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adams sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które od 1995 roku
specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży opakowań z tektury falistej
na rynki Unii Europejskiej.

ADAMS jest spółką rodzinną z całkowicie polskim kapitałem i zajmuje czołowe miejsce wśród przetwórców tektury falistej.

W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się opakowania klapowe, fasonowe, jednostkowe i zbiorcze z wielokolorowym
nadrukiem fleksograﬁcznym oraz opakowania kaszerowane z nadrukiem offsetowym – display, srp, posm.
Od maja 2019 roku oferta przedsiębiorstwa została rozszerzona o opakowania dedykowane e-commerce.

Grupa akomex to czołowy
producent opakowań kartonowych w polsce.

Produkujemy wysokiej jakości opakowania z tektury
litej, ulotki, etykiety, a także tacki i arkusze laminowane.
Tworzymy je dla takich sektorów jak branża
farmaceutyczna, spożywcza, higiena osobista,
elektronika i technologia czy akcesoria domowe.
Przygotowujemy również indywidualne realizacje,
ściśle dostosowane do specyﬁki danego rynku.
aQuila jest liderem na rynku producentów
tektury falistej w polsce.
AQUILA należy do międzynarodowej grupy
VPK Packaging Group NV. Budując od 15 lat
mocną pozycję rynkową, priorytetowo podchodzi
do jakości oferowanych produktów i usług. Fabryki
zlokalizowane we Wrześni, w Radomsku i Brzegu
wyposażone są w nowoczesne linie produkcyjne.
drukarnia ellert
jest jednym z największych
zakładów poliGraficznych w polsce.

SPECJALIZUJE SIĘ W PRODUKCJI
MATERIAŁÓW POS ORAZ OPAKOWAŃ,
A TAKŻE DRUKU OFFSETOWYM I UV
DO FORMATU 1200x1620 MM, DRUKU
NA CANVAS DO FORMATU 1200x1620 MM
ORAZ FOLIOWANIU DO FORMATU 1420x1620 MM.
ds smith jest wiodącym w europie dostawcą
zrównoważonych opakowań z tektury falistej.
Sprosta wszelkim wymaganiom rynku oferując „opakowania gotowe na półkę” (SRP), opakowania dedykowane dla
e-commerce, opakowania transportowe, displaye i standy
POS, niezwykle wytrzymałe opakowania przemysłowe
oraz palety tekturowe

Bogatą ofertę produktów uzupełniają usługi doradztwa
z zakresu łańcucha dostaw, projektowania opakowań, ob-

esto jest wiodącym na rynku
producentem opakowań z tektury falistej.

Nowoczesny, szeroko rozwinięty park maszynowy
umożliwia dopasowanie produkcji od standardowych
zastosowań, poprzez zaawansowane, dostosowane
do indywidualnych projektów naszych Klientów.
W ofercie posiadamy szeroki wachlarz produktów
opakowań kaszerowanych, opakowań z tektury
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Długoletnie doświadczenie
i pełne kompetencje B2B
3 nowoczesne fabryki w Polsce i Danii
Linie do druku offsetowego i fleksograﬁcznego
ISO 9001, 15378, 14001, FSC, BRC
Innowacyjność: tamper evidence, zabezpieczanie
opakowań (konstrukcyjne, offsetowe)
Procesy uszlachetniania opakowań (lakiery,
przetłaczanie, okienkowanie, hot foil stamping,
Braille), falcowanie ulotek, laminowanie kartonu

Laboratorium we Wrześni posiada Certyﬁkat
ISO 17025:2005 wydany przez Państwowe Centrum
Akredytacji. AQUILA proponuje swym odbiorcom
szeroki asortyment tektur 3- i 5-warstwowych
w typach fal: F, E, B, C, EF, EE, EB, BB, BC.

Wybierając ofertę ﬁrmy AQUILA klienci zyskują
solidnego partnera, poprawiając tym samym swoją
pozycję konkurencyjną na krajowym rynku
producentów opakowań.
Wyposażona w najnowsze urządzenia
do druku, kaszerowania i sztancowania,
automatyczne sklejarki oraz inne maszyny
pomocnicze jest w stanie sprostać najwyższym
wymaganiom rynku reklamy BTL.

Wysoka jakość produkowanych standów
i opakowań owocuje ciągłym wzrostem
liczby klientów, wśród których znajdują się
wiodące agencje oraz producenci artykułów FMCG.

ADAMS Sp. z o.o.

ul. Nowina 20, 62-081 Baranowo
tel.: +48616507777
e-mail: biuro@adamsbox.com.pl

www.adamsbox.com.pl

www.akomex.pl / +48 58 560 11 80
www.drukpak.pl / +48 54 282 82 00

AQUILA WRZEŚNIA Spółka z o.o.

ul. Objazdowa 6 a, 62-300 Września
tel.: (+48) 61 650 19 00, fax: (+48) 61 650 19 01
aquila@aquila.vpk.pl

www.aquila.vpk.pl

Drukarnia Ellert Sp. z o.o.

ul. Nadrzeczna 17, 05-462 Wiązowna
tel.: +48 22 769 0 100
e-mail: marketing@ellert.pl

www.ellert.pl

sługi dostaw w systemie palet przekładkowych (Kay Pal)
oraz usług opakowaniowych, świadczonych przez lokalne
centra usługowe.

na terenie polski ds smith prowadzi produkcję w fabrykach zlokalizowanych w 4 miastach: kielce, oława, kutno,
kwidzyn. Dysponuje również 5 centrami usług, zlokalizowanymi w pobliżu zakładów klientów. DS Smith od 2010
roku stawia sobie ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.
falistej oraz opakowania wielkogabarytowe
ze spersonalizowanym nadrukiem.
Nasze produkty wykonywane są z dbałością
o najwyższą jakość, co potwierdzają posiadane
przez nas certyﬁkaty: ISO 9001: 2015 oraz FSC.
25-letnie doświadczenie, wiarygodność oraz dynamiczny
rozwój docenili zarówno nasi Klienci, jak i Puls Biznesu,
wielokrotnie przyznając nam tytuł „Gazeli Biznesu”.

z nami zapakujesz wszystko!

DS Smith Polska Sp. z o.o.

ul. Malików 150, 25-639 Kielce
kielce.pl@dssmith.com
tel.: +48 41 3673900; +48 41 3673201

www.dssmith.com

ESTO Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 21, 74-320 Barlinek
tel.: 95 74 61 511 wew. 32,
fax: 95 74 61 511 wew. 21
e-mail: biuro@esto.biz.pl
www.esto.biz.pl
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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.
biuro@eurobox.com.pl
www.dunapack-packaging.com/pl

euroBox polska sp. z o.o.
zakład w ujeździe
Przesiadłów 1, 97-225 Ujazd, woj. łódzkie
tel.: 44 734 10 01

Granpak to profesjonalne doradztwo
i wysoka jakoŚĆ
ul. Przemysłowa 30
34-120 Andrychów
tel.: 33/ 875 30 29
zapytania: handel@granpak.pl
www.granpak.pl

Janmar Centrum Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Jana Pawła II 2, 63-620 Trzcinica
tel: +48 62 33 23 150, fax: +48 62 33 23 151
biuro@janmarcentrum.pl

www.janmarcentrum.pl

KEA IBB Sp. z o.o.

ul. Osobowicka 89, 51-008 Wrocław
tel.: (71) 33 44 300, fax: (71) 33 44 333
Kontakt: Mariusz Preś
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
tel.: +48 601 919 644, oferta@kea.pl

www.kea.pl

Model
Opakowania
Sp. z o.o.
Biłgoraj: ul. Szwajcarska 1, tel.: 84 686 91 00
czosnów: ul. Duńska 1, tel.: 22 767 30 00
nowa sól: ul. Inżynierska 1, tel. 68 355 16 00

info.pl@modelgroup.com

www.schumacher-packaging.com

Jesteśmy ﬁrmą rodzinną z 20-letnim doświadczeniem
w produkcji opakowań z tektury litej oraz opakowań kaszerowanych. Nasza duma to nowoczesny park maszynowy, dzięki któremu dysponujemy dwoma pełnymi i niezależnymi liniami produkcyjnymi w formacie B1 i B0.
Oferujemy szeroki wachlarz uszlachetnień druku: hot-stamping, okienkowanie, lakiery hybrydowe, metaliza itp.

nowoczesne i funkcjonalne opakowania
z tektury falistej, z nadrukiem flekso hd.
20 lat doświadczenia, wykwaliﬁkowany zespół pracowników, jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Europie, stosowanie ekologicznych rozwiązań,
terminowość, a przede wszystkim partnerskie podejście
do współpracy – to wszystko wpływa na zadowolenie
naszych klientów.
dzięki pierwszemu w polsce parkowi opakowań, który
współtworzymy, jesteśmy jeszcze bardziej elastyczni.

euroBox polska sp. z o.o.
zakład w lublińcu
ul. Inwestycyjna 1, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
tel.: 34 373 82 00

Stawiamy na podejście proekologiczne, fachowo doradzimy, jak zoptymalizować opakowanie i zminimalizować
koszty.
Posiadamy certyﬁkaty: Standard Bezpieczeństwa Żywności BRC P&M6 oraz FSC i ISO 9001: 2015.

rozwój zrównoważoneGo opakowania to jedno
z Głównych wyzwań, przed jakimi stoi przemysł
opakowaniowy, a któremu nasza firma potrafi
sprostaĆ i jest w tym liderem na rynku.

realizujemy nowoczesne opakowania z nadrukiem
w technologii flekso hd, a także ze standardowym
nadrukiem flekso – dla wielu branż z kraju i europy.
Dbamy o rozwój każdego działu w naszym przedsiębiorstwie. Inwestujemy w wiedzę oraz w najnowocześniejsze
technologie.
Staramy się, by nasi klienci pod każdym względem
wysoko oceniali współpracę z nami, ponieważ...
janmar centrum to... więcej niż opakowania.

KEA specjalizuje się w produkcji:
n opakowań jednostkowych z tektury litej z możliwością uszlachetniania foliami hot-stamping
oraz lakierami UV i hybrydowymi, przeznaczone do automatycznego pakowania;
n ulotek informacyjnych złożonych z możliwością zaklejenia żelkiem, klejem lub taśmą z perforacją;
n instrukcji oBsłuGi (manual) w postaci broszur szytych drutem lub klejonych klejami hot-melt i PUR.

Klientami KEA są liderzy z przemysłu: farmaceutyczneGo, kosmetyczneGo, chemiczneGo,
rtV-aGd, automotiV, którzy jako główne zalety określają: kompetentną załoGę, kompleksową oBsłuGę,
szeroką Gamę możliwoŚci produkcyjnych, elastycznoŚĆ i terminowe dostawy.
Certyﬁkaty w KEA: FSC, ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 z elementami HACCP, GMP.
www.kea.pl
„we dress to impress”

Nasze opakowania chronią, eksponują– a nawet
zachęcają do marzeń! Ten efekt uzyskujemy dzięki
stosowaniu odpowiednich kombinacji materiałów,
konstrukcji oraz wielobarwnym nadrukom
w technologii fleksograﬁcznej i offsetowej.
Opakowania powstają w trzech nowoczesnych,
stale rozwijających się zakładach produkcyjnych
w Biłgoraju, Czosnowie i Nowej Soli.

Codzienny kontakt z produktami, wyzwaniami
rynkowymi wymaga innowacyjności, otwartości
na zmiany, dynamiki i elastyczności.
To specyﬁka naszej pracy i cechy charakterystyczne
naszego zespołu.
siłą, która stoi za naszymi sukcesami,
są nasi pracownicy i nasi klienci.

schumacher packaGinG ekspertem w zakresie
indywidualnych rozwiązań opakowaniowych z tektury falistej i litej.
firma o szerokim proﬁlu działalności łączy ze sobą:
n produkcję papieru, tektury i opakowań z tektury falistej
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

OPAKOWANIE 8/2020

OPAKOWANIA Z PAPIERu I TEKTuRy – PRODuCENCI OPAKOWAń 23
SPecjalizujemy Się W ProDuKcji i ProjeKtoWaniu rozWiązań oPaKoWanioWych z teKtury faliStej.

W Polsce naszym głównym obszarem działań są opakowania przemysłowe, do transportu i przechowywania żywności,
opakowania XXl, o wysokiej wytrzymałości, opakowania na owoce i warzywa (P84), standy PoS oraz opakowania
wysyłkowe do handlu ecommerce. Nasi klienci cenią nas za innowacyjność i wysoką jakość serwisu. W Centrum Badań
i Rozwoju (Experience Centre w Koninie) nasi eksperci pracują nad opracowaniem najlepszych rozwiązań dotyczących
optymalizacji kosztów, wsparcia sprzedaży i obniżenia ryzyka. Stawiamy na ekologię, określamy cele i mierzymy osiągnięcia w działaniach prośrodowiskowych.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

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

StoWarzySzenie PaPierniKóW PolSKich jeSt orGanizacją o charaKterze nauKoWo-technicznym,
której celem jest stwarzanie warunków dla wymiany informacji i opinii na temat bieżących i przyszłych problemów
przemysłu papierniczego i przetwórczego, dotyczących produkcji, nowych wyrobów, surowców, eksploatacji maszyn,
automatyzacji procesów, energetyki, ochrony środowiska, zagadnień ekonomicznych. W SPP działają Sekcja Papieru,
Sekcja Tektury Falistej oraz Sekcja Infrastruktury i Techniki. członkami Sekcji tektury falistej są ﬁrmy: Adams, Aquila
Września, Aquila Radomsko, Aquila Skarbimierz, DS Smith Polska, Eurobox Polska, Model Opakowania, Mondi BZWP,
Mondi Corrugated Świecie, Mondi Dorohusk, Mondi Simet, Mondi Szczecin, Mondi Warszawa, Rawibox, Smurﬁt Kappa
Polska, Stora Enso Poland, TOP-THIMM Opakowania, TFP, VPK Packaging, Werner Kenkel.
Więcej o nas na stronie: www.spp.pl

VPK PacKaGinG SP. z o.o.
jeSt częścią VPK PacKaGinG GrouP nV,
Która rozWija i ProDuKuje innoWacyjne
PoD WzGlęDem ochrony i loGiStyKi
oPaKoWania z teKtury faliStej.

Kontakt: stf@spp.pl, tel.: (42) 630 01 17

Podstawą ﬁrmy jest ambitny zespół, który
w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym
zapewnia naszym Klientom wysoką jakość serwisu
i produktu oraz bezpieczeństwo dostaw.
Potwierdzeniem tego są certyﬁkaty jakościowe:
ISO 9001, ISO 14000 i BRC IoP, które uzyskaliśmy
po zaledwie 5 miesiącach działalności.
Dodatkowym wsparciem dla naszych Klientów
są projekty optymalizacyjne, mające na celu jak
najlepszy dobór opakowań do łańcucha logistycznego.

Warszawa | Pruszków,
Pruszcz Gdański | Konin | Drezdenko
zapytania@smurﬁtkappa.pl

www.smurﬁtkappa.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

Stowarzyszenie
Papierników Polskich
tel.: +48 42 630 01 17
e-mail: stf@spp.pl

www.spp.pl

Znajdziesz nas też
na portalach:
Facebook, Twitter, LinkedIn

VPK Packaging Sp. z o.o.

ul. Objazdowa 6 A, 62-300 Września
tel.: (+48) 61 650 19 00
fax: (+48) 61 650 19 01
vpk@vpk.pl, www.vpk.pl

WoK to PrzoDujący ProDucent oPaKoWań i teKtury faliStej W PolSce.

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.
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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

