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usZlachetnienie druku, wZMocnienie każdej Marki, jakość

API Folie Polska Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
+48 22 737 58 01
biuro@apifoilmakers.com

www.apifoilmakers.com

api foilmakers jest producentem folii do uszlachetniania druku i opakowań.
specjalista w produkcji metalizowanych folii do hot stampingu, cold stampingu,
metalizowanych folii do laminowania w technologii offsetowej, folii pigmentowych, dyfrakcyjnych.
Służymy profesjonalnym doradztwem technicznym, zapewniamy szkolenia oraz konsultacje techniczne
na każdym etapie produkcji opakowania lub etykiety.
api foilmakers to globalny partner.
jesteśMy ZawsZe blisko nasZych klientów!

arctic paper s.a. jest producenteM
wysokiej jakości papierów GraficZnych i opakowaniowych.

Arctic Paper Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 9
02-916 Warszawa
tel.: +48 22 20 30 500

www.arcticpaper.com

W swojej ofercie posiada:
n Munken kraft – maszynowo gładzony, bielony papier kraftowy.
Przeznaczony do druku fleksograﬁcznego i offsetowego, a także do powlekania i laminowania foliami polimerowymi.
Idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań, takich jak papier pakowy, opakowania, worki, koperty, torebki oraz
torby na zakupy. Występuje w gramaturach od 38 do 150 g/m2.
2
n Munken desiGn (Munken Pure, Munken Lynx, Munken Polar, Munken Kristall) w gramaturach od 300 do 600 g/m .
2
n Kartony Munken board w gramaturach 960, 1200 i 1440 g/m .
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

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.

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

www.bwpapersystems.com

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 produkcję
dla branży tektury i papieru.

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

CORRUTEK

Zaawansowane i nieZawodne
roZwiąZania do produkcji tektury falistej

n

Otto-Hahn Straße 54
63303 Dreieich-Sprendlingen / Germany
serwis: service.milano@bwpapersystems.com
części: parts.milano@bwpapersystems.com
sprzedaż: sales@bwpapersystems.com

n

ul. Śpiewaków 9/2
60-638 Poznań
Kontakt: Gunnar Prucker
tel. kom.: +48 698 686 668
gunnarprucker@gmail.com

n
n
n

fosber – najlepsze tekturnice na rynku
aersysteM – kabiny dźwiękoszczelne
i pomieszczenia kontrolne
new aerodinaMica – kompletne
systemy odprowadzania odpadów
kelVa – systemy usuwania pyłów
do tekturnic i maszyn przetwórczych

n
n
n
n
n
n

piVab – przewijaki do 2-warstwowej tektury falistej
srp – automatyczne kuchnie klejowe
uniVersal – maszyny do produkcji
składanki z tektury falistej
ne enGineerinG – systemy transportu, kompletna
automatyzacja dla zakładów produkcyjnych
duro felGuera – systemy automatycznego
wysokiego składowania
wellpack – aplikatory taśmy
VeGa – wielopunktowe składarko-sklejarki
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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-

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.

urZądZenia, osprZęt i cZęści ZaMienne
do MasZyn do produkcji opakowań i etykiet

n

n

n

n

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;

n

n
n
n
n

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 Mdc ﬁrmy Daetwyler SwissTec dla flekso i wklęsłodruku, w tym niepowlekane, powlekane (LongLife, Soft),
nierdzewne i specjalistyczne do Cold Seal, laminacji i in. Szeroka gama powłok i kształtów ostrza. Oferujemy
doradztwo, testy, wsparcie techniczne.
usZcZelniacZe komór raklowych.
cheMia do czyszczenia wałków rastrowych.
preMiuM setter – systeM beZpośrednieGo Grawerowania elastoMerowych forM
fleksodrukowych ﬁrmy Hell Gravure. Wysoki transfer farby. Wydajny laser włóknowy. 2540-5080 dpi.
Płyty i tuleje bez końca. Szer. 1000-3000 mm. Oprogramowanie PremiumProﬁler – trójwymiarowe kształtowanie
punktów. Najwyższa jakość form. Szeroki zakres zastosowań – opakowania giętkie, metalowe, tissue,
płyty do lakierowania wybiórczego i in.

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

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

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

Przez ponad 25 lat dostarczyliśmy kleje do opakowań i poliGrafii do kilkunastu tysięcy odbiorców.

Wraz z naszymi partnerami biznesowymi www.paraMelt.coM, www.leuenberGer.it – globalnymi liderami w produkcji
klejów i materiałów barierowych do opakowań i poligraﬁi proponujemy sprawdzone oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie
procesu sklejania opakowań, uszlachetniania druku lub powlekania i zabezpieczania różnego rodzaju powierzchni.
Nasze marki to Aquaseal™, Paraflex Nowax™, Plastomelt™ Plus, excelta™, Latyl™, Multicollac™, enziflex™, Termomelt™,
Resicol™, extracoll™.
Fobaro posiada wdrożone i i aktualizowane systemy zarządzania jakością ISO 9001:2015, IQNet oraz IFS Logistics
w zakresie organizacji transportu, transportu i magazynowania produktów niespożywczych w kontrolowanych warunkach.

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. wyjątkowe
wymagania dotyczące jakości, wytrzymałości,
trwałości i przewagi konstrukcyjnej wyróżniają
maszyny Göpfert już od 70 lat.
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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 Boxmaker wyznaczają nowe standardy w branży. Firma została założona w 1950 roku. Rodzina Göpfert od trzech pokoleń odpowiada swoim nazwiskiem za jakość swoich produktów.
Około 400 pracowników projektuje, konstruuje oraz produkuje maszyny wyłącznie w zakładzie w Wiesentheid
(Niemcy).

Fobaro Group

ul. Robocza 40, 61-517 Poznań
tel.: 61 89 66 600
fax: 61 89 66 601
Info@fobaro.pl

www.fobaro.pl

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
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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).

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

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

www.hubergroup.com

InfoGraf Sp. z o.o.

Al. 11 Listopada 159, 66-400 Gorzów Wielkopolski
biuro: tel.: +48 513 700 322
dział handlowy: tel.: +48 501 262 552
serwis: tel.: +48 501 790 552
e-mail: biuro@infograf.eu

www.infograf.eu

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.
Oferta hubergroup: inkredible – farby triadowe do druku offsetowego; MGa natura® – o niskiej migracji i niskim
zapachu własnym do druków neutralnych sensorycznie; MGa corona® – farby klasy premium o niskiej migracji
i niskim zapachu własnym do druków neutralnych sensorycznie; corona label MGa® – o niskiej migracji schnące
oksydacyjnie do produkcji opakowań spożywczych na podłożach niewsiąkliwych; tinkredible – do druku na blasze;
alcheMy – złote i srebrne; new V pack MGa® – farby i lakiery UV neutralne sensorycznie oraz o niskiej migracji;
newV – UV do druku na szerokim spektrum podłoży (offset + flekso); Gecko – farby i lakiery rozpuszczalnikowe dla
fleksograﬁi i wklęsłodruku; hydro-X – fleksograﬁczne farby wodorozcieńczalne; lakiery olejowe, dyspersyjne, utrwalane promieniowaniem UV; środki pomocnicze, dodatki do wody.
nowoczesne linie produkcyjne farb do wszystkich technik druku.
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;
n automatów do kaszerowania, bobiniarek,
przekrawaczy do papieru, gilotyn;
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.

www.integart.com.pl
www.dobreplotery.pl

inteGart to nowocZesne technoloGie
prZeZnacZone dla rynku 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 drukarki HP Latex roll to roll, w szer. od 1,3-1,6 m do 3,2 m, drukarki HP Stitch s. 300-500, s. 1000,
n plotery stołowe Summa F Series, plotery rolowe Summa S-Class,
n szkolenia produktowe i technologiczne,
n autoryzowany serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wsparcie techniczne i instalacyjne.

INTERMAT S.C.

oferujeMy następujące kleje specjalistycZne oraZ Materiały poliGraficZne:

Integart Sp. z o.o.

ul. Maszynowa 1, 55-330 Błonie
HP DeMO LAB – TeL.: 607-554-107

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

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.
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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
Metsä board to czołowy europejski producent
tektur opakowaniowych, bielonych linerów
wytwarzanych z włókien pierwotnych.
Współpracujemy z właścicielami marek, drukarniami,
producentami opakowań z tektury 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

n

n

tektura pudełkowa fbb:
MetsäBoard Classic FBB, MetsäBoard Pro FBB Bright,
MetsäBoard Prime FBB Bright,
MetsäBoard Pro OBAfree, MetsäBoard Natural FBB
tektura do GastronoMii fsb: MetsäBoard
Pro FSB Cup, MetsäBoard Natural FSB Cup,
MetsäBoard Prime FSB eB
bielone kraftlinery wkl: MetsäBoard Natural
WKL Bright, MetsäBoard Classic WKL, MetsäBoard
Pro WKL, MetsäBoard Prime WKL.

Introzap Sp. z o.o.

ul. Stefana Grota Roweckiego 4
43-100 Tychy, tel.: +48 32 326 25 86
biuro@introzap.pl

www.introzap.pl

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

www.metsaboard.com

Dyrektor Sprzedaży: Stanisław Moczulski
tel. kom.: +48 603063998

nestro ZajMuje się projektowanieM, MontażeM
autoMatycZnych systeMów odbioru ścinki i tryMu bocZneGo.

Od ponad 40 lat proponuje rozwiązania w zakresie systemów odpylania, transportu pneumatycznego
i mechanicznego, własne wentylatory tnące, jak również rozdrabniacze arkusza i gilz.

NESTRO PPHU Sp. z.o.o.

Zaczynamy zawsze od planowania i projektowania optymalnych rozwiązań, poprzez instalowanie
i uruchamianie urządzeń przez własny wysoko wykwaliﬁkowany personel.

ul.Kolejowa 2, 46-300 Stare Olesno
tel.: +48 509 516 900 – Jakub Mąka
tel.: +48 735 912 262 – Mariusz Baranowski
info@nestro.pl, www.nestro.pl

new aerodinaMica specjaliZuje się w koMpletnych systeMach
Zasysania odpadów Z różnych Materiałów, od papieru po prosZek.

New Aerodinamica Srl.

nestro jest partnerem handlowym ﬁrmy baleMaster europe w polsce w zakresie belownic i prasokontenerów.

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
n
n
n
n
n
n

Papier, karton, tektura
Papiery i folie samoprzylepne w arkuszach – Raflatac
Folie okienkowe do opakowań i kopert ops, pla
Folie biodegradowalne PLA i laminaty barierowe
biodegradowalne i kompostowalne
Laminaty jednorodne z folii Pe do recyklingu
Folie BOPP12my do laminacji etykiet
Papiery pergaminowe i silikonowe
Folie opakowaniowe barierowe, stretch,
taśmy samoprzylepne
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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

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

n
n

n
n
n

n

Folie do pakowania w skin-pack
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

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

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
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www.pankaboard.com

Pankaboard Polska Sp. z o.o.

Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
Grzegorz Dąbrowski: +48 691 727 957
grzegorz.dabrowski@pankaboard.com
Karolina Korpalska: +48 730 565 358
karolina.korpalska@pankaboard.com

Phoenix Xtra Print Polska
M&MR Trading Polska Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 25 De, 81-061 Gdynia
tel.: +48 58 627 49 22, fax: +48 58 627 49 23
studio@pxp.com.pl, biuro@pxp.com.pl

www.formyelastomerowe.pl

pankaboard produkuje kartony powlekane (fbb) w wyżsZych GraMaturach
od 275 do 560 g/m2, do produkcji opakowań i innych zastosowań.
w tym zakresie jesteśmy jednym z wiodących dostawców w europie.

Oferujemy 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

studio GraficZne phoeniX Xtra print to
nowocZesna prZyGotowalnia fleksoGraficZna
świadcząca usługi bezpośredniego grawerowania
elastomerowych form płaskich (matryc) i tulei do
druku bezkońcowego (sleeves) laserem włóknowym
Hell Premium Setter.
nasZa oferta obejMuje koMpleksową
obsłuGę drukarni w zakresie doradztwa
technicznego, obsługi graﬁcznej DTP oraz produkcji
elastomerowych form i tulei drukowych.

Posiadamy również:
n lakiery,
n matryce do lakierowania wybiórczego na ploter,
n sleeve do druku bezkońcowego,
n elastomery do druku fleksograﬁcznego,
n folie do złocenia (coldstampingowa, hotstampingowa),
n farby, zmywacze, obciągi offsetowe oraz chemię.
www.pxp.com.pl
www.formyelastomerowe.pl

poliMerpro – prZyGotowalnia fleksoGraficZna Z ponad 20-letniM doświadcZenieM
w produkcji forM drukowych dla producentów etykiet i opakowań.

PPHU POLIMERPRO

ul. Przemysłowa 1, Paterek
89-100 Nakło nad Notecią

W naszej ofercie gwarantujemy klientowi najwyższą jakość i trwałość form drukowych, wsparcie technologiczne oraz
innowacyjne rozwiązania zarządzania barwą – szczególnie skupiamy się na wprowadzaniu rozszerzonego gamutu
barwnego 7C. Od niedawna dysponujemy innowacyjnym produktem do zadruku tektury falistej – ekologiczna matryca
nXc wraz z półautomatycznym montażem samm postprint o szerokości 3500 umożliwia rozszerzenie jakości oraz
trwałości druku fleksograﬁcznego w tekturze. Dodatkowo mamy możliwość stworzenia wydruku próbnego drukowanego za pomocą systemu anilox.
ZaprasZaMy na preZentację wydruków na stoisku c23 na targach packaGinG innoVations w warsZawie.

firMa Gerhard schubert GMbh jest średniej wielkości przedsiębiorstwem rodzinnym
zatrudniającym obecnie 1400 pracowników na całym świecie.

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

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

sino pack care sp. z o.o. sp. k. integruje najlepsze technologie producentów chińskich
wraz z dostawą i serwisem w polsce maszyn do produkcji tektury falistej, opakowań i recyklingu.

Sino Pack Care Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Macieja Dębskiego 63/3, 30-499 Kraków
tel. kom.: 733 988 888
e-mail: darius.z@xtpack.eu

www.sinopackcare.eu

Smart LFP Sp. z o.o. S. k

ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice
tel. kom.: +48 603 999 081
DeMO eXPeRIeNCe CeNTeR:+ 48 609 912 719

www.smartlfp.pl

Z myślą o klientach stworzyliśmy salon wystawowy oraz skład części zamiennych,
z solidnym zespołem inżynierskim, działającym 24/7. Dostarczamy innowacyjne
i kompletne rozwiązania „pod klucz”, poparte 20-letnią działalnością operacyjną
z wybranymi i sprawdzonymi producentami.
spc to doświadcZenie, ZaanGażowanie, pewność. dla twojej firMy.
Smart LFP koncentruje swoje działania na zaspokojeniu
potrzeb Klientów przemysłowych rynków Viscom, Opako
oraz Textile. Jest gwarancją profesjonalnej integracji
środowiska produkcyjnego w branży LFP, zapewniając
asystę, dobór rozwiązań, szkolenia, optymalizację workflow oraz rozwiązania software MIS dla tych rynków.
W ofercie znajdują się:
n urządzenia drukujące ﬁrmy efi,
n drukarki roll-to-roll UVgel canon colorado,
n stoły cyfrowego cięcia szwajcarskiej ﬁrmy Zünd,

n
n
n

n
n

oprogramowanie do produkcji opakowań
engView system,
oprogramowanie klasy eMS Multipress
ﬁrmy dataline solution,
Smart LFP experience Center – szkolenia lean
Management – zarządzanie produkcją i optymalizacja procesów produkcyjnych.
wsparcie przy uzyskaniu środków ﬁnansowania inwestycji,
wsparcie techniczne i instalacyjne, oraz serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny.
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farby triadowe – wszechstronne zastosowanie spełniające wszystkie potrzeby wymagającego i konkurencyjnego
rynku. farby diaMond – uniwersalne, najbardziej ekologiczne farby, eXact – zgodna z normą ISO, eXpress – do
szybkiej realizacji prac drukarskich, publish – do druków publikacyjnych, intense – rekomendowana przy kontrastowych pracach drukarskich, titan – szybkoschnąca o wyjątkowej odporności na ścieranie.

Serie triadowe uzupełnia GaMa MonopiGMentowych past Msb służących do mieszania kolorów specjalnych. System MSB pozwala na stworzenie każdego koloru w oczekiwanej przez klienta koncentracji. Pozwala także na stworzenie
receptury, która zapewni wysoką jakość druku na szerokiej gamie podłoży o różnej jakości.
seria farb na opakowania na żywność – niskomigracyjne sunpack lMQ i sunpack fsp.

synthos s.a. jest wiodącyM producenteM klejów
dyspersyjnych, które sprzedawane są w Polsce i na rynkach zagranicznych. W ofercie posiadamy 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, plastra miodu oraz słomek
do napojów i papierów higienicznych. Wszystkie nasze

Nasze nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe
pozwala na oferowanie klientom następujących usług:
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

sprZedaż i serwis i nowe i używane MasZyny poliGraficZne i cZęści ZaMienne i wsparcie technicZne i relokacje drukarń.

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 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,
Top Graphic Machinery istnieje na rynku
od 2006 roku, w tym czasie udało nam się nawiązać
współpracę 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.
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ul. Okólna 46A, 05-270 Marki
tel.: +48 22 761 51 00, fax: +48 22 761 51 01

www.sunchemical.com

produkty są dopuszczone do kontaktu z żywnością,
a większość z nich jest również biodegradowalna i kompostowalna w normalnych warunkach środowiskowych.

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 iCorona oraz iPlasma do zwiększania adhezji materiałów polimerowych i b&r Moll – kompaktowe rozwiązania do składania i wykrawania i noVatec – termoformowanie opakowań z kartonu i tektury bez użycia kleju.

anGażujeMy się bardZiej,
abyś wiedZiał, w co się pakujesZ.

Sun Chemical Sp. z o.o.

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.
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

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 Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków
tel.: + 48 (12) 262 04 72,
tel. kom.: +48 535 461 500
biuro@technograph.pl

www.technograph.pl

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

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

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

www.topgm.pl
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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/

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

www.vesploter.pl

Versor Engineering Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kazimierza Pułaskiego 45
85-619 Bydgoszcz
tel.: +48 52 346 79 48
e-mail: biuro@versor.pl

www.versor.pl

firMa upM raflatac tworZy roZwiąZania etykietowe prZysZłości
beZ Materiałów pochodZenia kopalneGo poprZeZ opracowywanie
innowacyjnych i prZyjaZnych środowisku technoloGii.

Jako jeden z czołowych światowych producentów samoprzylepnych materiałów etykietowych
dostarczamy papierowe i foliowe laminaty etykietowe najwyższej jakości do produktów powszechnego użytku
oraz do zastosowań przemysłowych za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci fabryk, terminali dystrybucyjnych
i biur sprzedaży. Nasza ﬁrma zatrudnia około 3000 pracowników, a wartość sprzedaży w roku 2019 wyniosła
1,6 mld eUR (1,8 mld USD). UPM Raflatac jest częścią grupy UPM.
więcej informacji na stronie www.upmraflatac.com.
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.
Versor enGineerinG – jesteśmy polskim producentem składarko-sklejarek do kartonów, aplikatorów taśm samoprzylepnych i kleju „wiecznie żywego”, modułów tłoczenia pisma Braille’a i inspekcji opakowań.
Każda nasza maszyna powstaje w oparciu o dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klienta z uwzględnieniem najnowszych technologii i trendów rynkowych.
W stałej ofercie Versor enGineerinG proponujemy:
n cenione na rynku linie składarko-sklejarek Verso, passio, serto i najnowsze aristo
n innowacyjne maszyny do produkcji opakowań e-commerce – linie Vario, Vario+ i Vario eco
n zdobywającą uznanie Klientów linię aplikatorów taśm porto
n automaty sztancujące yoco
Naszym Klientom zapewniamy profesjonalny, fabryczny serwis zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny.
wok to prZodujący producent opakowań i tektury falistej w polsce.

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

WestRock

Annopol 22, 03-236 Warszawa, Polska
tel.: +48 1234 75 104
tel. kom.: +48 691 666 803

www.westrock.com

Xeikon N.V.

(flint Group digital solutions)

Duwijckstraat 17, 2500 Lier, Belgia
Michał kuczkowski, tel. +48 665 107 610,
Kierownik Sprzedaży w Polsce
michal.kuczkowski@flintgrp.com

www.xeikon.com

Prawie 30 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.

Dzięki partnerskiej współpracy z klientami westrock (NYSe: WRK) dostarcZa Zróżnicowane
roZwiąZania Z obsZaru papieru i opakowań, które pomagają odnieść sukces rynkowy.
Zespół pracowników WestRock wspomaga klientów z całego świata, od Ameryki Północnej i Południowej,
przez europę, Azję aż po Australię.
Dowiedz się więcej na www.westrock.com.

W europie WestRock wykorzystuje swój globalny zasięg oraz wyjątkowy potencjał dostarczając producentom
żywności i napojów najwyższej jakości tekturowych pudełek składanych oraz opakowań typu MULTIPAK, wydajnej
automatyki oraz światowej klasy usług. Tworzymy lepszy świat dzięki innowacyjnym, zrównoważonym opakowaniom
dla naszych klientów.
cyfrowe MasZyny drukujące
do produkcji opakowań i kubków
papierowych:
n

n

Druk z roli na rolę lub z roli na arkusz,
w 5 kolorach, o bardzo wysokiej rozdzielczości
1200 x 3600 dpi;
Suchy toner Xeikona ma certyﬁkację dla rynku
spożywczego (FDA, Swiss Ordinance, Nestlé,
Rozporządzenie Pe 1935/2004 itd.);

Maszyna daje możliwość tworzenia zabezpieczeń
(mikroteksty, gilosze, ukryte wzory, kody
zabezpieczające itp.), a także użycia tonerów
specjalnych, widocznych w świetle UV;
n Dostępność szerokiej gamy materiałów;
n Maksymalna szerokość surowca do 516 mm
i nieograniczona długość nadruku.
Oprócz maszyny drukującej możemy stworzyć
całą linię produkcyjną: z lakierowaniem, nawilżaniem,
cięciem, oddzielaniem odpadu i układaniem na stos.
n
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