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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

aQuila jest liderem na rynku producentów
tektury falistej w polsce.

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.

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.

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

firma adams sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, 
które od 1995 roku specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży opakowań 
z tektury falistej na rynki Unii Europejskiej. 

Fir ma jest wła sno ścią ro dzin ną z cał ko wi cie pol skim ka pi ta łem i zaj mu je czo ło we miej sce wśród prze twór ców tek tu ry 
fa li stej. W ofer cie przed się bior stwa znaj du ją się opa ko wa nia kla po we, fa so no we, jed nost ko we i zbior cze z wie lo ko lo -
ro wym na dru kiem flek so gra ficz nym oraz opa ko wa nia ka sze ro wa ne z na dru kiem of f se to wym – di splay, srp, posm. 

Od maja 2019 roku oferta przedsiębiorstwa została rozszerzona o opakowanie dedykowane e-commerce.

Firma ADAMS Sp. z o.o.
ul. Nowina 20, 62-081 Baranowo
tel.: +48616507777
e-mail: info@firmaadams.pl
www.firmaadams.pl

biuro@eurobox.com.pl
www.dunapack-packaging.com/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.

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

drukarnia ellert 
jest jednym z największych 
zakładów poliGraficznych w polsce.

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.

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.

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

Janmar Centrum Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jana Pawła II 2, 63-620 Trzcinica
tel: +48 62 33 23 150, fax: +48 62 33 23 151
biuro@janmarcentrum.pl
www.janmarcentrum.pl

dzię ki funk cjo nal no ści i in no wa cyj no ści na szych opa-
ko wań z tek tu ry fa li stej, któ re już od 19 lat opusz cza ją 
na szą fa bry kę, przy czy nia my się do re ali za cji am bit nych
ce lów na szych klien tów. 

ofe ru je my no wo cze sne opa ko wa nia dla wie lu
branż z kra ju i eu ro py – ze stan dar do wym na dru -
kiem flek so, a tak że z na dru kiem w tech no lo gii flek so HD. 
Dzięki pierwszemu w polsce parkowi opakowań,
który współtworzymy, jesteśmy jeszcze bardziej elastyczni.

Wie lo krot nie udo wod ni li śmy, że tyl ko wpro wa dza nie no -
wa tor skich i re wo lu cyj nych roz wią zań umoż li wia speł -
nia nie ro sną cych wy ma gań klien tów. 
Nasz cel to cią gły roz wój, z uwzględ nie niem ochro ny
śro do wi ska na tu ral ne go. Re ali zu je my ten cel co dzien nie. 
Je ste śmy kon ku ren cyj ni, ter mi no wi oraz no wo cze śni,
a przede wszyst kim na sta wie ni na part ner ską współ pra -
cę, po nie waż…

jan mar cen trum to wię cej niż opa ko wa nia.

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

Grupa akomex to czołowy 
producent opakowań kartonowych w polsce. 

Produkujemy wysokiej jakości opakowania z tektury 
litej, ulotki, etykiety, a także tacki i arkusze laminowane.
Tworzymy je dla takich sektorów jak branża
farmaceutyczna, spożywcza, higiena osobista, 
elektronika i technologia czy akcesoria domowe. 
Przygotowujemy również indywidualne realizacje, 
ściśle dostosowane do specyfiki danego rynku.

n Długoletnie doświadczenie 
i pełne kompetencje B2B

n 3 nowoczesne fabryki w Polsce i Danii
n Linie do druku offsetowego i fleksograficznego
n ISO 9001, 15378, 14001, FSC, BRC
n Innowacyjność: tamper evidence, zabezpieczanie

opakowań (konstrukcyjne, offsetowe)
n Procesy uszlachetniania opakowań (lakiery,

przetłaczanie, okienkowanie, hot foil stamping,
Braille), falcowanie ulotek, laminowanie kartonu
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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

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. 

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

„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.

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.

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

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

www.schumacher-packaging.com

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 uszlachetnianie powierzchni
n kreatywnych projektantów n produkcję i przetwórstwo tektury falistej oraz litej
n szerokie spektrum produktów n preprint i postprint fleksograficzny
n najnowocześniejsze technologie n wysokiej jakości druk fleksograficzny, offsetowy i cyfrowy
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

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, tel.: (42) 630 01 17

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

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. Pozwalają 
nam one 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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Vilpol Sp. z o.o.
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 par ku ma szy no we go wcho dzą naj no wo -
cze śniej sze of f se to we ma szy ny fir my Ko enig & Bau er 
oraz He idel berg, ma szy ny do ka sze ro wa nia i sztan co wa -
nia, li nie do opra wy mięk kiej – ze szy to wej, kle jo nej oraz
twar dej, wy kra wa nia, skła dar ko -skle jar ki i zła my war ki. 
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.

VPK Packaging Sp. z o.o.
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

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 dostaw. 
Potwierdzeniem tego są certyfikaty jakościowe: 
ISO 9001, ISO 14000 i BRC IoP, które uzyskaliśmy 
po zaledwie 5 miesiącach działalności.
Dodatkowym wsparciem dla naszych Klientów 
są projekty optymalizacyjne, mające na celu jak 
najlepszy dobór opakowań do łańcucha logistycznego.

www.wernerkenkel.com.pl

werner kenkel spółka z o.o. lider w produkcji tektury falistej, opakowań oraz standów (POS). 
W 3 zakładach na terenie Polski zatrudnia obecnie ponad 1500 pracowników. Nowocześnie zarządzana i dynamicznie
rozwijająca się firma o europejskim formacie. 40-letni kapitał doświadczeń łączy się z młodym duchem, solidną pracą
oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników.
Główne profile działalności I Produkcja tektury falistej  I Produkcja opakowań z tektury 
I Standy z tektury (POS)  I Nadruk fleksograficzny  I Nadruk offsetowy  I Nadruk cyfrowy

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

w na szej ofer cie znaj du ją się no we i uży wa ne ma -
szy ny i urzą dze nia do pro duk cji, na dru ku oraz 
kon fek cjo no wa nia opa ko wań Gięt kich z pa pie ru, 
fo lii oraz la mi na tów: ma szy ny flek so gra ficz ne, la mi -
nar ki, bo bi niar ki, li nie do ko ek stru zji fo lii me to dą roz dmu -
chu oraz wy le wu, ma szy ny i li nie do pro duk cji to re bek i wor -
ków pa pie ro wych i fo lio wych. 
Je ste śmy wy łącz nym przed sta wi cie lem na Pol skę re no mo -
wa nych produ cen tów ma szyn: Al l ste in GmbH Ma schi nen -
bau, Hol weg -We ber i Günter Kun st stof f ma schi nen GmbH. 

Dzia ła my na ryn ku pol skim oraz mię dzy na ro do wym od
1997 r., na wią zu jąc part ner ską i dłu go trwa łą współ pra cę
z pro du cen ta mi opa ko wań gięt kich oraz dru kar nia mi
flek so gra ficz ny mi i ro to w za kre sie: sprze da ży i od ku pu
ma szyn, de mon ta żu, mon ta żu, uru cha mia nia, ser wi su,
trans por tu, od praw cel nych i do staw czę ści.

Słu ży my fa cho wym i obiek tyw nym do radz twem przy
pod ję ciu de cy zji w spra wie: wy bo ru tech no lo gii i ma szyn
o opty mal nej re la cji ce ny do ja ko ści.

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 
zastosowania 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


