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

arctic paper S.a. jeSt producentem wYSokiej jakości papierów graficznYcH i opakowaniowYcH.
w swojej ofercie posiada:
n g-flexmatt – jednostronnie powlekany papier o unikalnej matowej powierzchni, 

nadający się do szerokiej gamy opakowań elastycznych. występuje w gramaturach od 60 do 100 g/m2. 
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. 

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.

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 

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 introligatorskie
n do kaszerowania n do składarek na bazie eva i pvac
n do produkcji plastra miodu n toreb i worków papierowych
n do folii, pcv, alu n do drewna
n wiecznie żywe typu psa n na gorąco typu hot melt

avery dennison polska sp. z o.o.
moszna-parcela 29, 05-840 Brwinów
tel.: 22 738 37 00 / fax: 22 738 37 02
csr.poland@eu.averydennison.eu
www.label.averydennison.eu

averY denniSon jeSt światowYm liderem w produkcji 
materiałów SamoprzYlepnYcH i tworzeniu innowacYjnYcH rozwiązań. 

technologie stosowane przez firmę stanowią nieodłączną część produktów używanych na każdym rynku 
i w każdej branży. avery dennison działa w ponad 50 krajach i zatrudnia ok. 30 tys. pracowników oferując 
klientom innowacje, które pomagają uczynić marki bardziej inspirującymi, a świat bardziej inteligentnym. 
firma z siedzibą w glendale (kalifornia) odnotowała w 2020 roku sprzedaż w wysokości 7 mld usd.

www.label.averydennison.eu

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

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 

3m poland sp. z o.o.
al. katowicka 117, kajetany, 05-830 nadarzyn
piotr lis, tel.: +48 600 915 553
e-mail: plis@mmm.com
www.3m.pl/poligrafia

rozwiązania 3m w produkcji poligraficznej i papierniczej.

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

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

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

https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/klejenie-i-montaz/zastosowania/flexographic-plate-mounting-tapes/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=www.3m.pl/poligrafia
mailto:plis@mmm.com
https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/klejenie-i-montaz/zastosowania/flexographic-plate-mounting-tapes/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=www.3m.pl/poligrafia
https://www.arcticpapergroup.pl
https://aquila.vpk.pl
mailto:aquila@aquila.vpk.pl
https://label.averydennison.com/eu/pl/home.html
https://label.averydennison.com/eu/pl/home.html
mailto:csr.poland@eu.averydennison.eu
http://www.bc-chem.pl
mailto:biuro@bc-chem.pl
https://bottcher.pl
mailto:office.pl@boettcher-systems.com
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n ra kle 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. 30 lat w polsce!

n uSzczel nia cze ko mór ra klo wych; środ ki czYSz czą ce do wał ków ra stro wych.

n pre mium Set ter – SYS tem bez po śred nie go gra we ro wa nia ela Sto me ro wYcH form flek So dru ko -
wYcH hell gravure. wysoki transfer farby. wydajny laser włóknowy. 2540-5080 dpi. najwyższej jakości płyty i tuleje
bez końca. 1000-3000 mm. szeroki zakres zastosowań – etykiety, opakowania giętkie, metalowe, tissue, płyty do
lakierowania wybiórczego i in. niebawem nowości w naszej ofercie. zapraSzamY!

twój pro dukt. to na tym nie zmien nie kon cen tru je my się
w du na pack pac ka ging pod czas two rze nia opa ko wań
do sto so wa nych do two ich wy mo gów, chro nią cych two je
pro duk ty i za dru ko wa nych w naj wyż szej ja ko ści.
nie kie dy zło żo ność na szej pra cy zmu sza nas do szu ka -
nia roz wią zań wy ma ga ją cych wyj ścia po za ra my utar tych
roz wią zań – spoj rze nia na świat spo za per spek ty wy opa -

ko wa nia, jed nak że na sze głów ne prio ry te ty nie zmie nia ją
się. dba my o to, co znaj du je się w opa ko wa niu. 
chcesz le piej po znać nas i na sze usłu gi? daj nam1 0 mi nut,
a my damy ci 169 lat. 169 lat tra dy cji ro dzin ne go przed -
się bior stwa, łą czą ce go w so bie do świad cze nie i wie dzę
prak tycz ną w do star cza niu kom plek so wych roz wią zań
opa ko wa nio wych. odwiedź nas.

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

eurobox polska Sp. z o.o. zakład w ujeździe eurobox polska Sp. z o.o. zakład w lublińcu
przesiadłów 1, 97-225 ujazd, woj. łódzkie, tel.: 44 734 10 01 ul. inwestycyjna 1, 42-700 lubliniec, woj. śląskie, tel.: 34 373 82 00

erka s.c.
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

heinzel sales poland sp. z o.o.
al. komisji edukacji narodowej 57/124
02-797 warszawa
tel.: +48 697 722 727
www.heinzelsales.com

papiery makulaturowe – Starboard:
laakirchen papier ag: liner 02 (100-135 g/m2), 
liner 03 (90-135 g/m2), fluting (80-135 g/m2)
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)

papiery Sca containerboard: sca kraftliner 
(250-440 g/m2), sca white top kraftliner (125-200 g/m2)

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

papiery publikacyjne: 
laakirchen papier ag (Sc): graphoset (45-60 g/m2),
graphologiQ (48-60 g/m2), grapholibre (48-60 g/m2);
kabel premium pulp & paper: papiery lwc (45-60
g/m2), papiery lwc hB (60-110 g/m2), papiery 
okładkowe (70-110 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

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

euroterm techniki klejenia sp. z o.o. sp.k.
ul. paryska 4, 86-050 solec kujawski 
+48 52 371 31 64, sekretariat@euroterm.com.pl
www.euroterm.com.pl

doStawca komplekSowYcH rozwiązań z zakreSu 
profeSjonalnYcH klejów termotopliwYcH dla przemYSłu

długoletnie doświadczenie firmy pozwala zaoferować klientom optymalne rozwiązania 
technologiczne oraz odpowiedni produkt z szerokiej gamy klejów na bazie eva, apao, psa oraz metaloceny. 
oferujemy również usługi serwisowe w zakresie utrzymania i konserwacji linii klejących, a także wszelkiego 
rodzaju usługi naprawcze gwarancyjne i pogwarancyjne. nasze innowacyjne projekty skutkują wdrożeniem 
efektywnych rozwiązań, w tym gotowych maszyn produkowanych w oparciu o wymogi i założenia klienta.

www.euroterm.com.pl

Graw sp. z o.o.
ul. kolejowa 2, 95-035 ozorków
tel.: 42 718 21 21
e-mail: graw@graw.pl
www.graw.pl

dYS trY bu tor świa to wej kla SY roz wią zań dla
flek So gra fii, ro to gra wiu rY i of f Se tu
n  usłu ga czysz cze nia la se ro we go wał ków i tu lei ra stro -

wych – po sia da my naj więk sze do świad cze nie w czysz -
cze niu la se ro wym na pol skim ryn ku

n  środ ki i urzą dze nia my ją ce bez piecz ne dla czło wie ka
i śro do wi ska re cyl

n  li stwy ra klo we ze szwedz kiej sta li swe dev oraz two rzy -
wo we fle xo con cepts

n  ma szy ny dru ku ją ce eda le, co di mag i tre su

n  wał ki i tu le je ra stro we ce ra micz ne che shi re ofe ru ją ce
siat ki do apli ka cji spe cjal nych oraz chro mo we met

n  urzą dze nia do uszla chet nia nia dru ku, ko mo ry ra klo we,
okle jar ki, pom py i dys pen se ry far bo we, sys te my in -
spek cji dru ku i kon tro li wstę gi

n  do radz two i szko le nia
dzię ki tym i in nym ofe ro wa nym przez nas pro duk tom
i usłu gom od po nad 27 lat roz wią zu je mY pań Stwa
pro ble mY i wno Si mY wie le ko rzY ści do dru kar ni
w ca łej pol sce.

https://erka.com.pl
mailto:info@erka.com.pl
https://www.dunapack-packaging.com/pl/pl/kontakt
mailto:biuro@eurobox.com.pl
https://eurocast.com.pl
https://eurocast.com.pl
mailto:eurocast@eurocast.pl
https://www.euroterm.com.pl
https://www.euroterm.com.pl
mailto:sekretariat@euroterm.com.pl
https://graw.pl
mailto:graw@graw.pl
https://www.heinzelsales.com
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mmr Group printsolutions
mmr Group polska sp. z o.o.
ul. hutnicza 25 de, 81-061 gdynia
tel.: +48 58 627 49 22, fax: +48 58 627 49 23
e-mail: ps.biuro@mmrgroup.pl
www.ps.mmrgroup.pl

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

metsä Board polska sp. z o.o.
ul. taneczna 30, 02-829 warszawa
www.metsaboard.com

dyrektor sprzedaży: stanisław moczulski
tel. kom.: +48 603063998

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:

n tektura pudełkowa fbb: metsäBoard classic 
fBB, metsäBoard pro fBB Bright , metsäBoard 
prime fBB Bright, metsäBoard pro oBafree, 
metsäBoard natural fBB oraz podłoże z bio barierą 
metsäBoard prime fBB eB,

n tektura do gaStronomii fSb: metsäBoard
pro fsB cup, metsäBoard natural fsB cup,

n bielone kraftlinerY wkl: metsäBoard natural
wkl Bright, metsäBoard classic wkl, metsäBoard
pro wkl, metsäBoard prime wkl.

ka blo nex po wstał w 1971 r., to fir ma, któ rej wio dą cym pro fi lem jest pro duk cja i Han del opa ko wa nia mi
z two rzYw Sztucz nYcH. w ofercie Sze ro ka ga ma fo lii opa ko wa nio wYcH:
n folie ffs by kablonex
n folie do zabezpieczania ładunków paletowych
n folie termokurczliwe do opakowań zbiorczych, a także do pakowania desek czy paneli podłogowych
n folie do laminacji
n worki, kaptury, przekładki foliowe
n folie do pakowania drzwi, mebli, materacy, styropianu
n folie z nadrukiem w jakości hd do 10 kolorów
od 2000 ro ku po sia da cer ty fi kat Sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią iSo 9001:2015.

kablonex nawroccy spółka jawna
podanin 76, 64-800 chodzież
tel.: 67 281 11 51, sekretariat@kablonex.com.pl
https://kablonex.pl

lohmann polska sp. z o.o.
ul. krzemowa 2, 81-577 gdynia
tel.: +58 555 81 54
wsparciesprzedazy@lohmann-tapes.com
www.lohmann-tapes.pl

loHmann to światowej klaSY producent i konwerter rozwiązań 
na bazie taśm dwuStronnie klejącYcH, będącY jednocześnie wiodącYm doStawcą 
na rYnku poligraficznYm. 

nie za leż nie od zróżnicowanych wymagań określonej gałęzi fleksografii – opakowania elastyczne, etykiety, 
tektura falista – stosując nasze taśmy duploflex®, zawsze możecie państwo liczyć na bezkompromisową jakość.
wierzymy, że każdy wydruk może być dziełem sztuki. współpraca z lohmann jest również gwarancją fachowej
obsługi technicznej naszych flexpertów w zakresie optymalizacji procesu druku. kreowanie unikalnych rozwiązań,
takich jak duploflex® coronapen, jest potwierdzeniem kierunku rozwoju naszej firmy jako lidera innowacji
w branży fleksograficznej.

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

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.

n kleje „na gorąco” – kleje niskotopliwe, glutynowe, produkcja pudeł, oprawa twarda (książki, katalogi)
n kleje „na gorąco” – w laskach
n 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

farbY Hubergroup wYtwarzane Są bez olejów mineralnYcH oraz w werSji niezawierającej kobaltu.

in kre di ble – far by tria do we do dru ku of f se to we go; mga na tu ra® – o ni skiej mi gra cji i ni skim za pachu wła snym
do dru ków neu tral nych sen so rycz nie; mga co ro na® – far by kla sy pre mium o ni skiej mi gra cji i ni skim za pa chu 
wła snym do dru ków neu tral nych sen so rycz nie; co ro na la bel mga® – o ni skiej mi gra cji schną ce oksy da cyj nie
do pro duk cji opa ko wań spo żyw czych na pod ło żach nie wsią kli wych; tin kre di ble mga® – do dru ku na bla sze; 
al cHe mY – zło te i srebr ne; new v pack mga® – far by i la kie ry uv neu tral ne sen so rycz nie oraz o ni skiej mi gra cji;
newv – uv do dru ku na sze ro kim spek trum pod ło ży (of f set + flek so); gec ko – far by i la kie ry roz pusz czal ni ko we dla
flek so gra fii i wklę sło dru ku; HY dro -x – flek so gra ficz ne far by wo do roz cień czal ne; la kie rY; środ ki po moc ni cze, do dat ki
do wo dy.

https://www.hubergroup.com/pl/pl/
mailto:wroclaw@hubergroup.com
http://intermat.com.pl
mailto:intermat@intermat.com.pl
https://kablonex.pl
mailto:sekretariat@kablonex.com.pl
https://www.lohmann-tapes.pl/pl/polska__368/
mailto:wsparciesprzedazy@lohmann-tapes.com
https://www.metsaboard.com/Investors/Pages/default.aspx
https://ps.mmrgroup.pl
mailto:ps.biuro@mmrgroup.pl


materiały i podłoża do produkcji opakowań

OPAKOWANIE 12/2021

61

„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

Agencja Sprzedaży Papieru i Kartonu
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!

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

www.pankaboard.com

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

mondi Świecie s.a.
ul. Bydgoska 1 / 86-100 świecie
info.swiecie@mondigroup.com

mondi świecie S.a. jeSt znaczącYm europejSkim producentem 
papierów do produkcji tekturY faliStej. 

za pew nia my klien tom wy so ki po ziom ser wi su, za rów no pod wzglę dem pro duk cyj nym, lo gi stycz nym, jak i han dlo wym. 

zgod nie z fi lo zo fią gru py fir ma jest zo rien to wa na na dba nie o zrów no wa żo ny roz wój, tro skę o śro do wi sko, bez pie czeń -
stwo i efek tyw ną in te rak cję z lo kal ny mi wła dza mi, or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi oraz spo łecz no ścią lo kal ną.

www.mondigroup.com

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, w 100% recyklingowalne
n poliestrowe folie cast pet flex, już od grubości 0,015 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).

pracujemy zgodnie z obowiązującymi normami Brc, haccp oraz iso 9001

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

pakmar od ponad 30 lat dąży do oferowania klientom
najnowszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań.
nasza oferta dla poligrafii: 
n folie pla do produkcji opakowań, druku i laminacji 
n folie opp do laminacji 
n folie okienkowe ops, pet i pla 
n kleje dla poligrafii
n woski do laminacji i powlekania 
n tektury faliste i lite 
n kartony uszlachetniane i powlekane

nasza oferta opakowaniowa: 
n torebki z tworzyw sztucznych 

i materiałów ekologicznych
n laminaty barierowe do produkcji opakowań
n laminaty kompostowalne barierowe 

do produkcji opakowań
n folie wieczkowe 
n folie do pakowania metodą skin 
n folie pla i ops do sleevów

www.pakmar.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
mariusz matuszewski  tel. 698 698 638
matuszewski.mariusz@reprograf-grafikus.com.pl

aSa Hi – awp def/dew to do sko na ła sta bil ność wy mia ro wa pły ty, wy twa rza nie for my od by wa się przy uży ciu 
wo dy, bez sto so wa nia agre syw nych roz pusz czal ni ków i wy so kich tem pe ra tur. pły ta jest bar dzo szyb ka w na rzą dza niu,
ide al ny ko lor od bit ki oraz pa so wa nie ko lo ru moż li we nie mal na tych miast
dupont™ cY rel® eaSY to naj now sza ge ne ra cja pły ty fo to po li me ro wej 
z wbu do wa nym pła skim punk tem do tech no lo gii sol wen to we go i ter micz ne go (fast) wy wo ły wa nia
praxair – aniloksy z serii proline i przepływowe novaline
ger gon ne – ta śmy dwu stron ne oli nxo
in k mat terS – far by sol wen to we i wod ne
pri me bla de – li stwy ra klo we
te xa cHem – kle je do la mi na cji www.re pro graf -gra fi kus.com.pl

https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/europe/poland/mondi-%C5%9Bwiecie-sa/
mailto:info.swiecie@mondigroup.com
https://www.nitrochem.com.pl
http://triniflex.com.pl
https://www.pakmar.com.pl/pl/
https://www.pakmar.com.pl/pl/
mailto:papier@pakmar.com.pl
mailto:pakmar@pakmar.com.pl
https://www.pankaboard.com
https://www.pankaboard.com
mailto:grzegorz.dabrowski@pankaboard.com
mailto:karolina.korpalska@pankaboard.com
https://podolska.pl
https://podolska.pl
mailto:podolska@podolska.pl
http://www.reprograf-grafikus.com.pl
mailto:karlicki.wojciech@reprograf-grafikus.com.pl
mailto:matuszewski.mariusz@reprograf-grafikus.com.pl
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wytwórnia 
opakowań kartonowych
ul. podgórna 104, 87-300 Brodnica
tel.: 56 491 16 00 / fax: 56 491 16 02
wok@wok.com.pl
www.wok.com.pl

wok to prężnie rozwijająca Się firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, 
która zajmuje Się produkcją najwYżSzej jakości opakowań z tekturY faliStej.
n specjalizujemy się w opakowaniach z wielokolorowym nadrukiem 

w technice fleksograficznej oraz offsetowej.
n dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie sprostać 

zróżnicowanym oczekiwaniom naszych klientów.
n nieustannie stawiamy na rozwój firmy, co pozwala powiększać naszą ofertę 

oraz zachować najwyższe standardy.

zapraSzamY do wSpółpracY.

mm zamierza wejść na rYnek papierów workowYcH SiarczanowYcH

Prze ję cie pa pier ni w Kwi dzy nie otwo rzy ło przed fir mą MM Bo ard & Pa per wie le atrak cyj nych
moż li wo ści roz wo ju biz ne su. Obec nie przed się bior stwo pla nu je wej ście na ry nek pa pie rów
wor ko wych siar cza no wych (sack kraft), aby za spo ko ić ro sną cy po pyt na zrów no wa żo ne
gięt kie opa ko wa nia pa pie ro we, któ re mo gą za stą pić pla stik. 
Fir ma za mie rza skon cen tro wać się zwłasz cza na bie lo nych pa pie rach wor ko wych ty pu
kraft. Do dat ko wo pla nu je w dal szym cią gu pod no sić swo je moż li wo ści pro duk cji im pre gno -
wa nych pa pie rów AB SOR BEX Sa tu ra ting Kraft. 
Pe ter Oswald, dy rek tor ge ne ral ny mm Gro up, po wie dział: W 2021 r. po nad dwu krot nie zwięk -
szy li śmy sprze daż na sze go pa pie ru siar cza no we go IPACK, a do ro ku 2023/24 pla nu je my roz sze -
rzyć na szą ofer tę pa pie rów siar cza no wych o roz cią gli wy, wy so ko wy trzy ma ły i wy so ko po ro wa -
ty pa pier wor ko wy. Po nad to w cią gu naj bliż szych dwóch lat znacz nie zwięk szy my na sze
zdol no ści pro duk cyj ne w za kre sie im pre gno wa ne go pa pie ru siar cza no we go.
MM to czo ło wy eu ro pej ski pro du cent tek tu ry i pu de łek skła da nych z sze ro ką ofer tą w za -
kre sie wy so ko ga tun ko wych pa pie rów nie po wle ka nych i pa pie rów opa ko wa nio wych ty pu
kraft. Fir ma kon cen tru je się na do star cza niu zrów no wa żo nych i in no wa cyj nych roz wią zań
pa ku ją cych z włó kien ce lu lo zo wych. 

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe IN FOR mA CJI mm GRO uP 

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.

http://tfpgrafika.com.pl
mailto:tfpgrafika@tfpgrafika.com.pl
http://tfp.com.pl
http://tfp.com.pl
mailto:tfp@tfp.com.pl
https://wok.com.pl
mailto:wok@wok.com.pl



