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PRODUCENT WYSOKIEJ KLASY MASZYN 
DO CIęCIA I PRZEWIJANIA WSZELKIEGO TYPU
MATERIAłÓW OPAKOWANIOWYCH 
(folii, papieru, laminatów, FOLII APET, 
FOLII ALU, etykiet etc.).

Maszyny są produkowane zgodnie 
z najnowszymi trendami w zakresie automatyzacji 
oraz Industry 4.0. Za swoje rozwiązania firma Jurmet
uzyskała kilka patentów.

Produkujemy następujące typy maszyn:
n bobiniarki przeznaczone do szerokiej wstęgi 

o szerokości roboczej do  2200 mm
n bobiniarki do wąskiej wstęgi od 250 mm do 600 mm

szerokości roboczej
n przewijarki do etykiet PP oraz samoprzylepnych
n przewijarki korekcyjne (maszyny doktor) 

– przewijanie w skali 1:1
n krajarki do cięcia gilz tekturowych ręczne 

i automatyczne

Coffee Service Sp. z o.o.
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 OFERCIE:
n automaty pakujące w gotowe torebki
n automaty formująco-dozujące
n dozowniki wagowe kombinacyjne
n dozowniki wolno stojące
n laserowe nacinanie i perforowanie folii i laminatów
n kontrolery wagi
n detektory metalu i detektory X-Ray
n zgrzewarki, mieszarki
n podajniki, odbiorniki, przenośniki

n zadruki folii
n torebki z fałdą boczną
n saszetki Doypack
n opakowania do tytoniu
n zamknięcia strunowe, wentyle
n studio graficzne
n opakowania ekologiczne i biodegradowalne
n opakowania do recyklingu
n usługowe pakowanie
n sklep internetowy

NULKA Anna Warchoł
Sufczyn 272A, 32-852 Dębno 
tel.: 14 66 58 743
tel. kom.: 731 668 552
firma@nulka.eu
www.nulka.eu

POLSKI PRODUCENT MASZYN I LINII PAKUJĄCYCH
ORAZ SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH PAKOWANIE

PRODUKUJEMY:
n Maszyny typowe oraz indywidualnie dopasowane 

do wymogów klienta.
n Maszyny do pakowania produktów sypkich,

granulowanych i pylących.
n Maszyny automatyczne i półautomatyczne.
n Podajniki i transportery.

n Linie ważąco-pakujące.
n Maszyny dostosowane do opakowań foliowych,

wiaderek, słoików, kartonów.

Zapewniamy rzetelny serwis 
i fachowe wsparcie techniczne.

MULTIVAC Spółka z o.o.    
Natalin, ul. Ziemska 35, 21-002 Jastków
tel.: +48 81 746 67 00
fax: +48 81 746 67 01
mupl@multivac.pl
www.multivac.pl

MULTIVAC jako wiodący na świecie producent dostarcza najlepsze rozwiązania opakowaniowe, 
stosowane do pakowania artykułów spożywczych, sprzętu medycznego oraz towarów przemysłowych. 
MULTIVAC w swojej ofercie posiada również urządzenia firmy TVI do zamrażania i hartowania mięsa 
oraz porcjowania i automatycznego ładowania gotowych porcji do opakowań.
Nasze portfolio produktów obejmuje również urządzenia dla przemysłu firmy BIZERBA.
Koncepcja inteligentnej linii MULTIVAC to:
n maszyny pakujące (termoformujące, traysealery, komorowe oraz flow-pack) n urządzenia do obkurczania 
n rozwiązania do automatyzacji procesów produkcji n wysokociśnieniowa obróbka artykułów spożywczych HPP 
n systemy kontrolne i systemy znakowania n urządzenia do zamrażania, hartowania i porcjowania 
n wagi, krajalnice n folie i materiały eksploatacyjne

Jurmet Sp. z o.o. sp. k.
ul. Antoniewo 8, 87-162 Lubicz
tel.: 56 678 27 77
e-mail: jurmet@jurmet.com.pl
www.jurmet.com.pl

MOSCA DIRECT POLAND Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa
tel.: 22 870 00 33, fax: 22 201 18 41
mdpinfo@mosca.com 
www.mosca.com

MOSCA – niemiecki producent wysokiej klasy wiązarek
do zabezpieczania towaru za pomocą taśm PP i PET.

Oferta:
n Wiązarki półautomatyczne
n Wiązarki automatyczne, prasy do palet i foliarki 

– możliwość integracji z linią produkcyjną
n Taśmy wiążące PP i PET
n Części zamienne do wiązarek Mosca
n Autoryzowany serwis

Obsługiwane branże: 
n Producenci tektury falistej i opakowań
n Logistyka i handel wysyłkowy
n Poligrafia i kolportaż
n Przemysł spożywczy 

– wiązarki ze stali nierdzewnej
n Przemysł farmaceutyczny

PACKSOL
Ryszard Warczyński
ul. Odonica 2,  62-200 Gniezno
tel./fax: 61 425 13 73, kom.: 601 997 535
e-mail: rwarczyn@gmail.com
www.packsol.pl

Oferujemy rozwiązania w zakresie 
maszyn i linii pakujących począwszy od pakowania
jednostkowego poprzez 
pakowanie zbiorcze np. w kartony 
aż do automatycznego paletyzowania 
w końcowym etapie produkcji. 

Prowadzimy serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny.

n PRISMA – wagi kontrolne, wykrywacze metalu,
detektory X-Ray

n PFM/MBP – dozowniki wagowe, pionowe i poziome
maszyny pakujące typu flowpack

n IMBALL – wysokowydajne maszyny do formowania,
ładowania i zamykania kartonowych pudeł

n FU TU RA RO BO TI CA – ma szy ny do pa ko wa nia zbior -
cze go, kar to no wa nia oraz ro bo ty za cja i pa le ty za cja

n MF – maszyny do pakowania w sticki 
i płaskie saszetki
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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

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

Pakmar Sp. z o.o.
ul. kajakowa 1, 02-838 Warszawa
Rębków, Zacisze 11, 08-410 Garwolin
tel.: 25 683 09 03, 22 899 32 25
maszyny@pakmar.com.pl, pakmar@pakmar.com.pl
www.pakmar.com.pl 

W OFERCIE:

n zgrzewarki do torebek foliowych,
barierowych/próżniowe torebki barierowe: 
strunowe, torebki doypack, torebki z korkiem

n owijarki mobilne akumulatorowe i automaty 
do paletyzacji folią stretch firmy Packmore i Noxon

n maszyny do pakowania na tackach (pakowanie
próżniowe i map), traysealery i maszyny do
termoformowania

n maszyny do pakowania próżniowego 
w torebki barierowe

n urządzenia do napełniania poduszek 
i zabezpieczania ładunku

n folie stretch makroperforowane, folie siatkowe
n folie barierowe biodegradowalne
n folie wieczkowe barierowe peel i antyfog
n torebki barierowe biodegradowalne do żywności
n folie poduszkowe i pęcherzykowe
n kleje hotmelt

POLPAK Sp. z o.o.
ul. kabrioletu 4, 03-117 Warszawa
e-mail: polpak@polpak.pl
tel.: +48 22 614 49 48, tel.: +48 22 811 81 65
fax: +48 22 814 36 36, www.polpak.pl

POLPAK SP. Z O.O. PRODUCENT MASZYN PAKUJĄCYCH.
Oferujemy innowacyjne rozwiązania, dostosowane do potrzeb klienta. 
n Poziome automaty pakujące typu Doypack z systemem wklejania korka lub zamknięcia strunowego
n Pionowe automaty pakujące 
n kompletne linie pakujące (pakowanie w tacki, słoje, wiadra)
n Case Packery 
n Systemy paletyzujące
n Linie do pakowania w worki papierowe lub foliowe
n Dozowniki wagowe, objętościowe, do płynów rzadkich i gęstych 
n Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

Norma System Sp. z o.o.
ul. Czeladnicza 23A /1, 04-743 Warszawa
tel.: 22 615 50 79, info@normasystem.com.pl
www.sitma.pl / www.sitma.com

n MASZYNY PAKUJĄCE  DLA E-COMMERCE 
n LINIE SORTUJĄCE
n AUTOMATYZACJA PROCESÓW PAKOWANIA W PAPIER I FOLIę
Sitma zawsze działała w odpowiedzi na trendy rynkowe i była prekursorem w tworzeniu aplikacji 
dla sektora e-commerce, oferując swoim klientom zarówno systemy sortowania, jak i pakowania. 
Maszyny takie jak e-Wrap 2.0 zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności. Mogą one wykorzystywać
nowe i innowacyjne materiały, w tym papier i biofolię do opakowań charakteryzujących się niezmienną trwałością.
Oferta firmy jest skierowana do takich sektorów jak: 
n Odzież i obuwie n kosmetyki i pielęgnacja osobista n Elektronika użytkowa 
n Biżuteria i zegarki n książki, muzyka, media  n Mrożonki
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Porąbki 26, 46-325 Rudniki
tel. kom: +48 608 359 428
tel.: +48 34 359 51 01, fax:+48 34 359 15 81
bok@solidpack.pl
www.solidpack.pl

OFERUJEMY:

n Maszyny i linie pakujące w taśmę 
z folii termokurczliwej 

n Maszyny pakujące w półrękaw z folii termokurczliwej 
n Tunele obkurczające 
n Owijarki palet OP 
n Przemysłowe systemy pakowania i transportowania 
n Automaty i Półautomaty owijające z zamknięciem 

w tuleje z folii termokurczliwej lub rozciągliwej

n Automaty wielozadaniowe AW 
n Tackarki
n Zgrzewarki 
n Transportery, stoły obrotowe i inne urządzenia 
n Serwis maszyn pakujących
n Folie, materiały opakowaniowe i opakowania
n Materiały eksploatacyjne i części zamienne 

do maszyn pakujących

Trepko S.A.
ul. Roosevelta 116, 62-200 Gniezno
tel.:  61 426 50 41, fax: 61 426 50 68
info@trepko.com
www.trepko.com

śWIATOWY DOSTAWCA AUTOMATÓW PAKUJĄCYCH 
DLA PRZEMYSłU SPOżYWCZEGO
n rozwiązania dla indywidualnych potrzeb
n uniwersalność automatów
n niezawodność maszyn i usług
n kompleksowość rozwiązań

Serwis pogwarancyjny 
sprzedaż części zamiennych
doradztwo techniczne

n Automaty do napełniania i zamykania gotowych po-
jemników (aseptyczne liniowe, rotacyjne, karuzelowe)

n Automaty do napełniania butelek
n Linia do napełniania i koagulacji sera U.F.
n Automaty do formowania i owijania kostek
n Automaty do pakowania kanapek
n Automaty do formowania, napełniania i zamykania

opakowań
n Linia do pakowania w bloki
n Systemy pakowania zbiorczego

Tomir Sp.j.
A. Korczyński, M. Tytkowska
ul. kopalniana 6, 01-321 Warszawa
tel.: 22 665 62 05, 22 664 81 26
biuro@tomir.com.pl
www.tomir.com.pl

TO MIR – WY łĄCZ NY PRZED STA WI CIEL 
RE NO MO WA NYCH FIRM IL LIG, GE AF I VE RI PACK. 
Ofe ru je my kom plek so we roz wią za nia do two rze nia 
i za my ka nia opa ko wań bli ster – zgrze wa ny z kar tą, fo lią
(obu stron nie tło czo ny), za my ka ny i opa ko wań spo żyw -
czych – ta ce mię sne, kub ki jo gur to we i na po jo we. 
Pro wa dzi my ser wis, szko le nia, fa cho we do radz two. 
IL LIG – od po nad 60 lat wio dą cy pro du cent ter mo for -
mie rek – for mo wa nie płyt, fo lii (tac ki, kub ki), bli strów 
(li nie opa ko wa nio we) i osprzę tu ter mo for mo wa nia – 

zgrze wa rek, wy kra wa rek ro lo wych, urzą dzeń do kon tro li
tem pe ra tu ry. GE AF – pro du cent zgrze wa rek wy so kiej czę -
sto tli wo ści – 2-, 4-, 6-sta no wi sko wych, o mo cach ge ne ra to -
rów 8-48 kW, z moż li wo ścią wy kra wa nia w sta cji zgrze wa -
nia lub pra są w li nii dla pro duk tów me dycz nych, prze my słu
sa mo cho do we go, odzie żo we go i opa ko wań bli ster.
VE RI PACK – pro du cent ma szyn ro lo wych – for mo wa -
nie+za my ka nie opa ko wań w at mos fe rze ga zu obo jęt ne -
go, próż ni i zgrze wa rek tray -se aler dla prze my słu spo -
żyw cze go. Wie lo let ni do staw ca Gra ce -Cry ovac.

ULMA Packaging Polska
ul. Sikorskiego 6b, 05-119 Łajski
tel.: 22 766 22 50
e-mail: biuro@ulmapackaging.pl
www.ulmapackaging.pl

ULMA Packaging Polska od kilkunastu lat 
sprzedaje w Polsce pełen asortyment maszyn ULMA
wraz z urządzeniami peryferyjnymi stanowiący
kompletne linie do pakowania produktów spożywczych 
i niespożywczych.
OFERUJEMY MOżLIWOść PAKOWANIA:
n w folię stretch z ręcznym i automatycznym

podawaniem produktu,
n maszyny rolowe THERMOFORMING wytwarzające

opakowania z dwóch rolek folii, produkty mogą być

pakowane w opakowania z folii miękkiej 
lub twardej, maszyny serii TFS, TFE,

n maszyny typu FLOW PACk z folią podawaną 
od góry lub od dołu, wykonując potrójnie zgrzewane
opakowanie,

n maszyny o wysokiej wydajności typu TRAySEALER,
przeznaczone do pakowania na tackach,

n maszyny do pionowego pakowania produktów VTI i VTC,
n maszyny do pakowania w folię termokurczliwą 

typu shrink.


