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aQUiLa – BeZpiecZny partner, 
wyGodna współpraca

aQUILa jest li de rem wśród pro du cen tów tek tu ry fa li stej
w Pol sce, a za ra zem człon kiem gru py VPk zrze sza ją cej
pro du cen tów tek tu ry i opa ko wań z ca łej eu ro py. w nie ca -
łą de ka dę fir mie uda ło się osią gnąć zna czą cą po zy cję
na ryn ku tek tu ry i stwo rzyć mar kę, za któ rą stoi ja kość
i ce nio ny pro dukt. w jej skład wcho dzą trzy pręż nie dzia -
ła ją ce za kła dy – we wrze śni, w ra dom sku i w brze gu.

aqu ila ofe ru je sze ro ki asor ty ment tek tu ry fa li stej trzy -,
czte ro - i pię cio war stwo wej, w ar ku szach o róż nych ty pach
fal: b c oraz e f, a tak że bc eb, ee, ef, bb i ec.

fa bry ka we wrze śni: 62-300 wrze śnia
ul. ob jaz do wa 6a, tel.: (+48) 61 650 19 00
fa bry ka w ra dom sku: 97-500 ra dom sko
ul. Przed się bior ców 1, tel.: (+48) 44 712 60 00
fa bry ka w Brze gu: 49-318 skarbimierz
ul. Par ko wa 28, tel.: (+48) 77 443 94 20

esto Jest wiodącym na rynkU 
prodUcentem opakowań Z tektUry faListeJ.
w obecnej ofercie produktowej przedsiębiorstwa
znajdują się następujące pozycje:
n opakowania z nadrukiem wielokolorowym 

w technologii cyfrowej,
n opakowania klapowe z tektury falistej,
n opakowania kaszerowane z nadrukiem offsetowym,
n opakowania wykrojnikowe z tektury falistej 

z nadrukiem lub bez nadruku,

n opakowania wykrojnikowe w technologii fleksograficznej.
n opakowania e-commerce
nasze produkty wykonywane są z dbałością o najwyższą
jakość, co potwierdzają posiadane przez nas certyfikaty:
Iso 9001:2015 oraz fsc.
28-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 Jest wiodącym w eUropie 
dostawcą prZyJaZnych środowiskU
opakowań Z tektUry faListeJ. 

w swoich fa bry kach w kiel cach, oła wie, kut nie i kwi dzy nie
pro du ku je naj wyż szej ja ko ści opa ko wa nia m.in. eks po zy -
cyj ne, trans por to we, de dy ko wa ne sprze da ży e -com mer ce, 
prze my sło we, di splaye oraz pa le ty tek tu ro we. wszyst kie 
pro duk ty są do pa so wa ne do in dy wi du al nych wy ma gań 
klien tów oraz speł nia ją ce am bit ne ce le śro do wi sko we. 

ds smith zna na jest tak że z pro fe sjo nal nych usług do rad -
czych do ty czą cych łań cu cha do staw. jej ofer tę uzu peł nia
ofer ta usług świad czo nych przez cen tra Usług dla klien tów.

co siód me opa ko wa nie tek tu ro we w eu ro pie i co dzie sią te
w Pol sce pro du ko wa ne jest przez ds smith. każ de go dnia
z pol skich fa bryk wy jeż dża 3,5 mln tek tu ro wych opa ko wań.

w mar cu 2022 roku uru cho mio na zo sta nie pro duk cja
w su per no wo cze snej fa bry ce w Beł cha to wie. 

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

AQUILA
ul. objazdowa 6a, 62-300 września
tel.: (+48) 61 650 19 00
aquila@aquila.vpk.pl
www.aquila.vpk.pl

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

ADAMS Sp. z o.o.
ul. nowina 20, 62-081 baranowo
tel.: +48 61 660 74 00
e-mail: dzial.handlowy@adamsbox.com.pl
www.adamsbox.com.pl

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,
a od 2021 o opakowania z nadrUkiem cyfrowym.

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.

n długoletnie doświadczenie 
i pełne kompetencje b2b

n 3 nowoczesne fabryki w Polsce i danii
n Linie do druku offsetowego i fleksograficznego
n Iso 9001, 15378, 14001, fsc, brcgs
n Innowacyjność: tamper evidence, zabezpieczanie

opakowań (konstrukcyjne, offsetowe)
n Procesy uszlachetniania opakowań (lakiery,

przetłaczanie, okienkowanie, hot foil stamping,
braille), falcowanie ulotek, laminowanie kartonu

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

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.

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

www.dunapack-packaging.com/pl

Zakład w Ujeździe Zakład w Lublińcu
Przesiadłów 1, 97-225 Ujazd, woj. łódzkie ul. Inwestycyjna 1, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
tel.: 44 734 10 01 tel.: 34 373 82 00
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Gran pak to pro fe sJo naL ne do radZ two i wy so ka
Ja kość. je ste śmy fir mą ro dzin ną z 20-let nim do świad -
cze niem w pro duk cji opa ko wań z tek tu ry li tej oraz opa ko -
wań ka sze ro wa nych.
Po sia da my no wo cze sny park ma szy no wy, dzię ki któ re mu
dys po nu je my dwo ma peł ny mi i nie za leż ny mi li nia mi pro -
duk cyj ny mi w for ma cie b1 i b0.
ofe ru je my sze ro ki wa chlarz uszla chet nień dru ku: hot
stam ping, okien ko wa nie, la kie ry hy bry do we, me ta li za itp.
sta wia my na po dej ście pro eko lo gicz ne i ma my do te go

na rzę dzia. fa cho wo do ra dzi my, jak zop ty ma li zo wać i zmi -
ni ma li zo wać kosz ty opa ko wań.
Po sia da my cer ty fi ka ty: stan dard bez pie czeń stwa żyw no -
ści brcgs Pm6 oraz fsc, Pefc i Iso 9001: 2015.
to wa rzy szy my klien tom na każ dym eta pie pro ce su od po -
my słu, kon struk cji, pro fe sjo nal ne go pro jek tu aż po go to -
we opa ko wa nie.

eko Lo GicZ ne, in no wa cyJ ne, kLa sy pre miUm 
– ta kie są na sze opa ko wa nia.

ul. Przemysłowa 30
34-120 andrychów
tel.: 33/ 875 30 29
zapytania: drukarnia@granpak.pl
www.granpak.pl

no wo cZe sne i fUnk cJo naL ne opa ko wa nia 
Z tek tU ry fa Li steJ, Z na drU kiem fLek so hd.
21 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.

realizujemy nowoczesne opakowania z nadrukiem
w technologii fLekso hd oraz standard – dla wielu
branż z kraju i europy, w tym branży e-commerce.
dbamy o rozwój każdego działu w naszym przedsiębiorstwie.
Inwestujemy w najnowocześniejsze technologie
oraz sukcesywnie poszerzamy naszą wiedzę.
staramy się, by nasi klienci pod każdym względem
wysoko oceniali współpracę z nami, ponieważ...

Jan mar cen trUm to... wię ceJ niż opa ko wa nia.

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

poLiGrafia kp 
Jest offsetową drUkarnią arkUsZową. 

nasZą ofertę kierUJemy do kLientów, 
którZy cenią profesJonaLiZm. 

świadczone przez nas usługi poligraficzne realizujemy 
z myślą o ich biznesowych potrzebach. realizujemy
zlecenia na druk offsetowy najwyższej jakości, oferując
szybki czas realizacji i indywidualne doradztwo 

w procesie przygotowania materiałów do druku.
jesteśmy otwarci na każde zamówienie. nasza
drukarnia działa w pełnym zakresie – od pomysłu 
do przemysłu – i oferuje m.in. opakowania z kartonu 
w formatach od małych pudełeczek o boku poniżej 
10 mm po opakowania b1 100x70 cm o grubości do 
1,2 mm, zadrukowane techniką offsetową farbami
konwencjonalnymi oraz UV i uszlachetniane bogatą
gamą technik wykończenia. realizujemy również
zlecenia na druk akcydensowy

Poligrafia 
Kłyszewski Połosak s.j.
ul. żurawia 37, 05-402 otwock
tel.: +48 508 069 810, (22) 788 46 00
e-mail: biuro@poligrafiakp.pl
www.poligrafiakp.pl/pl/

od ponad 30 Lat proJektUJemy 
i dostarcZamy opakowania dLa każdeJ Branży.

czy wiesz, że ponad 70% decyzji zakupowych podejmowanych jest bezpośrednio przed półką sklepową?
masz tylko 12 sekund, aby przykuć uwagę i zmotywować do zakupu potencjalnego klienta.
opakowanie to cichy sprzedawca, dlatego przy jego produkcji zaufaj profesjonalistom.

pomożemy ci nieBanaLnie Zapakować twóJ prodUkt.

Offset Druk Sp. z o.o.
ul. św. maksymiliana kolbego 16
36-060 głogów małopolski
tel.: +48 17 7725767, www.offsetdruk.pl

modeLGroUp.com

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.

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

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, kraft-box, 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 kontakt: stf@spp.pl, tel.: (42) 630 01 17

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
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VPK Packaging Polska
ul. objazdowa 6a, 62-300 września
tel.: (+48) 61 650 19 00
vpk@vpk.pl, www.vpk.pl

Vpk packaGinG poLska Jest ekspertem 
w tworZeniU innowacyJnych roZwiąZań
opakowaniowych Z tektUry faListeJ

VPk w Pol sce to dwa za kła dy pro duk cyj ne zlo ka li zo wa ne
w ra dom sku oraz w brze gu. to am bit ny ze spół, któ ry
wraz z no wo cze snym par kiem ma szy no wym za pew nia
wy so ką ja kość oraz bez pie czeń stwo ca łe go łań cu cha lo -
gi stycz ne go. ofe ru je sze ro ką ga mę roz wią zań tek tu ro -
wych od opa ko wań stan dar do wych, sper so na li zo wa nych,

eks po zy cyj nych po e -com mer ce. na le ży do gru py VPk – 
mię dzy na ro do we go pro du cen ta opa ko wań zrze sza ją ce go
65 fa bryk w 20 kra jach. Przy na leż ność do gru py po zwa la
spoj rzeć na in we sty cje dłu go fa lo wo, a uprosz czo na ścież -
ka de cy zyj na i opar cie biz ne su na eks per ty zie oraz do -
świad cze niu wzmac nia dzia ła nia lo kal nych ze spo łów.
fabryka w radomsku: 97-500 radomsko
ul. Przedsiębiorców 1, tel.: (+48) 44 712 60 00
fabryka w Brzegu: 49-318 skarbimierz
ul. Parkowa 28, tel.: (+48) 77 443 94 20

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

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, 

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

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

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. 

firma wyposażona jest w nowoczesne maszyny 
do produkcji tektury falistej, kaszerowania jedno- 
oraz 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.

Vilpol Sp. z o.o.
wilków Polski 74, 05-155 Leoncin
tel.: 22 785 69 09, vilpol@vilpol.pl
www.vilpol.pl

VILPoL istnieje od 1990 roku.
oferUJe kompLeksowe UsłUGi poLiGraficZne. 

w skład par ku ma szy no we go wcho dzą naj no wo -
cze śniej sze of f se to we ma szy ny fir my ko enig & bau er 
oraz He idel berg, ma szy ny do ka sze ro wa nia i sztan co wa -
nia, li nie do opra wy mięk kiej – ze szy to wej, kle jo nej oraz
twar dej, wy kra wa nia, skła dar ko -skle jar ki i zła my war ki. 
firma świadczy także usługi uszlachetniania 
druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie.

prodUkUJe też Złożone wyroBy takie Jak:
wieLkoformatowe dispLaye, hanGery, 
woBBLery, opakowania itd. 
w ofercie Vilpol są również opakowania 
typu premium, tzw. rigid boxy.

firma realizuje dostawy na terenie całego kraju jak i za
granicą, posiada magazyn o powierzchni 2200 m2 oraz
własną flotę transportową wyposażoną w samochody 
o różnej ładowności w zależności od potrzeb klienta.

www.wernerkenkel.com.pl

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

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

Techpak 
Group Sp. z o.o. 
białężyce 57, 62-300 września
tel.: +48 (61) 435 93 00 
e-mail: sekretariat@techpak.eu
www.techpak.eu

techpak GroUp sp. Z o.o. 
specJaLiZUJe się w prodUkcJi opakowań Z tektUry faListeJ

od ponad 20 lat firma nieustannie doskonali oferowane usługi dostarczając indywidualnie 
dopasowane rozwiązania opakowaniowe zgodnie z potrzebami naszych partnerów z całej europy. 
dokłada wszelkich starań, aby realizacje odznaczały się wysoką jakością przy zachowaniu cenowej konkurencyjności. 
Posiada wysoce zaawansowane technologie, które pozwalają na produkcję jednostkową i wielkoseryjną opakowań
ochronnych, opakowań fasonowych oraz skrojonych na miarę opakowań ekspozycyjnych – displayów i standów
reklamowych.


