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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 działa w zaSięgu gloBalnym –
jeSteśmy zawSze BliSko naSzych klientów.

oferujemy:
n Dostępność folii z magazynu w Polsce
n Profesjonalne doradztwo techniczne
n Profesjonalne szkolenia z tłoczenia na gorąco
zajmujemy Się SPrzedażą
maSzyn i materiałów Poligraficznych.

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

Bobst Polska Sp. z o.o.

al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź
Sprzedaż: tel.: 42 616 26 00
części zamienne: tel.: 42 616 26 00
parts.pl@bobst.com
Serwis: tel.: 42 616 26 00
service.bpl@bobst.com

www.bobst.com

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

Celmacch Group Srl

Via Serio 9
25015 – Desenzano del Garda (BS), Włochy
tel.: +39 030 9990470

www.celmacchgroup.com
Polski przedstawiciel: Box Service maciej zezula

maciej.zezula@boxservice.eu, mobile: 512 906 466

W szczególności specjalizujemy się w sprzedaży,
instalacji oraz obsłudze posprzedażnej maszyn
introligatorskich, w tym maSzyn dedykowanych
do Produkcji Pudełek i oPakowań z PaPieru
oraz tektury.
BoBSt to czołowy doStawca wySokiej jakości
SPrzętu i uSług dla Producentów oPakowań
z tektury litej, faliStej oraz folii.
Firma została założona przez Josepha Bobsta
w 1890 roku w Lozannie, w Szwajcarii.
Posiada przedstawicielstwa w 50 krajach,
zarządza 11 zakładami produkcyjnymi w 8 krajach
i zatrudnia ponad 5000 osób na całym świecie.
Bw PaPerSyStemS, część Barry-wehmiller,
łączy niezwykle Silne marki, innowacyjne
technologie i wieloletnie światowe
doświadczenie w oBSzarze komPletnych
tekturnic, maSzyn Przetwórczych.
Bw Papersystems skupia 10 marek: BW Bielomatik,
BWP Zerand, Curioni, JAG SYNCHRO, Kugler-Womako,
MarquipWardUnited, SHM, VortX, WillPemco Bielomatik
oraz Wrapmatic, które syntezują produkcje
dla branży tektury i papieru.

ul. Niemcewicza 26/U7, 02-306 Warszawa
tel.: (+48 22) 625 15 10
fax: (+48 22) 658 31 77
biuro@coffee-service.eu

www.coffee-service.eu

w swojej ofercie posiadamy m.in: składarko-sklejarki
i maszyny do aplikacji taśmy dwustronnej, zrywającej,
magnetycznej oraz silikonowej 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.
Bobst uważany jest za zaufanego partnera oraz
lidera innowacyjności w dziedzinie opakowań z tektury
litej i falistej. dla swoich klientów z tego sektora
dostarcza maszyny do druku fleksograﬁcznego
zarówno typu in-line, jak i offline, do kaszerowania
w linii, złocenia oraz składarko-sklejarki, automaty
sztancujące, wycinarki rotacyjne, a także różnego
rodzaju urządzenia peryferyjne.
zaPraSzamy do kontaktu z naSzą firmą

oferujemy
wiodącą na rynku technologię
komPletnych tekturnic w różnych
konfiguracjach, wytrzymałe sztance rotacyjne
i inliner’y, a także kuchnie kleju. Ponadto oferta
BW Papersystems obejmuje produkcję paszportów
i specjalistyczne aplikacje do przetwarzania papieru,
w tym do produkcji książek na żądanie, nadruk
cyfrowy i technologię RFID.
www.bwpapersystems.com

celmacch jeSt doStawcą SPrawdzonej technologii
do druku grafik najwyżSzej jakości i wycinania rotacyjnego.

Jako ﬁrma silnie skoncentrowana na technologii skupia się na zapewnieniu najwyższej jakości
w każdym detalu i z zaangażowaniem obsługuje swoich klientów, opracowując rozwiązania techniczne
najwyższej jakości oraz zaawansowane, ale łatwe w zastosowaniu funkcje, by zapewnić im najbardziej
rozsądne i opłacalne rozwiązania. Każda część maszyn Celmacch odzwierciedla ﬁlozoﬁę ﬁrmy skoncentrowaną
na nieustannym dążeniu ku najwyższej jakości oraz wyborze wyłącznie najlepszych dostawców.
Siła Celmacch tkwi w unikalnej zdolności do dostarczania wyjątkowych rozwiązań technicznych,
zapewnieniu ich najwyższej trwałości oraz niskich kosztów eksploatacji.

n

Coffee Service Sp. z o.o.

Produkujemy:
n Folie do tłoczenia na gorąco metaliczne
i pigmentowe na każdą aplikację
n Folie do tłoczenia na zimno w offsecie i we flexo
n Folie dyfrakcyjne
n Laminaty (karton laminowany folią dekoracyjną),
250 wzorów, w tym Fresnel Lens, efekt soczewki
n tranSmet™ – ekologiczny laminat pokryty
folią dekoracyjną, holograﬁczną, soczewką.
doStęPny tylko w aPi grouP

n
n
n
n
n
n
n
n

w ofercie:
automaty pakujące w gotowe torebki
automaty formująco-dozujące
dozowniki wagowe kombinacyjne
dozowniki wolno stojące
laserowe nacinanie i perforowanie folii i laminatów
kontrolery wagi
wykrywacze metalu
zgrzewarki, mieszarki
podajniki, odbiorniki, przenośniki

n
n
n
n
n
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zadruki folii
torebki z fałdą boczną
saszetki Doypack
opakowania do tytoniu
wentyle
zamknięcia strunowe
studio graﬁczne
opakowania ekologiczne i biodegradowalne
usługowe pakowanie
sklep internetowy
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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 I kaszerownice lamina,
n cyfrowe cięcie i bigowanie highcon,
duPont cyrel image SolutionS to od Ponad 45 lat
doStawca wiodącej technologii Płyt flekSograficznych cyrel oraz systemów do ich przygotowania
(np. drugiej generacji procesorów termicznych w technologii FAST do bezsolwentowej obróbki płyt).

RODZINA PŁYT Cyrel eASY z wbudowanym płaskim punktem w płycie stała się benchmarkiem na rynku płyt flekso
w Polsce i na świecie. Nie wymagają one stosowania dodatkowych procesów w celu wykreowania płaskiego punk-

n
n
n
n
n
n

systemy wydruków próbnych,
kompleksowe oprogramowanie esko
dla projektantów i producentów opakowań,
kalibracje oraz standaryzacje procesów
w drukarniach i przygotowalniach,
konsultacje i wdrożenia technologii druku
wielokolorowego esko equinox,
szkolenia produktowe oraz technologiczne,
serwis gwarancyjny, pogwarancyjny,
a także wsparcie techniczne.

tu, co uprościło oraz przyspieszyło procesy w przygotowalni. Płyty eASY dostępne są w grubościach od 1,14 do
6,35 mm i mają zastosowanie w zadruku folii, etykiet
(płyty eSX/eSe/eFX/eFe/ePR2), papieru (eSM/eFM) oraz
tektury falistej (ePC). Najnowszą płytą, która właśnie debiutuje na rynku, jest druga generacja płyty z wbudowanym płaskim punktem o symbolu ePR2, dedykowana
głównie do szerokowstęgowego zadruku folii.
DuPont Oval Logo jest znakiem towarowym ﬁrmy DuPont i jej ﬁlii.

efi™ to globalna ﬁrma technologiczna z siedzibą w Silicon Valley, przewodząca globalnej transformacji obrazowania
analogowego na cyfrowe. tworzymy Przełomowe technologie do Produkcji oznakowań, oPakowań,
tekStyliów, Płytek ceramicznych oraz dokumentów PerSonalizowanych.

Nasze portfolio produktów zawiera szeroką gamę maszyn drukujących, farb, interfejsów dfe oraz rozwiązań z obszaru oprogramowania produkcyjnego, które pomagają ﬁrmom w transformacji i usprawnieniu wszystkich procesów biznesowych. Systemy miS dedykowane producentom i przetwórcom opakowań to radiuS oraz corrugated Suite.
Nasi klienci na całym świecie wykorzystują rozwiązania produkcyjne eFI do zarządzania, produkcji, przetwórstwa, optymalizacji oraz usprawniania produkcji szerokiego zakresu produktów w sektorze opakowań i tektury falistej, zapewniające im znaczące podniesienie wydajności, oszczędności kosztów, produktywności oraz poprawę jakości w całej ﬁrmie.
urządzenia, oSPrzęt i części zamienne
do maSzyn do Produkcji oPakowań i etykiet

n

n

n

n

hamulce i sprzęgła: pneumatyczne
i elektromagnetyczne, hamulce zaciskowe,
hamulce i sprzęgła chłodzone wodą;
systemy kontroli nadruku, systemy kontroli
naciągu wstęgi, czujniki obciążenia,
systemy prowadzenia wstęgi, głowice
mechaniczne;

Premium Setter – SyStem
BezPośredniego grawerowania
elaStomerowych form flekSo
firmy hell gravure.
Wysoki transfer farby. Wydajny laser włóknowy.
2540 – 5080 dpi. Płyty i tuleje bez końca.
Szer. 1000, 1300, 1700, 3000 mm.
Oprogramowanie PremiumProﬁler
– trójwymiarowe kształtowanie punktów.
Najwyższa jakość form.

n

n
n
n
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części do maszyn Bobst;
wały rozprężne, głowice zabezpieczające,
głowice obrotowe;
systemy i moduły cięcia wzdłużnego,
noże krążkowe i oprawy;
części zamienne z poliuretanu,
bigi i obsady noży, noże szczelinowe;
pompy próżniowe , ﬁltry, łopatki graﬁtowe;
kleje do opakowań;
kleje do kaszerowania.

rakle daetwyler SwiSStec dla flekso
i wklęsłodruku: niepowlekane (Standard, Multiblade,
Bluestar), powlekane np. warstwą ceramiczną
(LongLife, Soft), nierdzewne i specjalistyczne,
do laminacji i in. Wytrzymałe, bezpieczne
dla wałków rastrowych. Doskonałe do farby białej!
Doradztwo, testy, wsparcie techniczne.
Szwajcarskie rakle od 25 lat w Polsce!
uSzczelniacze komór raklowych.
środki czySzczące do wałków rastrowych.

Digiprint PL Sp. k.

ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa
tel.: 22 295 03 80, fax: 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl, www.digiprint.pl

DuPont de Nemours
(Deutschland) GmbH – Image Solutions

Hugenottenallee 175, 63263 Neu Isenburg, Niemcy
Kontakt: Tomasz Nojszewski
Sales Manager NCe, DuPont Image Solutions Cyrel®
tel.: +48 604 49 22 77, tel.: +48 22 320 09 87

www.dupont.com/image-solutions.html

EFI-Electronics
for Imaging GmbH

Kaiserswerther Str. 115
40880 Ratingen, Deutschland
te.l: +49-2102-7454-0
info@eﬁ.com, eﬁ.com
Monika Nojszewska
tel. kom.: +48 500 415 113
Monika.Nojszewska@eﬁ.com

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

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

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.
zakład w ujeździe
Przesiadłów 1, 97-225 Ujazd, woj. łódzkie
tel.: 44 734 10 01
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euroBoX Polska Sp. z o.o.
zakład w lublińcu
ul. Inwestycyjna 1, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
tel.: 34 373 82 00

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

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

odkryj Partnera, z którym
możeSz Poddać tekturę faliStą
Bardziej ekonomicznej oBróBce.

firma göpfert maschinen gmbh jest wiodącym
producentem maszyn służących do obróbki tektury
falistej obecnym na rynku globalnym. maszyny
tej ﬁrmy odznaczają się wysoką jakością, trwałością
technologiczną, przewagą konstrukcyjną oraz
kompaktową budową.

Każdy przetwórca tektury falistej znajdzie tu rozwiązania,
które pozwolą na osiągnięcie maksymalnej wydajności
w produkcji i najwyższej jakości nadruku. Liczne innowacje takie jak Göpfert evolution lub Göpfert Box-maker
wyznaczają nowe standardy w branży. Firma została założona w 1950 r. Rodzina Göpfert od trzech pokoleń odpowiada swoim nazwiskiem za jakość swoich produktów.
Firma zatrudnia ok. 350 pracowników. Projektowanie,
konstrukcja oraz produkcja maszyn odbywają się wyłącznie w zakładzie w Wiesentheid (Niemcy).

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).

maSzyny do Produkcji oPakowań kartonowych.
43-190 Mikołów
ul. Rybnicka 108
tel.: 32 2262 393
tel.: 32 7384 956
biuro@hmb-opakowania.pl

www.hmb-opakowania.pl

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

INTERAS – A. Snarski

ul. Niemojewskich 23, 88-100 Inowrocław
e-mail: info@interas.com.pl
tel.: +48 52 35 46 155, tel.: +48 52 566 82 74
fax: +48 52 353 99 71, mobile: +48 665 016 656

www.interas.com.pl

Intergraﬁx Sp. z o.o.

ul. Walczaka 25h, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: +48 95 729 80 36
tel. kom.: +48 502 262 552, +48 501 790 552
e-mail: ofﬁce@intergraﬁx.pl

www.intergraﬁx.pl

nowości:
n zautomatyzowany transport palet - rolotoki, skrzyżowania, rozjazdy
n czyszczenie i odprowadzanie odpadów tekturowych
n urządzenie do składania kratownic
od ponad 30 lat projektujemy i produkujemy maszyny.
zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, części zamienne, szkolenie pracowników.
integart to nowoczeSne technologie
Przeznaczone dla PrzemySłu graficznego,
oPakowaniowego oraz PrzemySłowego.
Firma specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych
maszyn, a także całych systemów wraz z niezbędnym
specjalistycznym oprogramowaniem.
w ofercie:
n drukarki HP Latex z serii R2000 przeznaczone
do druku na materiałach sztywnych, także
z użyciem białego atramentu,

n
n

n
n
n

plotery tnąco-frezująco-bigujące Zünd
w 21 rozmiarach stołów w modelach G3, D3 oraz S3,
przemysłowe urządzenia drukujące HP Scitex FB
Industrial Printer 550/750 oraz HP Scitex FB
Industrial Press 9000, 11000, 15500, 17000,
kompleksowe oprogramowanie Zünd Cut Center
oraz Zünd Design Center,
szkolenia produktowe i technologiczne,
autoryzowany serwis gwarancyjny, pogwarancyjny,
wsparcie techniczne.

interaS – a. SnarSki jeSt wieloletnim PrzedStawicielem
na rynku PolSkim firmy cito SyStem gmBh, lidera w produkcji materiałów
do sztancowania opakowań i produkcji wykrojników na rynkach światowych.
Wieloletnie doświadczenie w pracy w branży opakowaniowej pozwala na niezawodne zaspakajanie potrzeb klientów
na rynku polskim. Służymy doradztwem technicznym, prowadzimy szkolenia, dostarczamy niezbędne – materiały
do produkcji opakowań (między innymi kontrbigi, taśmy papierowe i metalowe, nożyce do cięcia kontrbigów, środki
czyszczące, płyty wymienne do automatów sztancujących) – materiały do produkcji wykrojników (linie tnące i bigujące,
gumy i proﬁle gumowe, kleje itp.), a także części maszyn sztancujących.
BezPośredni imPorter nowych maSzyn:
n automatów do produkcji okładek, teczek, segregatorów
n automatów do sztancowania i złocenia, składarko-sklejarek do pudełek i kartonów
n przemysłowych laminatorów termicznych i na bazie
wody, gilotyn
n automatów do kaszerowania, bobiniarek, przekrawaczy
do papieru od 18 g/m2
n automatów do montażu magnesów, okienkarek,
torebkarek, maszyn flekso

zapewniamy instalacje, szkolenia,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

dostarczamy
n maSzyny używane do druku (offset),
n introligatorSkie (cała introligatornia),
n do kartonażu (pełne wyposażenie).

Wyceny maszyn – rzeczoznawca SIMP
spec. nr 217 – maszyny i technologie poligraﬁczne.
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BezPośredni imPorter nowych maSzyn:
n automatów do produkcji okładek, teczek, segregatorów;
n automatów do sztancowania i złocenia,
składarko-sklejarek do pudełek i kartonów;
n przemysłowych laminatorów termicznych
i na bazie wody, gilotyn;
n automatów do kaszerowania, bobiniarek,
przekrawaczy do papieru;
n automatów do montażu magnesów, okienkarek,
torebkarek, maszyn flekso;

n

urządzeń do plazmowej aktywacji powierzchni klejonej
(plazma).

zapewniamy instalacje, szkolenia, serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny. Dodatkowo zajmujemy się:
n modernizacją maszyn
(nowa elektronika, nowy komputer);
n naprawą elektroniki poligraﬁcznej;
n produkcją i sprzedażą systemów dyszowych
do klejenia.

oferujemy naStęPujące kleje SPecjaliStyczne oraz materiały Poligraficzne:
n
n
n
n
n

kleje PAPeRMAX CR (BORYSZeW), BeSTKOL, eUKALIN, GLUDAN oraz inne kleje specjalistyczne
do powierzchni zwykłych i powlekanych (powierzchnie UV, foliowane, lakierowane itp.)
kleje „na gorąco” – kleje wysokotopliwe, do produkcji książek, katalogów itp.
(klejenie grzbietów i boków); produkcja opakowań; etykietowanie itp.
kleje „na gorąco” – kleje niskotopliwe, glutynowe, produkcja pudeł, oprawa twarda (książki, katalogi)
kleje „na gorąco” – w laskach
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.

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.
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
uwaga: obecnie oferujemy również kompaktowe i modułowe maszyny do produkcji pudeł z tektury falistej oraz
składarko-sklejarki

InfoGraf Sp. z o.o.

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp
tel. kom.: +48 501 790 552
tel. kom.: +48 501 262 552
biuro@infograf.eu

www.infograf.eu

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

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

głównymi produktami w ofercie j.S. machine są
maSzyny oPakowaniowe do Produkcji Pudełek kartonowych i PaPierowych,
dostępne w 85 typach i 175 specyﬁkacjach.

Firma produkuje rocznie ponad 180 zestawów tekturnic w różnych konﬁguracjach (do wytwarzania tektur falistych
jedno-, dwu- i trójściennych), a także ok. 120 sloterów drukujących, wycinarek oraz składarko-sklejarek flekso w linii.
J.S. Machine stworzyło sieć 27 przedsiębiorstw handlowych, 18 biur i 38 zakładów serwisowych na całym świecie,
wliczając w to spółki-córki w Stambule, Moskwie, New Delhi i Ho Chi Minh, oraz stworzyło 4 centra napraw wałów
tekturnicowych w Szanghaju, Guangzhou, Qingdao i Chengdu. J.S. Machine India Private to pierwsze zagraniczne
centrum montażowe i naprawcze wałów mieszczące się w Indore.

n

n

n

Maszyna do wykrawania i uszlachetniania kama Procut 76 foil z sekcją czyszczącą. Przeznaczona do arkuszy
w formacie B2. Urządzenie wyposażone jest w możliwość bigowania, perforacji, nacinania (Kiss Cut), tłoczenia oraz
hot foil stampingu. Autoregister działa z dokładnością 0,1 mm. Przetwarza papier, tekturę i tworzywa sztuczne
o gramaturach 80 g/m2 do 1500 g/m2 lub grubości 1,8 mm z wydajnością 5500 ark./h
Składarko-sklejarka kama Profold 74 – uniwersalna maszyna do składania i sklejania produktów, a także do
aplikowania w nich np. taśmy klejącej. Maszyna zastępuje szeroko rozpowszechnione operacje ręczne i cieszy się
dużym popytem dzięki wszechstronnemu zastosowaniu dla produktów akcydensowych oraz opakowań.
Automatyczna składarko-sklejarka do krótkich i średnich nakładów ff52i kama ff 52i z możliwością zastosowania
urządzeń do inspekcji jakości. Narządzanie maszyny przy przejściu z jednego do drugiego zlecenia trwa zaledwie
5 minut, co stanowi idealne rozwiązanie przy produkcji opakowań zadrukowanych cyfrowo.

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:
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n

n

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
tektura do gaStronomii fSB: MetsäBoard
Pro FSB Cup, MetsäBoard Natural FSB Cup,
MetsäBoard Prime FSB eB1
Bielone kraftlinery wkl: MetsäBoard Natural
WKL Bright, MetsäBoard Classic WKL, MetsäBoard
Pro WKL, MetsäBoard Prime WKL.

JS Corrugating

39, Aleja Wilanowska 208, 02-765 Warszawa
Kontakt: Mr. Will Lin, tel.: +48 512 666 502,
will.lin@jspackmach.com

www.jspackmach.pl

KAMA GmbH

Weronika Wachulak
tel. kom.: +48 794 772 772
Piotr Skarbek-Kozietulski
tel. kom.: +48 604 636 852

www.kama.info

Metsä Board Polska Sp. z o.o.
ul. Taneczna 30, 02-829 Warszawa

www.metsaboard.com

Dyrektor Sprzedaży: Stanisław Moczulski
tel. kom.: +48 603063998
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New Aerodinamica Srl.

Via S. L. Cavellas
21 24060 Casazza (BG), Włochy
info@newaerodinamica.com,

www.newaerodinamica.com
Kontakt w Polsce:

gunnar Prucker

mob.: +48 698 686 668
gunnarprucker@gmail.com

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

new aerodinamica SPecjalizuje Się w komPletnych SyStemach
zaSySania odPadów z różnych materiałów, od PaPieru Po ProSzek.

W przemyśle opakowaniowym istnieją dwa rodzaje maszyn, które generują odpady:
n tekturnice
n maszyny do wykrawania.

new aerodinamica dostarcza leje zbierające, wentylatory rozdrabniające, które są w stanie zasysać
skrawki z tektury falistej z prędkością do 400 mt/min i gwarantują perfekcyjne zasysanie oraz odpowiednią
wielkość skrawków, a także rury transportowe, separatory aerodynamiczne, odpylacze i systemy wentylacyjne.
SPrawdzony doStawca
wySokiej jakości maSzyn
do Produkcji tektury
i oPakowań.
jeSteśmy w Stanie
doStarczyć maSzyny
PrzyStoSowane indywidualnie
Pod klienta

n
n

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

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

n
n
n
n
n

PAPIeR, KARTON, TeKTURA
PAPIeRY I FOLIe SAMOPRZYLePNe
W ARKUSZACH – RAFLATAC
FOLIe OKIeNKOWe DO OPAKOWAń
I KOPeRT OPS, PLA
FOLIe BOPP12MY DO LAMINACJI eTYKIeT
PAPIeRY PeRGAMINOWe I SILIKONOWe
FOLIe OPAKOWANIOWe BARIeROWe, STReTCH,
TAśMY SAMOPRZYLePNe
FOLIe DO PAKOWANIA W SKIN-PACK

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.

slottery drukujące, wycinające
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
n
n

n
n

n

TOReBKI Z FOLII BIODeGRADOWALNYCH PLA
KLeJe INTROLIGATORSKIe, OPAKOWANIOWe,
DO PRODUKCJI KOPeRT, ZeSTAWóW
FORMULARZOWYCH, MAILINGóW I MATeRIAŁóW
ReKLAMOWYCH – eUKALIN, PARAMeLT
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

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

firma PluS digital jako oficjalny dyStryButor urządzeń ePSon PoSiada w ofercie:
n
n

PLUS DIGITAL

n

www.plusdigital.pl

n

ul. Kraszewskiego 7, 85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40, biuro@plusdigital.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

n
n

drukarki cad/giS do plakatów, impozycji, kartonów – ePSON SureColor SC-T3200/5200/7200 (CMYK)
drukarki prooﬁngowe do odwzorowania 99% kolorów PANTONe
– ePSON SureColor SC-P5000v/7000v/9000v (CMYK+LcLmLkLLk+OrGr+V)
drukarki wielkoformatowe ze zgodnością do 98,2% kolorów PANTONe
– ePSON SureColor SC-S40610/60610/80610 (CMYK/2 x CMYK/CMYK+LcLmLk+Or+R+Wh/M)
drukarki wstęgowe – epson SurePress L-4533AW (CMYK+OrGr+W), epson SurePress L-6034LV (CMYK+W+Varnish)
systemy cięcia cyfrowego – plotery płaskie tnąco-bigująco-frezujące Summa
trymery do cięcia kartonów, tektury falistej, MDF, HDF, PVC, Dibond – poziome i pionowe keencut

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)
Papier, karton i tektura to nasza specjalność
n Cartiera del Chiese, Montichiari (I)
więcej informacji na: www.podolska.pl!
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SPrawdzony doStawca wySokiej jakości SPrzętu dla Branży Poligraficznej i oPakowaniowej.

Przedstawicielstwo w Polsce ﬁrm: SBl machinery,
dingShung, datien, keQiang, zhongke.
Printtech oferuje: Systemy SBl do hot-stampingu oraz
sztance płaskie do wykrawania i tłoczenia; Gilotyny i linie
do cięcia ﬁrmy datien; Linie dingShung do kaszerowania tektury litej i falistej, Automaty typu Case Maker ﬁrmy
keQiang; Składarko-sklejarki SBl; Maszyny dedykowane

n

n
n
n
n
n

do produkcji pudełek oklejanych; Okienkarki; Foliarki do
foliowania termicznego oraz na mokro, Urządzenia ﬁrmy
zhongke do produkcji sztywnych opakowań oklejanych; Maszyny inspekcyjne oraz indywidualne rozwiązania do produkcji opakowań.
Zapewniamy także wsparcie techniczne oraz własny
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, prowadzimy szkolenia z zakresu hot-stampingu oraz wykrawania dostosowane do indywidualnych potrzeb produkcyjnych.
zaPraSzamy do wSPółPracy.

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 technologiach konwencjonalnej, UV, H-UV i LeD H-UV, a także hybrydowej, 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.

PRINTTECH

ul. Krakowska 50, 32-083 Balice
tel: +48 725 909 101
e-mail: biuro@printtech.pl

www.printtech.pl

Reprograf – Graﬁkus S.A.

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

Polska Północna – Paweł Szpil,
szpil.p@reprograf.com.pl; 698 698 604
Polska Południowa – Stefan Piotrowski,
piotrowski.s@reprograf.com.pl; 698 698 601

firma gerhard SchuBert gmBh jest średniej wielkości przedsiębiorstwem rodzinnym
zatrudniającym obecnie 1300 pracowników na całym świecie.

SchuBert oferuje wySoce elaStyczne maSzyny do Pakowania i naPełniania,
jak również formierki, napełniarki i maszyny zamykające dowolnego typu i dla dowolnej branży.
urządzenia tlm ﬁrmy Schubert są w stanie w sposób łatwy i przejrzysty zapakować każdy produkt.
Skrót TLM oznacza „Top-Loading-Machine”. Wraz z maszynami pakującymi systemu TLM
ﬁrma Schubert oferuje również bogaty program usług serwisowych.

www.schubert.group

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

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

wyłączny PrzedStawiciel światowych liderów w Produkcji maSzyn i urządzeń Poligraficznych:
i heiBer + SchrÖder: okienkowanie – wklejanie różnych materiałów do wykrojów kartonowych i produkcja opakowań
przestrzennych i Sanwa – japońska technologia precyzyjnego sztancowania i tłoczenia i oPPliger – szwajcarskie linie
do kaszerowania i yawa: złocenie na gorąco i tłoczenie i dakiou: sztancowanie i tłoczenie papieru, kartonu oraz plastiku
z roli i feliX: zautomatyzowana aplikacja kleju w produkcji opakowań, POS i materiałów marketingowych i Xeikon: przemysłowy druk cyfrowy opakowań kartonowych w jakości 1200 dpi i wSd: wykrawanie rotacyjne w linii na maszynie offsetowej i ace: kontaktowe i bezkontaktowe czyszczenie wstęgi i arkuszy; antystatyka; maszyny do mycia wielkoformatowych
polimerów i systemy eSa i vetaPhone: systemy Corona do aktywacji koronowej wstęgi i eASI-Plasma.
SPrzedaż i SerwiS i nowe i używane maSzyny Poligraficzne i części zamienne i wSParcie techniczne i relokacje drukarń.
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Gerhard Schubert GmbH

Hofäckerstraße 7, 74564 Crailsheim, NIeMCY
e-mail: info@gerhard-schubert.de
tel.: +49 7951 400-0
fax: +49 7951 85 88

www.schubert.group

www.schumacher-packaging.com

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
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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

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

Top Graphic Machinery
Kontakt: Tomasz Pieniążek
tel. kom.: 501 674 872
e-mail: info@topgm.pl

www.topgm.pl

VES PLOTER s.c.
wojciech łysakowski, lech trzpil
ul. Chojnowska 6c
03-583 Warszawa

www.vesploter.pl

angażujemy Się Bardziej,
aByś wiedział, w co Się PakujeSz.

Firma wyposażona jest w nowoczesne maszyny
do produkcji tektury falistej, kaszerowania jednooraz 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.

tfP od Ponad dwudzieStu lat
SPecjalizuje Się w Produkcji
tektury faliStej i oPakowań z tektury.

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.

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.

tfP oferuje:
opakowania klapowe, opakowania
wykrawane z tektury falistej i litej (do
zastosowania w branżach spożywczej,
higienicznej, kosmetycznej, chemicznej,
Top Graphic Machinery istnieje na rynku
od 2006 roku, w tym czasie udało nam się nawiązać
współpracę w z wieloma innymi ﬁrmami, dzięki którym
nasza oferta jest bardzo atrakcyjna. Dostarczamy
urządzenia dla zakładów Produkujących
oPakowania z tektury faliStej oraz kartonu.
Jesteśmy też przedstawicielem maszyn cauhe –
producenta najwyższej jakości sztanctygli, gilotyn
wielkoformatowych oraz maszyn do wycinania
Puzzli do 2000 elementów.

www.tfp.com.pl
oferujemy:
n
n
n
n
n
n

Drukarki Fleksograﬁczne inline i offline
Wykrawarki rotacyjne
Urządzenia peryferyjne
Automaty sztancujące eTeRNA
Składarko-sklejarki
Automaty kaszerujące

zaPraSzamy do kontaktu z nami

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.
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

www.wernerkenkel.com.pl

Windmöller & Hölscher
Polska Sp. z o.o.

ul. Okrężna 83A/8, 02-933 Warszawa
tel.: 22 642 90 60
Iwona_Firlinska@wuh-group.com

www.wuh-group.com

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
iStniejąca od 1869 roku firma windmÖller & hÖlScher
to oBecnie wiodący gloBalny doStawca maSzyn do Produkcji
i Przetwarzania oPakowań giętkich.

Widzimy siebie jako partnera, który oferuje swoim klientom wszystko z jednego źródła, od doradztwa
poprzez usługi inżynieryjne po dostawę wysokiej jakości maszyn do produkcji kompletnych opakowań.

Skupiamy się na trzech obszarach działalności: ekstruzji, rotograwiurze i fleksodruku oraz przetwarzaniu.

Szeroka wiedza o procesach produkcyjnych pozwala nam stale wdrażać innowacyjne i pionierskie rozwiązania.
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niemiecka firma zanderS PaPer jeSt Producentem wySokiej jakości PaPierów i tektury
Przeznaczonych do Produkcji etykiet, oPakowań i zaStoSowań graficznych.

Fabryka Gohrsmühle założona przez Johanna Wilhelma Zandersa w 1829 roku działa do dziś, zatrudniając 340 pracowników. Produkowane są tu ekskluzywne papiery etykietowe o wysokim połysku stanowiące część marki chromoluX,
jednej z wiodących marek na świecie, a także papiery o szczególnie gładkiej i naturalnej powierzchni z serii zanlaBel,
tektury z serii zanPack, papiery do druku cyfrowego, zanfleX przeznaczone do produkcji opakowań giętkich, jak również papiery o właściwościach barierowych zanBarrier ogr i zanBarrier ngr.
Klientami są producenci napojów, w tym alkoholi, artykułów spożywczych, wyrobów tytoniowych, a także produktów farmaceutycznych i kosmetycznych.
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Zanders Paper GmbH

An der Gohrsmühle 25
51465 Bergisch Gladbach
tel.: +49 (0)2202 15-0
info@zanders.com

www.zanders.com

