUKARNIA ELLERT
jest jednym z największych zakładów
poligraficznych w Polsce.

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

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.

ESTO JEST WIODĄCYM NA RYNKU
PRODUCENTEM OPAKOWAŃ Z TEKTURY
FALISTEJ.

ESTO Sp. z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki 21
74-320 Barlinek
tel.: 95 74 61 511 wew. 32
fax: 95 74 61 511 wew. 21
e-mail: biuro@esto.biz.pl
www.esto.biz.pl

Nowoczesny, szeroko rozwinięty park maszynowy
umożliwia dopasowanie produkcji od standardowych
zastosowań, poprzez zaawansowane, dostosowane
do indywidualnych projektów naszych Klientów.
W ofercie posiadamy szeroki wachlarz produktów
opakowań kaszerowanych, opakowań z tektury
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Długoletnie doświadczenie i pełne kompetencje B2B
Samowystarczalność w procesach
przygotowawczych i produkcyjnych
ISO 9001, 15378, 14001, FSC, BRC
Innowacyjność: tamper evidence, zabezpieczanie
opakowań (konstrukcyjne, offsetowe)
Linie do druku offsetowego i fleksograficznego
Procesy uszlachetniania opakowań (lakiery,
przetłaczanie, okienkowanie, hot foil stamping,
Braille), falcowanie ulotek, laminowanie kartonu

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.

falistej oraz opakowania wielkogabarytowe
ze spersonalizowanym nadrukiem.
Nasze produkty wykonywane są z dbałością
o najwyższą jakość, co potwierdzają posiadane
przez nas certyfikaty: ISO 9001: 2015 oraz FSC.
25-letnie doświadczenie, wiarygodność oraz
dynamiczny rozwój docenili zarówno nasi Klienci,
jak i Puls Biznesu, wielokrotnie przyznając nam
tytuł „Gazeli Biznesu”.
Z NAMI ZAPAKUJESZ WSZYSTKO!

JESTEŚMY CZOŁOWYM PRODUCENTEM OPAKOWAŃ Z TEKTURY FALISTEJ W POLSCE.

EUROBOX Polska Sp. z o.o.

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.

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

Zakłady produkcyjne:
n Przesiadłów 1, 97-225 Ujazd
n ul. Inwestycyjna 1, 42-700 Lubliniec

SPÓŁKA GRANPAK oferuje kompleksowe usługi poligraficzne w technice druku offsetowego
obejmujące wszelkie techniki uszlachetniania.

ul. Przemysłowa 30
34-120 Andrychów
tel.: 33/ 875 30 29
zapytania: handel@granpak.pl
www.granpak.pl

Huhtamaki Foodservice
Poland Sp. z o.o.
ul. Handlowa 20, 41-253 Czeladź
tel.: +48 (32) 888 57 00
fax: +48 (32) 888 57 09
foodservice@pl.huhtamaki.com
www.huhtamaki.com

JAKO PRODUCENT OPAKOWAŃ KARTONOWYCH:
* TWORZY OPAKOWANIA Z TEKTURY LITEJ, FALISTEJ
* OPAKOWANIA KASZEROWANE
spełniając wymagania najbardziej wymagających klientów. Nowoczesny zakład produkcyjny
zlokalizowany w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na powierzchni ponad 8000 m2
pozwala skierować ofertę do firm mających duże potrzeby produkcyjne.

Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o. jest liderem
rynkowym w skali globalnej oraz ekspertem w produkcji opakowań z papieru, tworzyw sztucznych, materiałów giętkich i włókien celulozowych. Od 98 lat
(w Polsce od 28 lat) konsekwentnie prezentujemy szeroką gamę naczyń i opakowań charakteryzujących się
najwyższą jakością oraz atrakcyjnym wyglądem.
Nasza oferta obejmuje następujące produkty: kubki:
papierowe z pojedynczą ścianką, podwójną ścianką
oraz tłoczeniem (+ wieczka), kubki PP, PS, PLA (+ wiecz-

ka), pojemniki obiadowe menubox/lunchbox, talerze i tacki papierowe, sztućce jednorazowe, pojemniki do lodów (+ wieczka), pojemniki sałatkowe
(+ wieczka), jednorazowe kieliszki do wódki i wina,
celulozowe podajniki do kubków, plastikowe podajniki do wieczek, tacki aluminiowe do grilla, talerze
i miski plastikowe, folie aluminiowe/spożywcze, patery aluminiowe. UWAGA: możliwy jest zadruk indywidualny na wybranych produktach.
Szczegóły oferty na www.huhtamaki.pl
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JANMAR CENTRUM to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo będące LIDEREM NA RYNKU
PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ Z TEKTURY FALISTEJ. Sukces naszych produktów to wypadkowa osiemnastoletniego doświadczenia i zastosowania nowoczesnych technologii w produkcji. Nasz zespół złożony
z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z przyjemnością zaproponuje nowoczesne rozwiązania i doradzi,
jaki rodzaj opakowania wybrać, by dobrze spełniało swoją funkcję nie generując dodatkowych kosztów
składowania czy transportu, zachowując swoją trwałość.
Zdajemy sobie sprawę, że oprócz funkcji ochronnej opakowanie może też być wspaniałym nośnikiem treści
reklamowych. Podążając za potrzebami naszych klientów, mamy w swojej ofercie możliwość wykonania
wielokolorowych nadruków na zamówionych opakowaniach – również w jakości HD.

Jesteśmy firmą z 30-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).

Jesteśmy firmą specjalizującą się w produkcji
opakowań i wysokofunkcjonalnych kart blistrowych
z ochroną barierową wykonywanych
z kartonu, tektury falistej, PET-u i A-PET-u
działającą na rynku polskim już
od ponad dwudziestu lat.

„WSPÓLNIE KSZTAŁTUJMY PRZYSZŁOŚĆ!”

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

ZAPEWNIAMY:
n doradztwo technologiczne
n projektowanie konstrukcji opakowań
n opracowanie DTP
OFERUJEMY:
opakowania z tektury litej
n karty blistrowe
n etykiety

JOPPOL Sp. z o.o.

n

BO LICZY
SIĘ KAŻDY
SZCZEGÓŁ.

ul. Jeleniogórska 20a, 60-179 Poznań
tel.: 61 868 99 59, fax: 61 863 00 12
sprzedaz@joppol.pl
www.joppol.pl

Jesteśmy znani z profesjonalnej obsługi klienta.
Oferujemy szeroki asortyment produktów.

Karl Knauer Poland Sp. z o.o.
W naszej ofercie znajdują się:
n
opakowania Premium
n
karty blistrowe
n
Co-packing
n
displaye
n
koperty wysyłkowe
n
opakowania ozdobne do alkoholi

KEA specjalizuje się w produkcji:
n OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH z tektury litej z możliwością uszlachetniania foliami hot-stamping oraz
lakierami UV i hybrydowymi;
n ULOTEK INFORMACYJNYCH złożonych z możliwością zaklejenia żelkiem, klejem lub taśmą z perforacją;
n INSTRUKCJI OBSŁUGI (MANUAL) w postaci broszur szytych drutem lub klejonych klejami hot-melt i PUR.
Klientami KEA są liderzy z przemysłu: FARMACEUTYCZNEGO, KOSMETYCZNEGO, CHEMICZNEGO,
RTV-AGD, AUTOMOTIV, którzy jako główne zalety określają: KOMPETENTNĄ ZAŁOGĘ, KOMPLEKSOWĄ
OBSŁUGĘ, SZEROKĄ GAMĘ MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH, ELASTYCZNOŚĆ I TERMINOWE DOSTAWY.
Certyfikaty w KEA: FSC, ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 z elementami HACCP, GMP.
www.kea.com.pl

FIRMA KRAM SA to prężne przedsiębiorstwo, z wyłącznie polskim kapitałem, obejmujące
trzy zakłady produkcyjne, własne centrum logistyczne i magazyny wysokiego składowania.
Spółka SPECJALIZUJE SIĘ W PRODUKCJI FOLII SPOŻYWCZEJ I OPAKOWAŃ
PAPIEROWYCH DLA BRANŻY SPOŻYWCZEJ.
Wśród oferowanych produktów na szczególną uwagę zasługują: kubki papierowe, Burger Boxy,
Take Out Boxy, miski papierowe, torebki papierowe płaskie i klockowe, papiery do pakowania żywności.
Szeroki wachlarz produktów, kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i terminowość dostaw
to atuty najczęściej doceniane przez Klientów.
Nie bez znaczenia jest także możliwość indywidualnego nadruku na większości opakowań,
atrakcyjne ceny bezpośrednio od producenta oraz niskie nakłady minimalne.

„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 i offsetowej.
Opakowania powstają w trzech nowoczesnych,
stale rozwijających się zakładach produkcyjnych
w Biłgoraju, Czosnowie i Nowej Soli.

Janmar Centrum
Sp. z o.o. Sp. k.

Codzienny kontakt z produktami, wyzwaniami
rynkowymi wymaga innowacyjności, otwartości
na zmiany, dynamiki i elastyczności.
To specyfika naszej pracy i cechy
charakterystyczne naszego zespołu.
Siłą, która stoi za naszymi sukcesami,
są nasi PRACOWNICY i nasi KLIENCI.

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

KEA IBB Sp. z o.o.
ul. Osobowicka 89, 51-008 Wrocław
tel.: (71) 33 44 300, fax: (71) 33 44 333
Kontakt: Mariusz Preś
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
tel.: +48 601 919 644
oferta@kea.com.pl
www.kea.com.pl

KRAM SA
ul. Słoneczna 3c , 82-440 Dzierzgoń
Biuro Obsługi Klienta tel. 55 625 78 22
e-mail: biuro@kram-sa.pl
www.kram-sa.pl

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
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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
www.schumacher-packaging.com

Stowarzyszenie
Papierników Polskich
tel.: +48 42 630 01 17
fax: +48 42 632 43 65
e-mail: stf@spp.pl
www.spp.pl
Znajdziesz nas też
na portalach:
Facebook,
Twitter, LinkedIn

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

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

Stowarzyszenie Papierników Polskich jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym, której celem
jest stwarzanie warunków dla wymiany informacji
i opinii na temat bieżących i przyszłych problemów
przemysłu papierniczego i przetwórczego, dotyczących produkcji, nowych wyrobów, surowców, eksploatacji maszyn, automatyzacji procesów, energetyki,
ochrony środowiska, zagadnień ekonomicznych.
W SPP działają Sekcja Papieru, Sekcja Tektury Falistej
oraz Sekcja Infrastruktury i Techniki. Członkami

Sekcji Tektury Falistej są firmy: Aquila Września,
Aquila Radomsko, Aquila Skarbimierz, DS Smith
Polska, Eurobox Polska, Firma Adams, Model
Opakowania, Mondi BZWP, Mondi Corrugated
Świecie, Mondi Dorohusk, Mondi Szczecin, Mondi
Warszawa, Rawibox, Smurfit Kappa Polska, Stora
Enso Poland, TOP-THIMM Opakowania, TFP,
VPK Packaging, Werner Kenkel.
Więcej o nas na stronie: www.spp.pl
kontakt: stf@spp.pl (42) 630 01 17

DRUK – TŁOCZENIE – PAKOWANIE

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…

Od projektu do gotowego produktu
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,
n

TAKT Sp. z o.o.

n

TECHPAK GROUP SP. Z O.O.
SPECJALIZUJE SIĘ W PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TEKTURY FALISTEJ

Techpak
Group Sp. z o.o.
Białężyce 57, 62-300 Września
tel.: +48 (61) 435 93 00
e-mail: sekretariat@techpak.eu
www.techpak.eu

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.

ANGAŻUJEMY SIĘ BARDZIEJ,
ABYŚ WIEDZIAŁ, W CO SIĘ PAKUJESZ.

TFP
Grafika Sp. z o.o.
ul. 750-lecia 11, 63-100 Śrem
tel.: 61 62 50 100
tfpgrafika@tfpgrafika.com.pl
www.tfpgrafika.com.pl

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

Kreatywność, jakość, serwis, kompleksowość
usług i doświadczenie zbudowane na wielu
wymagających projektach to najważniejsze atuty
TFP-Grafika. Projektujemy i produkujemy
opakowania, displaye oraz permanentne materiały
wspierające sprzedaż w oparciu o najwyższe
standardy jakościowe, środowiskowe, jak również

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 zastosowania w branżach spożywczej, higienicznej,
kosmetycznej, chemicznej, meblarskiej i innych)

higieniczne. Firma wyposażona jest w nowoczesne
maszyny do produkcji tektury falistej, kaszerowania
jedno- oraz dwustronnego, druku offsetowego
i cyfrowego, wykrawania i wielopunktowego
klejenia oraz frezowania i formowania różnych
materiałów wykorzystywanych w produkcji POSM.
Pozwala nam ono na elastyczne i sprawne
realizowanie dużych i złożonych projektów, jak
również wsparcie klienta w krótkich seriach
wykonanych za pomocą technologii cyfrowej.

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
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W naszej ofercie znajdują się NOWE I UŻYWANE
MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI, NADRUKU ORAZ KONFEKCJONOWANIA OPAKOWAŃ GIĘTKICH Z PAPIERU, FOLII ORAZ LAMINATÓW: maszyny fleksograficzne, laminarki, bobiniarki, linie do koekstruzji folii metodą rozdmuchu
oraz wylewu, maszyny i linie do produkcji torebek
i worków papierowych i foliowych.
Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę renomowanych producentów maszyn: Uteco Group,

Holweg-Weber i Günter Kunststoffmaschinen GmbH.
Działamy na rynku polskim oraz międzynarodowym
od 1997 r., nawiązując partnerską i długotrwałą współpracę z producentami opakowań giętkich oraz drukarniami fleksograficznymi i roto w zakresie: sprzedaży
i odkupu maszyn, demontażu, montażu, uruchamiania,
serwisu, transportu, odpraw celnych i dostaw części.
Służymy fachowym i obiektywnym doradztwem
przy podjęciu decyzji w sprawie: wyboru technologii
i maszyn o optymalnej relacji ceny do jakości.

Wilków Polski 74, 05-155 Leoncin
tel.: 22 785 69 09, vilpol@vilpol.pl
www.vilpol.pl

VILPOL istnieje od 1990 roku. OFERUJE
KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE.
W skład parku maszynowego wchodzą
najnowocześniejsze offsetowe maszyny firmy
Koenig & Bauer oraz Heidelberg, maszyny do
kaszerowania i sztancowania, linie do oprawy
miękkiej – zeszytowej, klejonej oraz twardej,
wykrawania, składarko-sklejarki i złamywarki.
Firma świadczy także usługi uszlachetniania
druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie.

PRODUKUJE TEŻ ZŁOŻONE WYROBY
TAKIE JAK: WIELKOFORMATOWE DISPLAYE,
HANGERY, WOBBLERY, OPAKOWANIA ITD.
W ofercie Vilpol są również 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.

Werner Kenkel Sp. 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. Główne profile dzialności to produkcja tektury falistej, opakowań
tekturowych z nadrukiem fleksograficznym, offsetowym i cyfrowym oraz ekspozytorów
tekturowych (POS).

ul. Mórkowska 3
64-117 Krzycko Wielkie
info@wernerkenkel.com.pl
www.wernerkenkel.com.pl

Zakład Fleksograficzny: ul. Mórkowska 3, 64-117 Krzycko Wielkie, tel.: 65 533 15 00, fax: 65 533 17 00
Zakład Offsetowy: ul. Mórkowska 4, 64-117 Krzycko Wielkie, tel.: 65 533 32 20, fax: 65 533 32 23
Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o., ul. A. Mitery 7, 32-700 Bochnia, tel. 14 648 36 00, fax: 14 648 36 01

Verpako
Tomasz Kaczmarczyk
Sadkówek 20
55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: 71 3119222, biuro@verpako.com
www.verpako.com

Vilpol Sp. z o.o.

WOK TO PRZODUJĄCY PRODUCENT OPAKOWAŃ I TEKTURY FALISTEJ W POLSCE.

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

Od ponad 25 lat dostarczamy opakowania dla wszystkich branż w najwyższej jakości,
spełniając wysokie wymagania indywidualnych odbiorców jak i sieci handlowych.
Nowoczesne zarządzanie, sumienna praca i pasja tworzenia to cechy, które pozwalają nam
obsługiwać największych Klientów.
Kompleksowy i nowoczesny park maszynowy pozwala nam sprostać wysokim zapotrzebowaniom rynku.
Dbamy jednocześnie o zachowanie najwyższych standardów jakości stale powiększając naszą ofertę.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

UPM Raflatac rozszerza ofertę etykiet spożywczych
UPM Raflatac wprowadza na rynek

ści z przepisami Unii Europejskiej, które

charakteryzuje się drobno fakturowanym

europejski 4 nowe bezpieczne dla żywno-

wymagają, aby po 2 stycznia 2020 r. mate-

wykończeniem, Fleur de Coton Food-FSC

ści produkty etykietowe. Spełniają one re-

riał termiczny sprzedawany w Europie nie

ma naturalne wykończenie, a Multiprint

strykcyjne wymagania Unii Europejskiej

zawierał BPA. Synthermal Clear Plus ce-

Food-FSC – satynowe. Mogą być pokryte

dotyczące bezpieczeństwa żywności.

chują doskonałe możliwości przetwarza-

folią lub wytłoczone podczas drukowania,

nia i wielka elastyczność dla potrzeb opty-

co tworzy zachwycający efekt wizualny.

Synthermal Clear Plus to wysoce przejrzysta folia do druku termicznego, która

malizacji procesów w drukarni.

Wszystkie 3 materiały wierzchnie ma-

zapewnia doskonałą widoczność produk-

UPM Raflatac wprowadza też 3 nowe

ją cer tyfikat FSC, spełniają też wymogi

tu i efekt niewidocznej etykiety na opako-

materiały wierzchnie, które podkreślają ja-

najnowszych przepisów UE dotyczących

waniach produktów spożywczych. Folia

kość etykietowanych produktów, a jedno-

bezpieczeństwa żywności.

nie zawiera bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S

cześnie spełniają standardy zrównoważo-

Opracowano na podstawie

(BPS) – to kolejny krok w ramach zgodno-

nego rozwoju. Materiał Antique Food-FSC

informacji firmy UPM Raflatac

n

