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rozwiązAniA 3m w ProdukCji PoligrAfiCznej i PAPierniCzej.

3M Poland Sp. z o.o.

3m to kluCzowy doStAwCA tAśm do montAżu form flekSogrAfiCznyCh
i SyStemów łąCzeniA roli. nASze rozwiązAniA wykorzyStywAne Są
w druku flekSogrAfiCznym, offSetowym, rotogrAwiurowym
orAz w Przemyśle PAPierniCzym.

www.3m.pl/poligraﬁa

www.3m.Pl/PoligrAfiA

Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
Piotr Lis I tel.: +48 600 915 553
e-mail: plis@mmm.com

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

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

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.frankfurt@bwpapersystems.com
części: spares.frankfurt@bwpapersystems.com
sprzedaż: ﬁlip.boruszak@bwpapersystems.com

www.bwpapersystems.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 .
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:
n do kaszerowania
n do produkcji plastra miodu
n do folii, PVC, ALU
n wiecznie żywe typu PSA

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, oddziAł BArry-wehmiller,
łąCzy niezwykle Silne mArki, innowACyjne
teChnologie i wieloletnie doświAdCzenie
w BrAnży tektury fAliStej i mASzyn PrzetwórCzyCh z nAdrukiem flekSogrAfiCznym,
ArkuSzowAniA i PAkowAniA, Artykułów
PAPierniCzyCh, oPrAwy kSiążek orAz
dokumentów zABezPieCzonyCh.

n
n
n
n
n

introligatorskie
do składarek na bazie EVA i PVAc
do toreb i worków papierowych
do drewna
na gorąco typu HOT MELT

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

BW Papersystems to połączenie marek, które wspólnie syntetyzują produkcję w przemyśle papierniczym. Działamy
pod markami: BW Bielomatik (BWB), JAG SYNCHRO, Kugler-Womako, K&H, MarquipWardUnited (MWU), Questec, SHM,
VortX, WillPemcoBielomatik (WPB), Wrapmatic i Zerand.
W branży tektury falistej i maszyn przetwórczych z nadrukiem fleksograﬁcznym Klienci polegają na znanych markach MarquipWardUnited, K&H i VortX w zakresie kompletnych tekturnic, maszyn rotacyjnych, inlinerów i systemów
kuchni klejowych.
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zAAwAnSowAne i niezAwodne
rozwiązAniA do ProdukCji tektury fAliStej

n

n

n

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

PiVAB – przewijaki do 2-warstwowej
tektury falistej
SrP – automatyczne kuchnie klejowe
ne engineering – systemy transportu,
kompletna automatyzacja dla zakładów
produkcyjnych
wellPACk – aplikatory taśmy
VegA – wielopunktowe składarko-sklejarki
omS – maszyny wiążące i owijające
fidiA – maszyny do opakowań e-commerce

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

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.
zakład w ujeździe
Przesiadłów 1, 97-225 Ujazd, woj. łódzkie
tel.: 44 734 10 01

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

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 stała się benchmarkiem na rynku płyt flekso w Polsce
i na świecie. Nie wymagają one stosowania dodatkowych
procesów w celu wykreowania płaskiego punktu, 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-R/
/ESE-R/EFX-R/EFE-R/EPR2), papieru (ESM/EFM) oraz
tektury falistej (EPC). Najnowszą rodziną płyt, które
właśnie debiutują na rynku, jest druga generacja płyt
EASY z wbudowanym płaskim punktem o symbolach
ESX-R, ESE-R, EFX- oraz EFE-R, dedykowanych głównie do
zadruku folii oraz etykiet.

dyStryButor świAtowej klASy rozwiązAń dlA
flekSogrAfii, rotogrAwiury i offSetu
n Komory raklowe, systemy pomp farbowych, urządzenia
wspomagające druk ﬁrmy TRESU, w tym system podawania farby i mycia komory TRESU MaxiPrint
n Środki i urządzenia myjące bezpieczne dla człowieka
i środowiska Recyl
n Listwy raklowe ze szwedzkiej stali Swedev oraz tworzywowe Flexoconcepts
n Maszyny drukujące Edale, Codimag i Tresu

Wałki i tuleje rastrowe ceramiczne Cheshire oferujące
siatki do aplikacji specjalnych oraz chromowe MET
n Usługa czyszczenia laserowego wałków i tulei rastrowych – posiadamy największe doświadczenie w czyszczeniu laserowym na polskim rynku
n Doradztwo i szkolenia
dzięki tym i innym oferowanym przez nas produktom
i usługom od ponad 25 lat rozwiązujemy PAńStwA
ProBlemy i wnoSimy wiele korzyśCi do drukarni
w całej Polsce.

odkryj PArtnerA,
z którym możeSz PoddAĆ tekturę fAliStą
BArdziej ekonomiCznej oBróBCe.

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).

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.
komPlekSowe Portfolio rozwiązAń
dlA drukArń oPAkowAniowyCh.
Niezależnie od tego, czy jest to druk offsetowy, cyfrowy
czy zwojowy, oferta obejmuje maszyny indywidualnie
konﬁgurowane pod kątem maksymalnej wydajności
i najbardziej wyraﬁnowanych zastosowań.
Całość uzupełniają odpowiednie elementy oprogramowania systemu Prinect dedykowane dla drukarń
opakowaniowych, materiały eksploatacyjne i serwis.
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DuPont Oval Logo jest znakiem towarowym ﬁrmy DuPont i jej ﬁlii.

ofﬁce.ujazd@dunapack-packaging.com
ofﬁce.lubliniec@dunapack-packaging.com
www.dunapack-packaging.com/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

n

W ofercie:
naświetlarki Suprasetter A52/A75/A106/106;
maszyny drukujące Speedmaster CX 75/102, XL 75/XL
75 Anicolor, XL 106; maszyny do zadruku kartonu z roli
Heidelberg Intro/ICS/CCS; sztance Easymatrix,
Promatrix, Powermatrix, sztanca rotacyjna
Speedmaster XL 106-DD, sztanca płaska Heidelberg FCL;
składarko-sklejarki Diana Go 85, Diana Easy 85/115,
Diana Smart 55/80/115, Diana X 115; systemy kontroli
opakowań Diana Eye 42/55; systemy cięcia POLAR.

GRAW Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 2, 95-035 Ozorków
tel.: 42 718 21 21
e-mail: graw@graw.pl

www.graw.pl

Göpfert
Maschinen GmbH

Przedstawiciel na Polskę:

MC Services Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 18
41-400 Mysłowice
tel. 32 3182832
biuro@mcservices.pl

www.goepfert.de

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 000, fax: 22 57 89 652
info.pl@heidelberg.com

www.heidelberg.pl
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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

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:

InfoGraf Sp. z o.o.

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

www.infograf.eu

Integart Sp. z o.o.

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

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

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
biuro@introzap.pl

www.introzap.pl

n
n
n
n
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automatów do produkcji okładek,
teczek, segregatorów;
automatów do sztancowania i złocenia,
składarko-sklejarek do pudełek i kartonów;
przemysłowych laminatorów termicznych
i na bazie wody;
automatów do kaszerowania, bobiniarek,
przekrawaczy do papieru, gilotyn;

n
n
n

automatów do montażu magnesów, okienkarek,
torebkarek, maszyn flekso;
pras do produkcji puzzli ręcznych lub automatycznych;
na życzenie dostarczamy maszyny używane dla
poligraﬁi.

zapewniamy instalacje, szkolenia,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Wyceny maszyn – rzeczoznawca SIMP spec. nr 217
– maszyny i technologie poligraﬁczne.

integArt – ProPAgAtor orAz dyStryButor nowoCzeSnyCh rozwiązAń teChnologiCznyCh
dlA rynku grAfiCznego, oPAkowAniowego orAz PrzemySłowego. Firma dostarcza innowacyjne maszyny,
a także całe systemy wraz z niezbędnym, specjalistycznym oprogramowaniem. w ofercie:
n Drukarki HP Latex roll to roll, w szer. od 1,3-1,6 m do 3,2 m
n Drukarki HP Latex serii 700/800 oraz z białym atramentem serii 700W/800W (Premiera na rynku)
n Drukarki sublimacyjne HP Stitch serii 300/500/1000
n Drukarki HP Latex R 1000/2000 do druku na materiałach sztywnych, także z użyciem białego atramentu
n Rozwiązania cyfrowe Summa Cut, Summa F oraz Summa L Series (Laser)
n Urządzenia post-ﬁnishingowe (komplementarne.pl): trymery, laminatory, aplikatory
n Autoryzowany serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wsparcie techniczne i instalacyjne
oferujemy nAStęPująCe kleje SPeCjAliStyCzne orAz mAteriAły PoligrAfiCzne:
n kleje PAPermAX Cr (BORYSZEW), BESTKOL, EUKALIN, GLUDAN oraz inne kleje specjalistyczne
do powierzchni zwykłych i powlekanych (powierzchnie UV, foliowane, lakierowane itp.)
n kleje „nA gorąCo” – kleje wysokotopliwe, do produkcji książek, katalogów itp. (klejenie grzbietów i boków);
produkcja opakowań; etykietowanie itp.; kleje niskotopliwe, glutynowe, produkcja pudeł, oprawa twarda
(książki, katalogi); kleje „na gorąco” – w laskach;
n nowośĆ: klej menigreen ekologiczny klej pochodzenia roślinnego , biodegradowalny, w pełni recyklowalny,
do produkcji pudełek;
n 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 od 20 lAt jeSt PrzedStAwiCielem firmy kolBuS gmBh & Co.kg. 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, aplikowanie magnesów.
Oferujemy również usługi profesjonalnego serwisu i doradztwo techniczne.
obecnie w ofercie również kompaktowe i modułowe maszyny do produkcji pudeł z tektury falistej
oraz składarko-sklejarki. nowośĆ: sztanca rotacyjna z drukiem fleksograﬁcznym.
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iStnieje niewiele Podłoży drukowyCh, któryCh mASzyny ProdukCji koenig & BAuer nie Są w StAnie
zAdrukowAĆ, począwszy od druku banknotów, cienkich folii IML, sztywnych kartonów, tektury falistej, poprzez blachę,
opakowania szklane, aż po produkcję książek, ekspozytorów, systemów identyﬁkacji, druk czasopism, reklam i gazet.
To wszystko jest codziennie i na całym świecie produkowane przy wykorzystaniu technologii Koenig & Bauer. Druk
w technologii offsetowej, fleksograﬁcznej, cyfrowej czy sitodrukowej, z możliwościami uszlachetnień z jednym lub
dwoma rodzajami lakierów, zastosowanych wybiórczo lub pełnopowierzchniowo, z foliowaniem w linii – wszystko, aby
w sposób wyraﬁnowany uszlachetnić produkt poligraﬁczny. dla nas świat druku jest fascynującym światem.
we Print your world.
Więcej informacji: pl.koenig-bauer.com

oferta metpack obejmuje:
n najwyższej jakości kartony powlekane Pe oraz innymi rodzajami polimerów, zgodnie z wymaganiami klientów;
n kartony powlekane PP i Pet do żywności na wynos, które nadają się do zastosowania w kuchenkach
mikrofalowych, piekarnikach i zamrażarkach;
n kartony powlekane PlA i BioPe;
n papier wielowarstwowy (składający się nawet z 6 warstw) z powłoką ekstruzyjną i warstwą barierową,
zabezpieczającą przed działaniem tlenu i wilgoci, stosowany np. do produkcji torebek do kawy.

Produkty Metpack posiadają wszystkie niezbędne certyﬁkaty bezpieczeństwa żywności i zapewnienia jakości:
BRCGS Packaging, ISO 22000, ISO 9001, FSC, PEFC i certyﬁkaty kompostowalności dla PLA.
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:

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 FBB EB
Bielone krAftlinery wkl: MetsäBoard Natural
WKL Bright, MetsäBoard Classic WKL, MetsäBoard
Pro WKL, MetsäBoard Prime WKL.

n

n

n

mASzyny PoStPreSS – nowe i używAne – imPort i SerwiS
n
n
n

FORMOWANIE OPAKOWAń
COLD FOIL I CAST&CURE
OKLEJARKI

n
n
n

AUTOMATY SZTANCUJąCE
KASZEROWNICE

n
n

BLANKING

n

SKŁADARKO-SKLEJARKI

COLD STAMPING / HOT STAMPING
FOLIARKI

Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o.
ul. Puławska 456
02-884 Warszawa

pl.koenig-bauer.com

Priland Sp. z o.o.

ul. Niedziałkowskiego 8-12
45-085 Opole

www.metpack.com/pl/

Bartosz Mazurkiewicz, Prezes
tel. kom.: +48 506 047 379
mazurkiewicz@priland.com.pl
Justyna Hilla, specjalista ds. kluczowych klientów
tel. kom.: +48 505 158 573, hilla@priland.com.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

MMDS Machines

ul. Piłsudskiego 73, 32-050 Skawina
tel.: +48 12 252 77 77
Kontakt: Tomasz Marczewski
tel. kom.: +48 601 45 81 66

www.mmds.pl

www.mmds.pl
moSCA – niemieCki ProduCent wySokiej klASy wiązArek
do zABezPieCzAniA towAru zA PomoCą tAśm PP i Pet.
ofertA:
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:
Producenci tektury falistej i opakowań
n Logistyka i handel wysyłkowy
n Poligraﬁa i kolportaż
n Przemysł spożywczy
– wiązarki ze stali nierdzewnej
n Przemysł farmaceutyczny

n

nAVe euroPe Sp. z o.o.
oferuje następujące maszyny do procesów post-press:
n automatyczne i półautomatyczne
maszyny sztancujące (zarówno do kartonu,
jak i do tektury falistej),
n maszyny sztancująco-złocące,
n składarko-sklejarki,
n okienkarki,
n kaszerownice,
n maszyny do produkcji opakowań wrapped rigid box,
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n

n
n
n
n

linie do oprawy zeszytowej,
linie do oprawy klejonej,
niciarki,
zbieraczki.

zapewniamy opiekę posprzedażową,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zajmujemy się również pośrednictwem
w sprzedaży maszyn używanych.

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

UROP

Nave Europe Sp. z o.o.

ul. Wysłouchów 41A/46, 30-611 Kraków
Marek Migdalski – kom.: +48 728 989 693
e-mail: marek.migdalski@naveeurope.com
Marcelina Jędrzejewska – kom.: +48 785 964 720
e-mail: ofﬁce@naveeurope.com

https://naveeurope.com/
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neStro zAjmuje Się ProjektowAniem, montAżem
AutomAtyCznyCh SyStemów odBioru śCinki i trymu BoCznego.

NESTRO PPHU Sp. z.o.o.

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 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

Pakmar Sp. z o.o.

ul. Kajakowa 1, 02-838 Warszawa
tel.: +48 22 899 32 25
zakład folii rębków: Zacisze 11, 08-410 Garwolin
tel.: +48 25 682 06 05, 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

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

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

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

neStro jest partnerem handlowym ﬁrmy BAlemASter europe w Polsce w zakresie belownic i prasokontenerów.
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
Firma Pakmar jest obecna na polskim rynku od 1990 roku.
Oferujemy pełną obsługę, od wyboru koncepcji opakowania po jego dostosowanie do potrzeb klienta. nasza oferta jest skierowana głównie do przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego i producentów opakowań.
n Folie biodegradowalne i kompostowalne PLA
n Laminaty biodegradowalne barierowe do tacek
i maszyn flowpack
n Laminaty biodegradowalne z papierem
n Torebki biodegradowalne

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
n
n
n

Folie APET/PE do termoformowania
Folie PA/PE, PET/PE, PET/alox/PE do pakowania
próżniowego, PA/PP do sterylizacji
Folie barierowe do maszyn flowpack i transwrap
Folie stretch makroperforowane do paletyzacji
Folie barierowe i wieczkowe do tacek, peel, antifog
Torebki barierowe typu doypack ze struną,
zaworem do materiałów sypkich i płynów

30 lAt doświAdCzeniA nA rynku

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

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!
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PolimerPro – PrzygotowAlniA flekSogrAfiCznA z PonAd 20-letnim doświAdCzeniem
w ProdukCji form drukowyCh dlA ProduCentów etykiet i oPAkowAń.

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 C14 na targach PACkAging innoVAtionS w Warszawie.

PPHU POLIMERPRO

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

firmA gerhArd SChuBert gmBh jest średniej wielkości przedsiębiorstwem rodzinnym
zatrudniającym obecnie 1400 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

Smart LFP koncentruje swoje działania na zaspokojeniu
potrzeb Klientów przemysłowych rynków Viscom, Opako
oraz Textile. Jest gwarantem 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

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 oraz wsparcie techniczne i instalacyjne,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

SyStem P – doStAwCA mASzyn i urządzeń StoSowAnyCh do kontroli,
druku i konwertowAniA etykiet orAz oPAkowAń elAStyCznyCh.

W ofercie:
AVT Ltd – systemy automatycznej inspekcji i kontroli druku do maszyn rolowych.
n DCM USIMECA – maszyny do produkcji etykiet shrink sleeve oraz opakowań elastycznych.
n Lesko Engineering – urządzenia do wykrawania, przewijania i ﬁnishingu etykiet.
n Lundberg – urządzenia i systemy do odbioru odpadów.
n Rietstack – maszyny do sztancowania off-line rola/arkusz np. etykiet IML, Cut&Stack, wet glue.
n WANJE EUROPE – semi-rotacyjne maszyny offsetowe do druku etykiet.
n

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 SAte: maszyny do opakowań RIGID BOX 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.

SPrzedAż i SerwiS i nowe i używAne mASzyny PoligrAfiCzne i CzęśCi zAmienne i wSPArCie teChniCzne i relokACje drukArń.

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.
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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.

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

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

ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice
Kontakt: biuro@smartlfp.pl
DEMO EXPERIENCE CENTER: +48 609 912 719

www.smartlfp.pl

System
System P, Piotr Skłodowski

ul. Wyspowa 17/4, 03-687 Warszawa
tel.: 22 679 41 80, tel. kom.: 501 298 787
p.sklodowski@wp.pl

www.systemp.pl

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
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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

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

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.

tfP oferuje:
opakowania klapowe, opakowania
wykrawane z tektury falistej i litej (do
zastosowania w branżach spożywczej,
higienicznej, kosmetycznej, chemicznej,

www.tfp.com.pl
oferujemy:

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.

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

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
Naszym Klientom zapewniamy profesjonalny, fabryczny SerwiS zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny.
gruPA werner kenkel lider w produkcji tektury falistej, opakowań oraz standów (POS).
W 3 zakładach na terenie Polski zatrudnia obecnie ponad 1700 pracowników. Nowocześnie zarządzana i dynamicznie
rozwijająca się ﬁrma o europejskim formacie. Ponad 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

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

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
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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