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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

arctic paper polska sp. z o.o.
ul. okrężna 9, 02-916 warszawa
tel.: +48 22 20 30 500

arcticpaper.com

36-004 łąka 260 p, woj. podkarpackie
tel.: +48 17/ 864-07-00
tel. kom.: +48/ 603-525-775
e-mail: biuro@bc-chem.pl

www.bc-chem.pl

Böttcher polska sp. z o.o.

ul. lesznowska 20c, 05-870 błonie
kontakt: 22 731 61 10
ofﬁce.pl@boettcher-systems.com

www.bottcher.pl

api foilmakers jest producentem metalizowanych
folii do ozdabiania etykiet, opakowań, graﬁk.
specjalista w produkcji metalizowanych folii do hot
stampingu, cold stampingu, metalizowanych folii do
laminowania w technologii offsetowej, folii
pigmentowych, dyfrakcyjnych.

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

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

jesteśmY zawsze blisko klientów.

arctic paper s.a. jest producentem
wYsokiej jakości papierów graficznYcH i opakowaniowYcH.
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.
nowość: wodotrwały munken kraft k3 dostępny w gramaturach od 38 do 60 g/m2.
n munken design (munken pure, munken lynx, munken polar, munken kristall) w gramaturach od 300 do 600 g/m2.
n kartony munken board w gramaturach 960, 1200 i 1440 g/m2.
bc-cHem sp. z o.o. jest polskim producentem
klejów do przemysłu opakowaniowego od 2003 roku.
dzięki wieloletniemu doświadczeniu i własnemu laboratorium
służy pomocą w doborze i dopasowaniu produktów do indywidualnych potrzeb klienta.
oferuje kleje:
do kaszerowania
n do produkcji plastra miodu
n do folii, pcv, alu
n wiecznie żywe typu psa
n

n
n
n
n
n

introligatorskie
do składarek na bazie eva i pvac
toreb i worków papierowych
do drewna
na gorąco typu Hot melt

w ofercie:
n wałki do maszyn drukujących
n zmywacze dla druku offsetowego i fleksograﬁi
n stabilaty – również do redukcji alkoholu i druku bezalkoholowego
n pomocnicze środki drukarskie
n ﬁzeliny
n obciągi offsetowe
n płyty do lakierowania wybiórczego
n sleeve’y i płaskie formy gumowe böttcherflex do laserowego grawerowania form drukowych dla fleksograﬁi
n sleeve’y montażowe dla fleksograﬁcznych form fotopolimerowych

n

erka s.c.

nasze folie metalizowane, folie dyfrakcyjne
oraz pigmentowe doskonale uszlachetniają każdą
graﬁkę, podnoszą rangę i wartość marki produktu
oraz eksponują jego zalety.
służymy profesjonalnym doradztwem technicznym,
zapewniamy szkolenia oraz konsultacje techniczne
na każdym etapie produkcji opakowania lub etykiety.
api foilmakers to globalny partner.

n
n
n

rakle mdc ﬁrmy daetwyler swisstec dla flekso i wklęsłodruku, w tym niepowlekane, powlekane (longlife, soft), nierdzewne i specjalistyczne, do laminacji i in. szeroka gama powłok i kształtów ostrza. oferujemy doradztwo, testy,
wsparcie techniczne. ponad 25 lat w polsce!
uszczelniacze komór raklowych.

środki czYszczące do wałków rastrowych.

premium setter – sYstem bezpośredniego grawerowania elastomerowYcH form fleksodrukowYcH Hell Gravure. wysoki transfer farby. wydajny laser włóknowy. 2540 – 5080 dpi. najwyższej jakości płyty i tuleje
bez końca. 1000-3000 mm. zastosowanie – opakowania giętkie, metalowe, tissue, płyty do lakierowania wybiórczego.

twój produkt. to na tym niezmiennie koncentrujemy się
w dunapack packaging podczas tworzenia opakowań
dostosowanych do twoich wymogów, chroniących twoje
produkty i zadrukowanych w najwyższej jakości.
niekiedy złożoność naszej pracy zmusza nas do szukania rozwiązań wymagających wyjścia poza ramy utartych
rozwiązań – spojrzenia na świat spoza perspektywy opaeuroboX polska sp. z o.o. zakład w ujeździe
przesiadłów 1, 97-225 ujazd, woj. łódzkie, tel.: 44 734 10 01

kowania, jednakże nasze główne priorytety nie zmieniają
się. dbamy o to, co znajduje się w opakowaniu.
chcesz lepiej poznać nas i nasze usługi? daj nam10 minut,
a my damy ci 166 lat. 166 lat tradycji rodzinnego przedsiębiorstwa, łączącego w sobie doświadczenie i wiedzę
praktyczną w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań
opakowaniowych. odwiedź nas.
euroboX polska sp. z o.o. zakład w lublińcu
ul. inwestycyjna 1, 42-700 lubliniec, woj. śląskie, tel.: 34 373 82 00
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eurocast jest czołowym producentem szerokiego asortymentu
jedno- i wielowarstwowych nowoczesnych folii giętkich z polipropylenu i polietylenu
oraz folii sztywnych pet, przeznaczonych do produkcji opakowań do żywności
i opakowań medycznych, a także różnych zastosowań w przemyśle.
firma świadczy również usługi metalizacji i laminacji.
posiadamy park maszynowy wyposażony w innowacyjną linię produkcyjną
do metalizacji próżniowej alox.

www.eurocast.pl

papiery makulaturowe – starboard:
z raubling papier gmbH:
liner 01,02 (100-200 g/m2), liner 03 (140-240 g/m2),
substytut flutingu (100-150 g/m2), substytut kraftlinerów
(115-186 g/m2)
z laakirchen papier ag: liner 02 (100-135 g/m2),
liner 03 (90-135 g/m2), fluting (80-135 g/m2)
papiery z sca containerboard: sca kraftliner
(250-440 g/m2), sca white top kraftliner (125-200 g/m2)

eurocast sp. z o.o.

ul. wejherowska 9, 84-220 strzebielino
tel.: +48 58 676 51 00, fax: +48 58 676 51 10
eurocast@eurocast.pl

www.eurocast.pl

papiery pakowe starkraft pöls:
starkraft 20 -100 g/m2 (biały papier siarczanowy,
wersja standard, wersja prążkowana)

papiery publikacyjne kabel premium pulp & paper:
papiery lwc (45-60 g/m2), papiery lwc Hb
(60-110 g/m2), papiery okładkowe (70-110 g/m2)

papiery publikacyjne laakirchen papier ag: papiery sc
(40-60 g/m2), papier natural offset (42-49 g/m2)

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

farbY Hubergroup wYtwarzane są bez olejów mineralnYcH oraz w wersji niezawierającej kobaltu.

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 mga® – 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; środki pomocnicze, dodatki
do wody.
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 termo (produkcja pudeł);
rzepy; wykroje 1- i 2-stronne z folii, pianki itp.; mocowania płyt cd/dvd; obwoluty cd, dvd różnego rodzaju.

hubergroup polska sp. z o.o.

huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com

www.hubergroup.com

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

wYsokiej klasY materiałY opakowaniowe
alaska plus gc2 190-330 g/m2 – wysokiej jakości tektura do szerokiej gamy zastosowań m.in. w farmacji i branży
spożywczej. podwójne powlekanie na stronie górnej gwarantuje doskonałe właściwości drukowe. kremowy spód.
n arktika gc1 200-350 g/m2 – luksusowa tektura do najbardziej wyjątkowych zastosowań m.in. w branży
kosmetycznej, graﬁcznej i w mediach. podwójne powlekanie na stronie górnej, pojedyncze na stronie spodniej.
n ipack 30-50 g/m2 – biały papier siarczanowy (mf), produkowany z włókien pierwotnych, bielony w procesie ecf.
przeznaczony do produkcji m.in. torebek spożywczych oraz jako papier bazowy do powlekania. wysoka gładkość,
białość i czystość pozwalają na bezproblemowy przebieg procesu produkcji materiałów opakowaniowych.
wszystkie produkty posiadają certyﬁkaty fsc®, pefc™, isega
www.alaska-plus.com | www.arktika-alaska.com | www.pl.ipackip.com

international
paper kwidzyn sp. z o.o.

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:

metsä Board polska sp. z o.o.

n
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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,
tektura do gastronomii fsb: metsäboard
pro fsb cup, metsäboard natural fsb cup,
bielone kraftlinerY wkl: metsäboard natural
wkl bright, metsäboard classic wkl, metsäboard
pro wkl, metsäboard prime wkl.

ul. lotnicza 1, 82-500 kwidzyn
tel.: 22 630 61 32
paperboard@ipaper.com
ipack@ipaper.com

ul. taneczna 30, 02-829 warszawa

www.metsaboard.com

dyrektor sprzedaży: stanisław moczulski
tel. kom.: +48 603063998
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zakłady chemiczne „nitro-chem” s.a.
ul. theodora wulffa 18, 85-862 bydgoszcz
tel.: 52 374 73 67, fax: 52 361 11 24

nitrochem.com.pl
triniflex.com.pl

zakładY cHemiczne „nitro-cHem” s.a.
producent wielowarstwowej, nieorientowanej folii cast, dostępnej pod nazwą handlową trinifleX®
n poliestrowe folie cast pet o grubościach od 0,025 mm do 0,2 mm
n polipropylenowe folie cast pp o grubościach od 0,012 mm do 0,2 mm

folie przeznaczone są dla branży opakowań spożywczych i przemysłowych, do termoformowania, do produkcji
laminatów, do druku. oferujemy folie specjalistyczne do indywidualnych zastosowań (cast pp freeze, cast pp antyfog,
cast pp peel, cast pp mat).

pracujemy zgodnie z obowiązującymi normami brc, Haccp oraz iso 9001

n
n
n

pakmar sp. z o.o.

biuro Handlowe: 02-838 warszawa, ul. kajakowa 1
tel.: 22 899 32 25, tel.: 22 899 32 27
papier@pakmar.com.pl, pakmar@pakmar.com.pl,

www.pakmar.com.pl

www.pankaboard.com

pankaboard polska sp. z o.o.

ul. 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 / www.pxp.com.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

n
n
n

papier, karton, tektura
folie okienkowe do opakowań i kopert ops, pla
folie do laminacji etykiet opp, pla
papiery perGaminowe
kleje na zimno introliGatorskie, do kopert,
opakowań, do produkcji zestawów
formularzowycH materiałów reklamowycH
kleje Hot-melt introliGatorskie, do opakowań
folie wieczkowe barierowe do tacek
folie i opakowania biodeGradowalne z pla

n
n
n
n
n

folie opakowaniowe, stretcH
torebki doypack ze struną, z korkiem
do soków, z eurodziurką
torebki próżniowe, moletowane, transparentne, metalizowane oraz aluminiowe
mobilne owijarki do folii stretcH
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 00, reb@pakmar.com.pl

pankaboard oferuje kartonY fbb w wYższYcH gramaturacH (gc1 i gc2)
od 275 do 560 g/m2, do produkcji opakowań i innych zastosowań.
w tym zakresie jesteśmy jednym z wiodących dostawców w europie.
proponujemy 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

przYgotowalnia
fleksograficzna:
n grawerowane
laserem włóknowym 3d
formy i tuleje elastomerowe
(sleeves) – możliwość
grawerowania formatu b0
i tulei już od 200 mm raportu
n obsługa graﬁczna dtp
n doradztwo techniczne

dział
fleksograficznY:
n taśmy montażowe
n pianki montażowe
n lakiery uv
n chemia
n astralony montażowe
n folia coldstamping flexo
n usługi testowe, szkoleniowe,
doradcze i serwisowe

dział offsetowY:
n obciągi offsetowe
n chemia i lakiery
n farby do druku
n akcesoria drukarskie
n materiały introligatorskie
n usługi konfekcjonowania
i cięcia ploterem
n usługi testowe, szkoleniowe,
doradcze i serwisowe

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!
autorYzowanY serwis i dYstrYbutor firmY gew (ec) limited
n

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

n

ekologiczne i nowoczesne rozwiązania utwardzania uv – systemy leoled
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.
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asaHi – awp def/dew to doskonała stabilność wymiarowa płyty, wytwarzanie formy odbywa się przy użyciu
wody, bez stosowania agresywnych rozpuszczalników i wysokich temperatur. płyta jest bardzo szybka w narządzaniu,
idealny kolor odbitki oraz pasowanie koloru możliwe niemal natychmiast
dupont™ cYrel® easY to najnowsze generacja płyty fotopolimerowej
z wbudowanym płaskim punktem do technologii solwentowego i termicznego (fast) wywoływania
gergonne – taśmy dwustronne olinxo
inkmatters – farby solwentowe i wodne
primeblade – listwy raklowe
teXacHem – kleje do laminacji
www.reprograf-graﬁkus.com.pl
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

tesa tape sp. z o.o. jest polskim oddziałem niemieckiej ﬁrmy tesa se,
jednego z czołowych producentów produktów samoprzylepnych
oraz rozwiązań systemowych dla przemysłu i handlu.
w asortymencie posiada między innymi:
n wysokiej jakości taśmy do zastosowań w branży poligraﬁcznej i papiernictwie,
pozwalające na zoptymalizowanie procesów druku,
n innowacyjne produkty do mocowania form drukowych w druku fleksograﬁcznym
(w tym taśmy tesa softprint® oraz samoprzylepne tuleje tesa twinlock®),
n łączenia wstęgi w procesach rolowych, np. offsecie, roto, flekso czy przy przewijaniu papieru,
n taśmy konstrukcyjne używane w opakowaniach kartonowych.
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.
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,

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

reprograf – graﬁkus s.a.
ul. wolska 88, 01-141 warszawa
tel.: 22 539 40 00,

wojciech karlicki, +48 501 205 776
karlicki.wojciech@reprograf-graﬁkus.com.pl
bartłomiej brzykcy, +48 698 676 238
brzykcy.bartlomiej@reprograf-graﬁkus.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

tesa tape sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 184
60-166 poznań
biuro@tesa.com

www.tesa.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

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.
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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

