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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

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 

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) jest 
polską spółką joint venture, która specjalizuje się 
w produkcji poliolefin. Spółka należy do 
Grupy LyondellBasell i Grupy ORLEN. 

BOP produkuje polietylen wysokiej gęstości przy 
użyciu technologii Hostalen na licencji LyondellBasell 
oraz polipropylen w oparciu o technologię Spheripol, 
także należącą do LyondellBasell. BOP wytwarza 
również polietylen niskiej gęstości. 

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.

API Folie 
Polska Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
biuro@apigroup.com
tel.: +48 22 737 58 01
www.apigroup.com

API GROUP – USZLACHETNIENIE DRUKU, 
WZMOCNIENIE MARKI, JAKOŚĆ

Producent folii do uszlachetniania druku
oraz laminatów kartonowych do opakowań. 
Specjalista w foliach metalizowanych do: 
hot stampingu, cold stampingu, foliach pigmentowych 
do termotransferu, foliach dyfrakcyjnych, holograficznych
Holonique™, laminatów kartonowych z foliami
dekoracyjnymi, laminatów soczewkowych Frensel Lens.

Wszystkie nasze folie są niskomigracyjne, 
co ma ogromne znaczenie w aplikacji na różnych
podłożach oraz w świecie ekologii. Transmet, karton
laminowany czystym aluminium jest produktem 
z grupy ekologicznej. 
Zakres naszego działania: poligrafia, opakowania,
introligatorstwo, wzmocnienie marki, bezpieczeństwo
produktu. API Group to globalny partner. 

JESTEŚMY ZAWSZE BLISKO KLIENTÓW.

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

URZĄDZENIA, OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE 
DO MASZYN DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ I ETYKIET

n hamulce i sprzęgła: pneumatyczne 
i elektromagnetyczne, hamulce zaciskowe,
hamulce i sprzęgła chłodzone wodą;

n systemy kontroli nadruku, systemy kontroli
naciągu wstęgi, czujniki obciążenia,
systemy prowadzenia wstęgi, głowice
mechaniczne;

n części do maszyn Bobst;
n wały rozprężne, głowice zabezpieczające,

głowice obrotowe;
n systemy i moduły cięcia wzdłużnego,

noże krążkowe i oprawy;
n części zamienne z poliuretanu,

bigi i obsady noży, noże szczelinowe;
n pompy próżniowe , filtry, łopatki grafitowe;
n kleje do opakowań;
n kleje do kaszerowania.

n RA KLE MDC fir my Da etwy ler SwissTec dla flek so i wklę sło dru ku, w tym nie po wle ka ne, po wle ka ne (LongLife, Soft), nie -
rdzew ne i spe cja li stycz ne, do la mi na cji i in. Sze ro ka ga ma po włok i kształ tów ostrza. Ofe ru je my do radz two, te sty,
wspar cie tech nicz ne. Po nad 25 lat w Pol sce!

n USZCZEL NIA CZE ko mór ra klo wych.

n ŚROD KI CZYSZ CZĄ CE do wał ków ra stro wych.

n PRE MIUM SET TER – SYS TEM BEZ PO ŚRED NIE GO GRA WE RO WA NIA ELA STO ME RO WYCH FORM FLEK SO DRU KO -
WYCH Hell Gra vu re. Wy so ki trans fer far by. Wy daj ny la ser włók no wy. 2540 – 5080 dpi. Naj wyż szej ja ko ści pły ty i tu le je
bez koń ca. 1000-3000 mm. Za sto so wa nie – opa ko wa nia gięt kie, me ta lo we, tis sue, pły ty do la kie ro wa nia wy biór cze go.

Twój pro dukt. To na tym nie zmien nie kon cen tru je my się
w Du na pack Pac ka ging pod czas two rze nia opa ko wań
do sto so wa nych do Two ich wy mo gów, chro nią cych Two je
pro duk ty i za dru ko wa nych w naj wyż szej ja ko ści.
Nie kie dy zło żo ność na szej pra cy zmu sza nas do szu ka -
nia roz wią zań wy ma ga ją cych wyj ścia po za ra my utar tych
roz wią zań – spoj rze nia na świat spo za per spek ty wy opa -

ko wa nia, jed nak że na sze głów ne prio ry te ty nie zmie nia ją
się. Dba my o to, co znaj du je się w opa ko wa niu. 
Chcesz le piej po znać nas i na sze usłu gi? Daj nam1 0 mi nut,
a my damy Ci 166 lat. 166 lat tra dy cji ro dzin ne go przed -
się bior stwa, łą czą ce go w so bie do świad cze nie i wie dzę
prak tycz ną w do star cza niu kom plek so wych roz wią zań
opa ko wa nio wych. Odwiedź nas.

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

EUROBOX Polska Sp. z o.o. Zakład w Ujeździe EUROBOX Polska Sp. z o.o. Zakład w Lublińcu
Przesiadłów 1, 97-225 Ujazd, woj. łódzkie, tel.: 44 734 10 01 ul. Inwestycyjna 1, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie, tel.: 34 373 82 00

ERKA S.C.
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

http://www.3m.pl/tasmyikleje
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Hubergroup Polska Sp. z o.o.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com 
www.hubergroup.pl

FARBY HUBERGROUP WYTWARZANE SĄ BEZ OLEJÓW MINERALNYCH ORAZ W WERSJI NIEZAWIERAJĄCEJ KOBALTU.

IN KRE DI BLE – far by tria do we do dru ku of f se to we go; MGA NA TU RA® – o ni skiej mi gra cji i ni skim za pachu wła snym
do dru ków neu tral nych sen so rycz nie; MGA CO RO NA® – 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; CO RO NA LA BEL 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; TIN KRE DI BLE MGA® – 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); GEC KO – far by i la kie ry roz pusz czal ni ko we dla
flek so gra fii i wklę sło dru ku; HY DRO -X – flek so gra ficz ne far by wo do roz cień czal ne; LA KIE RY; środ ki po moc ni cze, do dat ki
do wo dy.

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).

INTERMAT S.C.
Biuro Handlowe i Magazyn
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

tel.: 22 818 95 84
Dział Handlowy wew. 11, fax: wew. 13
tel. kom.: 501 158 472; 533 343 533
intermat@intermat.com.pl
www.intermat.com.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.

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 FOLIE OKIENKOWE DO OPAKOWAń I KOPERT OPS, PLA
n FOLIE DO LAMINACJI ETyKIET OPP, PLA
n PAPIERy PERGAMINOWE
n KLEJE NA ZIMNO INTROLIGATORSKIE, DO KOPERT, 

OPAKOWAń, DO PRODUKCJI ZESTAWÓW 
FORMULARZOWyCH MATERIAŁÓW REKLAMOWyCH

n KLEJE HOT-MELT INTROLIGATORSKIE, DO OPAKOWAń
n FOLIE WIECZKOWE BARIEROWE DO TACEK 
n FOLIE I OPAKOWANIA BIODEGRADOWALNE Z PLA

n FOLIE OPAKOWANIOWE, STRETCH
n TOREBKI DOyPACK ZE STRUNą, Z KORKIEM 

DO SOKÓW, Z EURODZIURKą
n TOREBKI PRÓżNIOWE, MOLETOWANE, TRANSPA-

RENTNE, 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 00reb@pakmar.com.pl

Grafia 
Krzysztof Dziewulski Sp.j.
ul. Polska 22, 00-703 Warszawa
tel.: 22 843 53 67, tel./fax: 22 270 27 20
grafia@grafia.waw.pl, www.grafia.waw.pl

W ZAKRESIE MATERIAłÓW DO DRUKU OPAKOWAŃ I ETYKIET OFERUJEMY:

n LAKIERY Actega Terra GmbH dyspersyjne: połyskowe, matowe, podkładowe, 
barierowe, specjalne, do blistrów, efektowe; UV – połyskowe i matowe na różne podłoża,  
w tym lakiery foodsafe

n FARBY OFFSETOWE Jänecke + Schneemann Druckfarben GmbH konwencjonalne i UV
(w tym o zwiększonej odporności na działanie światła, jak też o znikomej migracji lmi),
LED UV i LED UV LMI, kleje do laminacji i cold stampingu, farby flexo UV, wodne na papier
i folie, rozpuszczalnikowe, farby wklęsłodrukowe, farby do druku na blasze

n CHEMIA DRUKARSKA

Metsä Board Polska Sp. z o.o.
ul. Taneczna 30, 02-829 Warszawa
www.metsaboard.com
Dyrektor Sprzedaży: Stanisław Moczulski
tel. kom.: +48 603063998

Metsä Board to czołowy europejski producent 
tektur opakowaniowych, bielonych linerów 
wytwarzanych z włókien pierwotnych. 
Współpracujemy z właścicielami marek, drukarniami,
producentami opakowań z tektury falistej i hurtowniami.
Wysokiej jakości tektury Metsä Board służą do 
produkcji szerokiej gamy opakowań i są szczególnie 
polecane w wymagających zastosowaniach. Chronią 
i zdobią kosmetyki, leki, żywność, papierosy i dobra
konsumpcyjne trwałego użytku. W ofercie:

n TEKTURA PUDEłKOWA FBB: MetsäBoard Classic 
FBB, MetsäBoard Pro FBB Bright NEW, MetsäBoard 
Prime FBB Bright NEW, MetsäBoard Pro OBAFREE 
NEW, MetsäBoard Natural FBB NEW oraz podłoże 
z bio barierą MetsäBoard Prime FBB EB,

n TEKTURA DO GASTRONOMII FSB: MetsäBoard
Pro FSB Cup, MetsäBoard Natural FSB Cup,

n BIELONE KRAFTLINERY WKL: MetsäBoard Natural
WKL Bright, MetsäBoard Classic WKL, MetsäBoard
Pro WKL, MetsäBoard Prime WKL.
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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. Pozwalają 
nam one na elastyczne i sprawne realizowanie 
dużych i złożonych projektów, jak również wsparcie 
klienta w krótkich seriach wykonanych za pomocą
technologii cyfrowej.

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

PROFEX elektronik Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Głogowska 39/41 45-315 Opole
tel.: +48 501 006 485
e-mail: order@uv.opole.pl
www.uv.opole.pl

AUTORYZOWANY SERWIS I DYSTRYBUTOR FIRMY GEW (EC) LIMITED

n Ekologiczne i nowoczesne rozwiązania utwardzania UV – systemy LeoLED
n Systemy hybrydowe ArcLED®, łączące konwencjonalne lampy łukowe wraz z możliwością

późniejszego unowocześnienia do rozwiązań LED.

Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardzania UV.
Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne.

Serwisujemy zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset UV. 

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

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

www.synthosadhesives.com

„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

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

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

www.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. 

Wytwarzamy również 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
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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
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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. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓłPRACY.

UPM Raflatac Sp. z o.o.
ul. Fińska 1, Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce, tel.: 71 776 50 00
www.upmraflatac.com
www.facebook.com/UPMRaflatacPolska/

FIRMA UPM RAFLATAC 
TWORZY ROZWIĄZANIA ETYKIETOWE 
PRZYSZłOŚCI BEZ MATERIAłÓW POCHODZENIA
KOPALNEGO POPRZEZ ROZWIJANIE 
INNOWACYJNYCH I PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU
TECHNOLOGII. 

Więcej informacji na stronie 
www.upmraflatac.com.

Jako je den z czo ło wych świa to wych pro du cen tów 
sa mo przy lep nych ma te ria łów ety kie to wych do star-
cza my pa pie ro we i fo lio we la mi na ty ety kie to we naj -
wyż szej ja ko ści do pro duk tów po wszech ne go użyt ku
oraz do za sto so wań prze my sło wych za po śred nic twem
ogól no świa to wej sie ci fa bryk, ter mi na li dys try bu cyj -
nych i biur sprze da ży. Za trud nia my oko ło 3000 pra cow -
ni ków, a war tość sprze da ży w 2018 ro ku wy nio sła
1,5 mld EUR (1,9 mld USD). 
UPM Ra fla tac jest czę ścią gru py UPM. 




