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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

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

Avargraf Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa
tel.: (22) 331 33 33
fax: (22) 331 33 34
avargraf@avargraf.pl
www.avargraf.pl

ZAJMUJEMY SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN 
I MATERIAŁÓW POLIGRAFICZNYCH.
W szczególności specjalizujemy się w sprzedaży,
instalacji oraz obsłudze posprzedażnej maszyn
introligatorskich, w tym MASZYN DEDYKO-
WANYCH DO PRODUKCJI PUDEŁEK 
I OPAKOWAŃ Z PAPIERU ORAZ TEKTURY.

W swojej ofercie posiadamy m.in: 
składarko-sklejarki i maszyny do aplikacji taśmy

dwustronnej APR Solutions, maszyny do produkcji
pudełek luksusowych, bigówko-perforatorki
automatyczne Bacciottini, krajarki, trójnoże,
podnośniki do papieru, utrząsarki oraz systemy
cięcia Perfecta, falcerki GUK, maszyny do
laminowania Tecnomac.

Oferujemy doradztwo techniczne, zapewniamy
profesjonalny serwis sprzedawanych maszyn
i urządzeń oraz dostarczamy części zamienne.

Otto-Hahn Straße 54 
63303 Dreieich-Sprendlingen / Germany
serwis: service-milano@bwpapersystems.com

części: parts.milano@bwpapersystems.com 

sprzedaż: sales@bwpapersystems.com

www.bwpapersystems.com

BW PA PER SYS TEMS TO WIO DĄ CY NA ŚWIE CIE
DO STAW CA KOM PLEK SO WYCH ROZ WIĄ ZAŃ
DLA BRAN ŻY PA PIE RU, TEK TU RY FA LI STEJ
I OPA KO WAŃ Z TEK TU RY FA LI STEJ 
Z NA DRU KIEM FLEK SO GRA FICZ NYM.

Fir ma BW Pa per sys tems, dy wi zja Bar ry -We hmil ler
za trud nia ją ca po nad 11 000 osób, jest obec na na naj -
bar dziej wy ma ga ją cych ryn kach świa ta. Łą czy w so -
bie moc ne mar ki, in no wa cyj ną tech no lo gię i dłu go let -

nie do świad cze nie w bran ży cię cia pa pie ru, tek tu ry
fa li stej oraz prze twór stwie opa ko wań z tek tu ry fa li -
stej. BW Pa per sys tems to kom bi na cja 10 ma rek, któ re
pra cu jąc ra zem wy ko rzy stu ją sy ner gię dla roz wo ju
bran ży. W skład BW Pa per sys tems wcho dzą m.in.
MarquipWardUnited, Cur io ni i VortX. Do star cza my
dla naj bar dziej wy ma ga ją cych klien tów kom plet ne
tek tur ni ce, kuchnie klejowe, sztan ce ro ta cyj ne z na -
dru kiem flek so, ca se ma ke ry od mi ni do jum bo oraz
urzą dze nia pe ry fe ryj ne.

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

ZAAWANSOWANE I NIEZAWODNE
ROZWIĄZANIA DO PRODUKCJI 
TEKTURY FALISTEJ
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, komplet-

na automatyzacja dla zakładów produkcyjnych
n DURO FELGUERA – systemy automatycznego

wysokiego składowania
n WELLPACK – aplikatory taśmy
n VEGA – wielopunktowe składarko-sklejarki
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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

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).

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

JESTEŚMY CZOŁOWYM PRODUCENTEM OPAKOWAŃ Z TEKTURY FALISTEJ W POLSCE. 

PRO DU KU JE MY OPA KO WA NIA W JA KO ŚCI DRU KU HQP DLA WSZYST KICH BRANŻ ORAZ WY MO GÓW 
SIE CI HAN DLO WYCH. NA LE ŻY MY DO DY WI ZJI DU NA PACK PAC KA GING W PRIN ZHORN HOL DING 
GRO UP – NAJ WIĘK SZE GO W EU RO PIE ŚROD KO WO -WSCHOD NIEJ PRO DU CEN TA PA PIE RÓW 
I WY RO BÓW Z TEK TU RY FA LI STEJ.

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

ERKAPPWH
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki
tel.: 22 751 39 12, 22 751 77 64
fax: 22 751 39 13, info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

PREMIUM SETTER – SYSTEM
BEZPOŚREDNIEGO GRAWEROWANIA
ELASTOMEROWYCH FORM FLEKSO fir my 
Hell Gra vu re. Wy so ki trans fer far by. Wy daj ny la ser
włók no wy. 2540 – 5080 dpi. Pły ty i tu le je bez koń ca.
Szer. 1300, 1700, 3000 mm. Opro gra mo wa nie
PremiumProfiler – trój wy mia ro we kształ to wa nie
punk tów. Naj wyż sza ja kość form.
USZCZELNIACZE ko mór ra klo wych. 
ŚRODKI CZYSZCZĄCE do wał ków ra stro wych.

RAKLE Da etwy ler SwissTec dla flek so i wklę sło dru -
ku: nie po wle ka ne (Stan dard, Mul ti bla de, Blu estar),
po wle ka ne np. war stwą ce ra micz ną (LongLife,
IboStar, Soft), nie rdzew ne i spe cja li stycz ne, do
la mi na cji i in. Wy trzy ma łe, bez piecz ne dla wał ków
ra stro wych. Do sko na łe do far by bia łej! Do radz two,
te sty, wspar cie tech nicz ne. Szwaj car skie ra kle 
od 25 lat w Pol sce!

www.erka.com.pl

P.U. GRAW
ul. Kolejowa 2
95-035 Ozorków
tel.: 42 718 21 21
e-mail: graw@graw.pl
www.graw.pl

Po nad 20 lat wpro wa dza my na Pol ski ry nek 
pro duk ty i roz wią za nia dla flek so gra fii.

Środ ki che micz ne i urzą dze nia my ją ce fir my RECYL®

Szwedz kie ra kle sta lo we SWEDEV® w tym spe cja li -
stycz ną li stwę ra klo wą ELIMINATOR mi ni ma li zu ją cą
pro ble my z chla pa niem farb UV.
Ra kle two rzy wo we TruPoint™ fir my FlexoConcepts®

w tym ra klę two rzy wo wą GREEN dla druku na
tekturze. Wał ki ra stro we fir my Che shi re® w tym spe -

cja li stycz ną siat kę MAXFLO+ mi ni ma li zu ją cą pro ble -
my z chla pa niem farb UV.

Je ste śmy przed sta wi cie lem fir my TRESU ofe ru jąc
sys tem kar bo no wych ko mór ra klo wych, obie gu far by
i au to ma tycz ne go my cia ukła dów far bo wych.
Od 5 lat wykonujemy z powodzeniem usłu gę czysz -
cze nia wał ków ra stro wych odpowiednim la se rem –
naj bar dziej przy ja znym dla śro do wi ska roz wią za niem
czyszczącym i bezpiecznym dla wałków.

HEINZEL SALES 
POLAND Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 57/124
02-797 Warszawa
tel.: +48 22 832 52 82
www.heinzelsales.com

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), 
papier offsetowy SCA Frontier (70/75/80 g/m2).
Papiery publikacyjne Laakirchen Papier AG:
papiery SC (40-65 g/m2).
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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.

FIRMA KODAK JEST WIODĄCYM DOSTAWCĄ
INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ
MATERIAŁÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH
PRODUKCJĘ OPAKOWAŃ I ETYKIET
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

FLEKSO: Kodak Flexcel NX w czterech formatach
(maks. 1283x2062 mm) wraz z opcjami DigiCap NX
Advantage; płyty fleksograficzne NXH
(opakowania miękkie) i NXC (tektura falista) 

+ powłoka termiczna TIL; bezprocesowy 
film termiczny DITR do wykonywania płyt
analogowych flekso i letterpress; workflow
Prinergy Connect wraz z opcjami dla flekso.
OFFSET: naświetlarki do płyt offsetowych
w różnych formatach; płyty termiczne pozytywowe,
negatywowe, procesowe oraz bezprocesowe,
fioletowe dla szerokiego zakresu wymagań
technologicznych, w tym druk UV i dla
najwyższych wymagań jakościowych.

Kodak Polska Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa 
tel.: 22 430 69 00
kodak.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 Prime FBB, Metsä Board Prime
Bright  FBB, 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.

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

Introzap Sp. z o.o. 
ul. Stefana Grota Roweckiego 4
43-100 Tychy
tel.: +48 32 326 25 86
fax: +48 32 326 25 89
biuro@introzap.pl
www.introzap.pl

INTROZAP  SP. Z O.O. OD 18 LAT 
JEST PRZEDSTAWICIELEM NIEMIECKIEJ
FIRMY KOLBUS NA RYNKU POLSKIM.

W naszej ofercie znajdują się:
n maszyny do produkcji okładek z bogatym

opcjonalnym wyposażeniem
n maszyny do uszlachetniania okładek
n nożyce do cięcia tektury litej.

Od  kilku lat dysponujemy dodatkowo 
maszynami do wykonywania pudełek 
luksusowych z tektury litej – żłobkowanie 
tektury, oklejanie, wklejanie luster, formowanie
pudełek, wkładanie magnesów.
Oferujemy również usługi profesjonalnego 
serwisu i doradztwo techniczne 

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą 
i zapoznaniem się z naszą pełną ofertą.

Integart to nowoczesne technologie 
przeznaczone dla przemysłu graficznego,
opakowaniowego oraz przemysłowego. Firma
specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych
maszyn, a także całych systemów wraz z niez-
będnym specjalistycznym oprogramowaniem. 
W ofercie:
n drukarki HP Latex  z serii R2000 przeznaczone 

do druku na materiałach sztywnych, także 
z użyciem białego atramentu,

n plotery tnąco-frezująco-bigujące Zünd w 21 roz-
miarach stołów w modelach G3, D3 oraz S3,

n przemysłowe urządzenia drukujące HP Scitex FB
Industrial Printer 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.

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

Integart Sp. z o.o. 
Oddział ALMA TREND 
ul. Wojska Polskiego 2
40-669 Katowice
tel./fax: 32 202 84 20

Jesteśmy 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. 
Oddziały: Katowice, Jawczyce, 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 obsługi oprogramowania

i maszyn na terenie całego kraju.
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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

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

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

Fir ma Plus Di gi tal ja ko ofi cjal ny dys try bu tor urzą dzeń EPSON po sia da w ofer cie:
n dru kar ki CAD/GIS do pla ka tów, im po zy cji, kar to nów – EPSON SureColor SC-T32 00/5200/7200 (CMYK)
n dru kar ki pro ofin go we do od wzo ro wa nia 99% ko lo rów PANTONE 

– EPSON SureColor SC-P5 00 0v/7000v/9000v (CMYK+LcLmLkLLk+OrGr+V)
n dru kar ki wiel ko for ma to we ze zgod no ścią do 98,2% ko lo rów PANTONE 

– EPSON SureColor SC-S4 06 10/60610/80610 (CMYK/2 x CMYK/CMYK+LcLmLk+Or+R+Wh/M)
n dru kar ki wstę go we – Ep son SurePress L -4533AW (CMYK+OrGr+W), Ep son SurePress L -6034LV

(CMYK+W+Var nish)
n sys te my cię cia cy fro we go – plo te ry pła skie tną cą -bi gu ją co -fre zu ją ce Sum ma
n try me ry do cię cia kar to nów, tek tu ry fa li stej, MDF, HDF, PVC, Di bond – po zio me i pio no we Ke en cut 

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

     

        

STUDIO GRAFICZNE PHOENIX XTRA PRINT
to nowoczesna przygotowalnia fleksograficzna
świadcząca usługi bezpośredniego grawerowania
elastomerowych form płaskich (matryc) i tulei 
do druku bezkońcowego (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: lakiery, matryce do
lakierowania wybiórczego na ploter, sleeve do
druku bezkońcowego, elastomery do druku
fleksograficznego, farby, zmywacze, obciągi
offsetowe oraz chemię.

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

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



54 OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY

DOSTAWCY PODŁOŻY I URZĄDZEŃ
REKLAMA

SYNTHOS S.A. JEST WIODĄCYM
PRODUCENTEM KLEJÓW DYSPERSYJNYCH,
które są sprzedawane w Polsce i na rynkach
zagranicznych. Posiada w swojej ofercie wysokiej
jakości kleje Papermax, przeznaczone głównie dla
przemysłu opakowaniowego i poligraficznego.

KLEJE PAPERMAX stosowane są m.in. do
kaszerowania oraz produkcji tulei, kątowników,
opakowań tekturowych, torebek, palet tekturowych

i plastra miodu. Wszystkie są dopuszczone 
do kontaktu z żywnością.
Własne laboratorium badawczo-rozwojowe 
pozwala na oferowanie klientom:
n badania klejów i gotowych połączeń
n opracowania nowych klejów zgodnie 

z wymogami klienta
n pomocy podczas wdrażania nowych klejów
n wsparcia w rozwiązywaniu problemów

technologicznych

SYNTHOS S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
tel.: +48 33 844 18 21…25
fax: +48 33 842 42 18
www.synthosadhesives.com

TECHNOGRAPH s.c.
ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków
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: okien ko wa nie – wkle ja nie róż nych ma te ria łów do wy kro jów kar to no wych i pro duk cja opa ko wań
prze strzen nych; YAWA: sztan co wa nie, zło ce nie na go rą co, skła da nie i kle je nie, ka sze ro wa nie; DAKIOU: sztan co -
wa nie i tło cze nie pa pie ru, kar to nu oraz pla sti ku z ro li; FELIX: zauto ma ty zo wa na apli ka cja kle ju w pro duk cji opa -
ko wań, POS i ma te ria łów mar ke tin go wych; EUROGRAF: zło ce nie na zim no w li nii na do wol nej ma szy nie of f se to -
wej; WSD: wy kra wa nie ro ta cyj ne w li nii na do wol nej ma szy nie of f se to wej; ACE: kon tak to we i bez kon tak to we
czysz cze nie wstę gi i ar ku szy; an ty sta ty ka i nada wa nie ła dun ków; sku tecz ne prze no sze nie far by ESA dla dru ku ro -
to gra wiu ro we go; pio no we ma szy ny do my cia du żych klisz po li me ro wych; VETAPHONE: sys te my Co ro na do ak -
ty wa cji ko ro no wej wstę gi i EASI-Pla sma do pla zmo wa nia w kon tro lo wa nej at mos fe rze ga zów. Sprze daż i ser wis
no wych i uży wa nych ma szyn po li gra ficz nych, czę ści za mien nych, wspar cie tech nicz ne oraz re lo ka cje dru karń.

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.

Sino Pack 
Care Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Macieja Dębskiego 63/3
30-499 Kraków
tel.: +48 693 55 10 72 
e-mail: darius.z@xtpack.eu
www.sinopackcare.eu

MARKA SINOPACKCARE (SPC) INTEGRUJE NAJLEPSZE TECHNOLOGIE 
PRODUCENTÓW CHIŃSKICH WRAZ Z DOSTAWĄ I SERWISEM W POLSCE MASZYN 
DO PRODUKCJI PLASTRA MIODU, TEKTURY FALISTEJ I RECYKLINGU. 

Z myślą o Klientach stworzyliśmy salon wystawowy oraz skład części zamiennych, 
z  solidnym zespołem inżynierskim działającym 24/7. Dostarczamy innowacyjne i kompletne
rozwiązania „pod klucz” poparte 20-letnią działalnością dystrybucyjną z wybranymi 
i sprawdzonymi producentami z Chin.

SPC TO DOŚWIADCZENIE, ZAANGAŻOWANIE, PEWNOŚĆ. DLA TWOJEJ FIRMY.

MASZYNY OFFSETOWE przeznaczone do druku opakowań Komori Lithrone GL40, GLX40, LSX29 oraz
GX44RP do dwustronnego zadruku kartonów. Maszyny dostępne w konfiguracjach od 4 do 12 kolorów, 
w technologii konwencjonalnej, UV i H-UV, a także hybrydowymi, z zespołami lakierującymi. Zakres gramatur
podłoży do 1,0 mm. SYSTEMY INSPEKCJI PQA in-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

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

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

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

Agencja Sprzedaży Papieru i Kartonu

„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
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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

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

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

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.

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

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). Werner Kenkel Sp. z o.o. 

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

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.

Sun Che mi cal ostrze ga przed de fi cy tem fo to ini cja to rów

Z uwa gi na po ten cjal ne ryn ko we bra-

ki fo to ini cja to rów, przed któ rymi nie daw -

no ostrze ga ło Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie

Pro du cen tów Farb Dru kar skich (EuPIA),

far by utwar dza ne świa tłem UV pro duk cji

Sun Che mi cal mo gą w przy szło ści tra fiać

do klien tów z opóź nie niem. 

Dzia ła nia rzą dów oraz wdra ża ne przez

nie prze pi sy praw ne, któ rych ce lem jest

ochro na śro do wi ska, do pro wa dzi ły do cza -

so we go wy co fa nia lub ogra ni cze nia pro -

duk cji fo to ini cja to rów przez wie lu pro du -

cen tów. Co wię cej, nie któ re fa bry ki, po wo -

łu jąc się na dzia ła nie sił wyż szych, zde cy -

do wa ły się na prze pro wa dze nie nie pla no -

wa nych dzia łań kon ser wa tor skich lub

przerw w funk cjo no wa niu. 

Sun Che mi cal usil nie pra cu je nad

za pew nie niem bez pie czeń stwa do staw

i ogra ni cze niem po ten cjal nych bra ków fo -

to ini cja to rów po przez wdra ża nie no wych

ty pów pro duk tów i po szu ki wa nie no wych

źró deł – po wie dział Fe li pe Mel la do, dy rek -

tor mar ke tin gu i czło nek za rzą du Sun

Che mi cal. – Za chę ca my na szych klien -

tów, któ rzy ma ją ja kie kol wiek py ta nia lub

oba wy, do kon tak tu ze swy mi przed sta wi -

cie la mi han dlo wy mi. n

Na pod sta wie in for ma cji fir my Sun Che mi cal

opra co wał TK
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