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

API GROUP – USZLACHETNIENIE DRUKU,
WZMOCNIENIE MARKI, JAKOŚĆ

Pro du cent fo lii do uszla chet nia nia dru ku oraz la mi na -
tów kar to no wych do opa ko wań. Spe cja li sta w fo liach
me ta li zo wa nych do: hot stam pin gu, cold stam pin gu,
fo liach pig men to wych do ter mo trans fe ru, fo liach dy -
frak cyj nych, ho lo gra ficz nych Ho lo ni que™, la mi na tów
kar to no wych z fo lia mi de ko ra cyj ny mi, la mi na tów so -
czew ko wych Fren sel Lens. Trans met, kar ton la mi no -

wa ny czy stym alu mi nium jest pro duk tem z gru py
eko lo gicz nej. Za kres na sze go dzia ła nia: po li gra fia,
opa ko wa nia, in tro li ga tor stwo, wzmoc nie nie mar ki,
bez pie czeń stwo pro duk tu. API Gro up to glo bal ny
part ner. 

JESTEŚMY ZAWSZE BLISKO KLIENTÓW.

n wały rozprężne
n systemy kontroli nadruku (videoinspekcja)
n czujniki obciążenia
n regulatory naprężenia wstęgi
n systemy prowadzenia wstęgi
n hamulce i sprzęgła pneumatyczne, elektromagnetyczne
n systemy cięcia, noże i obsady noży
n części zamienne do maszyn BOBST
n wyposażenie do wycinania uchwytów i otworów

n wały rastrowe i gumowe
n części zamienne z poliuretanu, okładziny PU 

do wykrawarek rotacyjnych, koła „no-crush" itp.
n noże szczelinowe – ząbkowane, łyżwowe itp.
n pompy próżniowe, Becker, 

Rietschle + wyposażenie i części zamienne
Nasz oddział – Emporia Adhesives oferuje:
KLEJE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ, 
KLEJE DO KASZEROWANIA

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

3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Piotr Lis, tel.: +48 600 915 553
e-mail: plis@mmm.com
Justyna Długosz, tel.: +48 539 917 490
e-mail: jdlugosz@mmm.com

ROZWIĄZANIA 3M W PRODUKCJI POLIGRAFICZNEJ I PAPIERNICZEJ.

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

n wałki do maszyn drukujących 
n zmywacze 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 

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

Corenso Poland
ul. Inwestycyjna 10, 41-208 Sosnowiec
tel.: +48 (32) 777 8206
corenso.poland@corenso.com
www.corenso.pl
Corenso Poland jest częścią

międzynarodowej grupy Corenso United OY

Corenso Poland posiada jedną
z najnowocześniejszych linii do produkcji 
tulei papierowych zwijanych spiralnie. 
Nasze tuleje produkujemy z tektury tulejowej
produkcji Corenso o stałych i wysokich 
parametrach jakościowych. 
Główne zastosowania naszych tulei to: 
produkcja papieru, folii (PE, BOPP i innych), 
taśm, opakowań papierowych, tkanin 
oraz wykładzin.

Corenso Poland jest częścią firmy 
Corenso United OY. 

CORENSO PRODUKUJE TULEJE 
O ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ OD 20 DO 300 MM, 
GRUBOŚCI ŚCIANEK OD 1,2 DO 20 MM
I DŁUGOŚCI OD 10 DO 11 000 MM. 

Nasze tuleje posiadają różne klasy odporności 
na zgniatanie, do 6000 N/100 mm.

09-400 Płock
ul. Ignacego Łukasiewicza 39
tel.: 24 364 73 00 
Biuro Sprzedaży: tel.: 24 364 74 74
fax: 24 364 74 75, sales@basellorlen.pl
www.basellorlen.pl 

Ba sell Or len Po lyole fins Sp. z o.o. (BOP) 
jest pol ską spół ką jo int ven tu re, któ ra spe cja li zu je
się w pro duk cji po lio le fin. Spół ka na le ży do Gru py
Lyon del l Ba sell i Gru py OR LEN. 

BOP pro du ku je po li ety len wy so kiej gę sto ści przy
uży ciu tech no lo gii Ho sta len na li cen cji Lyon del l Ba sell
oraz po li pro py len w opar ciu o tech no lo gię Sphe ri pol,
tak że na le żą cą do Lyon del l Ba sell. BOP wy twa rza
rów nież po li ety len ni skiej gę sto ści. 

BOP posiada w pełni od siebie zależną 
spółkę handlową – Basell Orlen Polyolefins 
Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), która oferuje polskim
przetwórcom poliolefin produkty z Płocka 
oraz materiały z portfolio LyondellBasell. 

BOPS dysponuje szeroką siecią sprzedaży, 
posiada rozbudowane kanały obsługi klienta 
oraz serwis techniczny.
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e-mail: biuro@eurobox.com.pl
www.dunapack-packaging.com/pl/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.

EUROBOX Polska Sp. z o.o. EUROBOX Polska Sp. z o.o.

Zakład w Ujeździe Zakład w Lublińcu

Przesiadłów 1, 97-225 Ujazd, woj. łódzkie ul. Inwestycyjna 1, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie

tel.: 44 734 10 01 tel.: 34 373 82 00

Pa pie ry SCA Con ta iner bo ard: 
SCA Kraftliner (100-200 g/m2)
SCA Kraftliner Heavy Duty (250-440 g/m2)
SCA Kraftliner White Top (115-200 g/m2)
Pa pie ry ma ku la tu ro we z Raubling: 
Substytuty kraftlinerów
Substytuty sc-flutingu
Papiery makulaturowe z Laakirchen:
starboardWAVE, starboardLINER 03
oraz starboardLINER 02

Papier biały siarczanowy z Poels: 
Star kraft 28-80 g/m2

Celuloza:
krótkowłóknista i długowłóknista
Pa pie ry pu bli ka cyj ne: 
pa pie ry LWC (51-90 g/m2)
pa pie ry SC (45-60 g/m2)
pa pie ry ga ze to we ulep szo ne (40-70 g/m2)
pa pier Gra pho Invent (54-70 g/m2)
papier offset SCA Frontier (70/75/70 g/m2)

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

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

Już 25 lat wpro wa dza my na pol ski ry nek pro duk ty
i roz wią za nia dla flek so gra fii, of f se tu i ro to gra wiu ry.

n środ ki che micz ne i urzą dze nia my ją ce fir my
RECYL® n 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  
n ra kle two rzy wo we TruPoint™ fir my
FlexoConcepts®, w tym ra klę two rzy wo wą 
Oran ge™ dla dru ku ety kiet  n 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  n urzą dze nia fir my Er hardt -Le imer®, okle jar ki
Fle xo tech®, wi sko zy me try fir my Fa snacht®, sys te my
ko mo ro we Tre su® n czysz cze nie wał ków ra stro wych
spe cja li stycz nym la se rem – naj bar dziej przy ja znym
dla śro do wi ska roz wią za niem czysz czą cym.

A te raz rów nież ma szy ny dru ku ją ce w tech no lo gii
flek so gra ficz nej Tre su i of f se to wej Co di mag®.

Ofer ta hu ber gro up: INKREDIBLE – far by tria do we
do dru ku of f se to we go; MGA NATURA® – o ni skiej mi -
gra cji i ni skim za pa chu wła snym do dru ków neu tral -
nych sen so rycz nie; MGA CORONA® – far by kla sy pre -
mium o ni skiej mi gra cji i ni skim za pa chu wła snym do
dru ków neu tral nych sen so rycz nie; CORONA LABEL
MGA® – o ni skiej mi gra cji schną ce oksy da cyj nie do
pro duk cji opa ko wań spo żyw czych na pod ło żach nie -
wsią kli wych; TINKREDIBLE – do dru ku na bla sze;
AL CHE MY – zło te i srebr ne; NEW V PACK MGA®

– far by i la kie ry UV neu tral ne sen so rycz nie oraz o ni -
skiej mi gra cji; NEWV – UV do dru ku na sze ro kim spek -
trum pod ło ży (of f set + flek so); GECKO – far by i la kie-
ry roz pusz czal ni ko we dla flek so gra fii i wklę sło dru ku;
HYDRO-X – flek so gra ficz ne far by wo do roz cień czal ne;
LAKIERY ole jo we, dys per syj ne, utrwa la ne pro mie nio -
wa niem UV; środ ki po moc ni cze, do dat ki do wo dy. 
No wo cze sne li nie pro duk cyj ne farb do wszyst kich
tech nik dru ku, rów nież farb of f se to wych MGA do
dru ku opa ko wań ar ty ku łów spo żyw czych. 

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

Eurocast Sp. z o.o.
ul. Wejherowska 9
84-220 Strzebielino
tel.: +48 58 676 51 00
fax: +48 58 676 51 10
eurocast@eurocast.pl
www.eurocast.pl

EUROCAST jest czołowym producentem szerokiego asortymentu 
jedno- i wielowarstwowych nowoczesnych folii giętkich z polipropylenu i polietylenu 
oraz folii sztywnych PET, przeznaczonych do produkcji opakowań do żywności 
i opakowań medycznych, a także różnych zastosowań w przemyśle.

Firma świadczy również usługi metalizacji i laminacji. 
Posiadamy park maszynowy wyposażony w innowacyjną linię produkcyjną 
do metalizacji próżniowej AlOx.

www.eurocast.pl

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.

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

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

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

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

OFERUJEMY:
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. 
SZEROKĄ GAMĘ NIEPOWLEKANYCH
KARTONÓW SPECJALNYCH, w gramaturach 
od 190 do 710 g/m2 i grubościach od 0,315 
do 1,75 mm do różnych zastosowań. 

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

www.pankaboard.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

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 

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

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

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

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.

Po sia da my w swo jej ofer cie li nię InstaChem – naj -
wyż szej kla sy środ ki che micz ne wspo ma ga ją ce i opty -
mali zu ją ce pra cę wal ców w ma szy nie dru ku ją cej.
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.

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
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Agencja Sprzedaży Papieru i Kartonu
Przedstawicielstwo w Polsce 
producentów papieru, kartonu i tektury litej:

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

Diemelstadt (D)
n Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH,

Herzberg am Harz (D)
n Solidus Solutions Board BV, 

Groningen-Hoogkerk (NL)

n Kartonfabrik Kaierde, Delligsen (D)
n Buchmann Kartonfabrik GmbH, Annweiler (D)
n Pfleiderer-Spezial papiere, Teisnach (D)
n Cartiera del Chiese, Montichiari (I)
n JIP – Papirny Vetrni, a.s. (CZ)
Papier, karton i tektura lita – to nasza specjalność.
Więcej informacji na: www.podolska.pl

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

DOSTAWCA MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ.

W swojej ofercie posiadamy:
n farby konwencjonalne i UV do druku offsetowego i fleksograficznego,
n lakiery dyspersyjne, UV i sitodrukowe, specjalne,
n kleje introligatorskie, opakowaniowe typu hot-melt, wodne, żelatynowe,
n kleje do laminacji wodnej, UV,
n kleje do kopert,
n farby, kleje i środki uwalniające do produkcji taśm pakowych,
n chemię drukarską, środki czyszczące.

Polyflex 
Trade Sp. z o.o.
ul. Krakowska 48, 32-064 Rudawa
tel.: +48 12 376 43 60
www.polyflextrade.com
Osoba kontaktowa: 
Michał Mazur, tel.: +48 661 303 876
e-mail: mazur.m@polyflextrade.pl

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

TFP OD 25 LAT SPE CJA LI ZU JE SIĘ W PRO DUK CJI
TEK TU RY FA LI STEJ I OPA KO WAŃ Z TEK TU RY. 

TFP po sia da trzy za kła dy pro duk cyj ne w Kór ni ku, 
Ba bi mo ście i Śre mie (TFP -Gra fi ka) wy po sa żo ne w naj -
no wo cze śniej sze li nie pro duk cyj ne i speł nia ją ce stan -
dar dy eu ro pej skie w od nie sie niu do tech no lo gii i or ga -
ni za cji pra cy. W ofer cie TFP znajdują się: opa ko wa nia
kla po we, opa ko wa nia wy kra wa ne z tek tu ry fa li stej 
i li tej (do za sto so wa nia w bran żach spo żyw czej, hi gie -

nicz nej, ko sme tycz nej, che micz nej, me blar skiej i in -
nych) oraz druk flek so gra ficz ny, w ja ko ści HD FLE XO,
i druk of f se to wy włącz nie z dru kiem DI RECT PRINT
(bez po śred nio na tek tu rze fa li stej), POS – stan dy eks -
po zy cyj ne, opa ko wa nia ty pu SRP, tek tu ra fa li sta  trzy-
i pię cio war stwo wa w ar ku szach oraz do radz two pod -
czas re ali za cji pro jek tów opa ko wań.

TFP po sia da cer ty fi ka ty: 
ISO 9001, 14001, FSC, BRC IoP. 

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

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.

Robatech 
Polska
ul. Żernicka 35
44-105 Gliwice
tel.: 32 270 20 32
info@robatech.pl
www.robatech.pl

ROBATECH POLSKA 
– PERFEKCYJNE KLEJENIE

FIRMA ROBATECH Z SIEDZIBĄ 
W SZWAJCARII TO WIODĄCY NA ŚWIECIE
PRODUCENT WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW
DO APLIKACJI KLEJÓW STOSOWANYCH
W PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH.

Nasze precyzyjne urządzenia wspierają naszych
klientów w różnych gałęziach przemysłu w zakresie
wydajnego przetwarzania kleju stosowanego
na gorąco jak i na zimno. 
Jako lider serwisowy i technologiczny 
w zakresie ekologicznych rozwiązań nanoszenia
kleju stawiamy na zrównoważony rozwój.
Jesteśmy obecni w ponad 70 państwach, aby
zapewnić najwyższej jakości usługi oraz chętnie
służyć pomocą odnośnie do nanoszenia kleju.
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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

WOK TO PRZODUJĄCY PRODUCENT OPAKOWAŃ I TEKTURY FALISTEJ W POLSCE.

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. 

ZA PRA SZA MY DO WSPÓŁPRACY

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.
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