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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, e-mail: oferta@kea.com.pl
www.kea.com.pl

kea sPecJaliZuJe się W ProdukcJi:
n oPakoWań JednostkoWych do automatycznego

pakowania z tektury litej z możliwością uszlachetniania
foliami hot-stamping oraz lakierami UV 
i hybrydowymi itp.;

n ulotek inforMacyJnych (farmaceutycznych) 
do złożenia na linii u klienta,  złożonych z możliwością
zaklejenia żelkiem, klejem lub taśmą z perforacją.

www.kea.com.pl

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.       

Gerresheimer Bolesławiec SA 
ul. Bolesława Chrobrego 15 
59-700 Bolesławiec Śl. 
tel: +48 75 73 50 400 
info-plasticpackaging@gerresheimer.com 
www.gerresheimer.com 

Drukarnia Millenium 
Spółka jawna
ul. Transportowców 18
39-200 Dębica

tel.:+48 14 681 78 17
sekretariat@drukmillenium.pl
www.drukmillenium.pl

Zakład Poligraficzny 
Wiking Graf Sp. j. T. Jakubowski
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 25/27
90-639 Łódź
tel.: +48 42 630 11 12, +48 42 630 11 15
e-mail: office@wiking-graf.pl
www.wiking-graf.pl

P.W. Masterchem S.J.
ul. Przylep – Solidarności 86d
66-015 Zielona Góra
tel.: +48 68 324 08 56, fax: +48 68 324 08 59
info@mch.com.pl, www.mch.com.pl

ger re she iMer Pla stic Pac ka ging Jest Wio dą cyM Mię dZy na ro do WyM Pro du cen teM 
oPa ko Wań far Ma ceu tycZ nych i do su Ple Men tóW die ty. 

ofe ru Je My n opa ko wa nia do kro pli od 5 ml do 360 ml (LDPE, HDPE i PP) n bu tel ki do ato mi ze rów / pom pek z koł nie rzem
snap -on i crimp n opa ko wa nia do ta ble tek, kap su łek i prosz ków od 15 ml do 3000 ml, z za mknię cia mi TE, child -re si stant,
se nior -frien dly i z osu sza czem n sło icz ki Pet od 75 ml do 200 ml z za mknię ciem TE i z osu sza czem n bu tel ki Pet do
sy ro pów od 10 ml do 1000 ml z na kręt ka mi TE i miar ka mi n bu tel ki Pe do sy ro pów.

Pro du ku je my w wa run kach czy stych, zgod nie z wy tycz ny mi ISO 9001 i ISO 15378. Sto su je my su row ce far ma ko pe al ne
i zgod ne z re gu la cja mi „fo od con tact”. Te stu je my na sze opa ko wa nia zgod nie z EurPh / USP.

drukarnia MilleniuM łączy się z ideą wprowadzenia produktów w nowy wymiar, połączony 
z jakością i niezawodnością, co pozwala nam oprócz druków offsetowych proponować usługi związane z działem
Fleksografii, oferując Produkty Z Zakresu farMacJi, kosMetologii, Jak róWnież branży fMcg. 

W zapewnieniu najwyższych standardów działalności pomaga nam wdrożony i zintegrowany system zarządzania 
zgodny z normami ISO oraz HACCP. Systemy te zostały wprowadzone i certyfikowane w celu podniesienia jakości 
i bezpieczeństwa oferowanych przez nas produktów i usług. 

Ciągłe doskonalenie, innowacyjność, kompleksowość, a przede wszystkim dbałość o wymagania Klientów zyskały
aprobatę wielu współpracujących z nami firm w Polsce i Europie.

Zakład PoligraficZny „Wiking graf” sP. J. 
t. JakuboWski założony w 1986 r. to firMa
nastawiona na ciągły rozwój i oferuJąca WysokieJ
Jakości Wyroby PoligraficZne, W sZcZególności
etykiety saMoPrZylePne oraZ ulotki
farMaceutycZne. 

W swojej działalności wykorzystujemy wieloletnie
doświadczenia w druku etykiet samoprzylepnych na roli
oraz w druku arkuszowym w oparciu o nowoczesne

technologie i park maszynowy. Od 2002 roku 
posiadamy wdrożony system zarządzania jakością 
oparty na normie ISO 9001. System ten uzupełniony 
jest wytycznymi GMP, co pozwala na spełnianie 
wymogów dotyczących organizacji produkcji,
bezpieczeństwa produktu i odpowiedniej higieny 
miejsca wytwarzania wymaganych przez klientów
z branży farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej.

ZaPrasZaMy na targi Pci days – STOISKO C24

P.W. Ma ster cheM s.J. jest czo ło wym pro du cen tem 
opa ko wań Pet do che mii go spo dar czej, ko sme ty ków, 
ar ty ku łów spo żyw czych oraz wy ro bów far ma ceu tycz nych
i su ple men tów die ty.

Two rzy my nie po wta rzal ne za mknię cia, któ re do sko na le
kom po nu ją się z opa ko wa nia mi PET.
No wo cze sny park ma szy no wy po zwa la nam kon ku ro wać
na świa to wym ryn ku opa ko wań z two rzyw sztucz nych. 
Po sia da my naj now sze, ja poń skie ma szy ny mar ki NIS SEI do

wtry sko -roz dmu chu, ma szy ny mar ki NET STAL do produk cji 
pre form o naj wyż szej ja ko ści oraz ener go osz częd ne 
wtry skar ki EN GEL do pro duk cji róż no rod nych za mknięć. 
Do świad cze nie, no wo cze sny park ma szy no wy oraz wy -
kwa li fi ko wa na ka dra po zwa la ją za cho wać wy so kie stan -
dar dy ja ko ści. Wdro żo ne przez Ma ster chem trzy sys te my
za rzą dza nia ja ko ścią (ISO 9001, ISO 15593 na produkcję
opakowań dla branży spożywczej oraz ISO 15378 na
produkcję opakowań dla branży farmaceutycznej) stan -
da ry zu ją wszel kie pro ce sy ja ko ścio we. 


