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coffee service sp. z o.o.
ul. niemcewicza 26/u7, 02-306 warszawa 
tel.: (+48 22) 625 15 10, fax: (+48 22) 658 31 77
biuro@coffee-service.eu 
www.coffee-service.eu

w oFercie:
n automaty pakujące w gotowe torebki
n automaty formująco-dozujące
n dozowniki wagowe kombinacyjne
n dozowniki wolno stojące
n laserowe nacinanie i perforowanie folii i laminatów
n kontrolery wagi
n detektory metalu i detektory x-ray
n zgrzewarki, mieszarki
n podajniki, odbiorniki, przenośniki

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

Fir ma hU go beck jesT wio dą cYm do sTaw cą po zio -
mYch ma szYn pa kU ją cYch w Fo Lię oraz pa pier,
flow pac ków, roz wią zań w za kre sie au to ma ty za cji pro ce sów
pa ko wa nia i kon fek cji w po li gra fii, pra cu ją cych w za kre sie
pręd ko ści od 3000 do 18000 cy kli na go dzi nę. na sza ofer -
ta obej mu je za rów no pa ko wa nie jed nost ko we, jak i zbior -
cze. pro du ko wa ne przez hu go bec ka ma szy ny cha rak te ry -
zu ją się ogra ni czo nym do mi ni mum zu ży ciem ma te ria łu
opa ko wa nio we go, dzię ki cze mu mo że my za ofe ro wać zrów -
no wa żo ny śro do wi sko wo pro ces pa ko wa nia.

ma szy ny pro du ko wa ne przez hu go bec ka są ak tu al nie
wy ko rzy sty wa ne w wie lu bran żach prze my sło wych,
z któ rych wy mie nić moż na prze mysł far ma ceu tycz ny,
spo żyw czy, drzew ny czy po li gra ficz ny a tak że han del in -
ter ne to wy (e -com mer ce), pro duk cję opa ko wań szkla nych,
ar ty ku łów go spo dar stwa do mo we go i hi gie nicz nych.
je ste śmy obec ni na ca łym świe cie po przez sieć na szych
przed sta wi cie li han dlo wych – w pol sce re pre zen tu ją nas
fir my iwa ros pack (tel.: 797 148 231) oraz po Lpack
sp. z o.o. (tel.: 604 589 518).

Hugo Beck 
maschinenbau gmbH & co. kg
daimlerstr. 26-32, 72581 dettingen/erms, germany
tel.: +49 7123 7208-31, info@hugobeck.de
www.hugobeck.com 

gerhard schubert gmbH
hofäckerstraße 7, 74564 crailsheim, niemcy
e-mail: info@gerhard-schubert.de
tel.: +49 7951 400-0
fax: +49 7951 85 88 
www.schubert.group

Firma gerhard schUberT gmbh jest średniej wielkości przedsiębiorstwem rodzinnym 
zatrudniającym obecnie 1450 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

ferag polska sp. z o.o.
ul. jeziorki 86, 02-863 warszawa
tel.: +48 605 311 592, info-polska@ferag.com
www.ferag.com/polska
www.linkedin.com/company/ferag-polska-sp-z-o-o

Fe rag poL ska sp. z o.o. spe cja Li zU je się w roz wią za niach do pa ko wa nia i sor To wa nia, sYs Te mach
Trans por TU we wnęTrz ne go i aU To ma TY za cji.
ofe ru je my ma szy ny do pa ko wa nia fir my kal l fass Ver pac kung sma schi nen gmbh w fo lię i pa pier, pro duk tów po je dyn czych
i opa ko wań zbior czych, przy za sto so wa niu po li ety le nu, po lio le fi ny i po li pro py le nu o gru bo ści od 8 do 120 µm: n zgrze war ki
ra mo we pół au to ma tycz ne z tu ne lem ob kur cza ją cym n au to ma tycz ne tak tu ją ce urzą dze nia ze zgrze wem bocz nym n au to -
ma tycz ne urzą dze nia z sys te mem cią głe go zgrze wu bocz ne go i kro czą cą gło wi cą zgrze wu po przecz ne go n au to ma tycz ne
urzą dze nia do pre cy zyj ne go pa ko wa nia z za mknię ciem elek tro sta tycz nym n au to ma tycz ne urzą dze nia do pa ko wa nia pa kie -
tów pro duk tów, w tym ga ba ry to wych n tu ne le ob kur cza ją ce n trans por te ry zbie ra ją co -po da ją ce i na kła da ki pro duk tów.
urzą dze nia de dy ko wa ne dla branż: spo żyw czej, pa pier ni czej, me blo wej, e -com mer ce, me dycz nej, far ma ceu tycz nej,
mul ti me diów, gier, tek sty liów, itp. zapewniamy serwis gwarancyjny/pogwarancyjny, doradztwo techniczne i części zamienne.

Bosky
ul. ks. p. ściegiennego 262y
25-116 kielce
tel.: + 48 41 334 04 04
e-mail: maszyny@bosky.pl
www.bosky.pl

grU pa bo skY spe cja Li zU je się w aU To ma TY za cji pro ce sów pa ko wa nia: do sTar cza ma szY nY spraw dzo -
nYch pro dU cen Tów, wdra ża kom pLeT ne Li nie do pa ko wa nia, pro jek TU je apLi ka cje opar Te na ro bo -
Tach oraz za pew nia pro Fe sjo naL ne do radz Two, od po wia da ją ce in dY wi dU aL nYm po Trze bom kLien Ta. 
w ofer cie:
n ma szy ny ty pu tray se aler do pa ko wa nia pro duk tów na tac kach  n ma szy ny ty pu flow -pack do pa ko wa nia pro duk tów
w fo lię  n au to ma tycz ne ma szy ny do skła da nia i skle ja nia kar to nów  n ma szy ny ty pu ca se -pac ker do gru po wa nia 
i pa ko wa nia zbior cze go  n ro bo ty prze my sło we i współ pra cu ją ce  n ro bo ty amr  n pa le ty za to ry oraz ro bo tycz ne sta cje
do pa le ty za cji  n wóz ki ma ni pu la cyj ne do er go no micz ne go trans por tu ła dun ków  n sys te my spi na nia pa let ta śmą  n owi jar ki
to wa ru na pa le tach fo lią stretch  n au to ma tycz ne ma ga zyn ki pa let  n ban de ro low ni ce  n ma te ria ły opa ko wa nio we,
w tym przy ja zne dla śro do wi ska

prodUcenT wYsokiej kLasY maszYn 
do cięcia i przewijania wszeLkiego TYpU
maTeriałów opakowaniowYch 
(folii, papieru, laminatów, folii apet, 
folii alu, etykiet etc.).

maszyny są produkowane zgodnie 
z najnowszymi trendami w zakresie automatyzacji 
oraz industry 4.0. za swoje rozwiązania firma jurmet
uzyskała kilka patentów.

produkujemy następujące typy maszyn:
n bobiniarki przeznaczone do szerokiej wstęgi 

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

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

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

i automatyczne

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

https://coffee-service.eu
mailto:biuro@coffee-service.eu
https://bosky.pl
mailto:maszyny@bosky.pl
https://global.ferag.com/pl/pl/?r=1
mailto:info-polska@ferag.com
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFPV4sbfLxE0AAAAX6foj2ILRLwo6Ja6RpPWKQZTYsDlCqQaY1uPZ66WMKy9hiC7wz7xqpshIkCXa9cQcxyVATHMECu5Umx4cImZiP1HLoW2YuWdwgRG1kBgoqShpp-VjVDW5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fferag-polska-sp-z-o-o
https://www.schubert.group/en/
mailto:info@gerhard-schubert.de
https://www.schubert.group/en/
mailto:info@hugobeck.de
https://www.hugobeck.com/de/
https://www.jurmet.com.pl
mailto:jurmet@jurmet.com.pl
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norma system sp. z o.o.
ul. czeladnicza 23a /1, 04-743 warszawa
tel.: 22 615 50 79, info@normasystem.com.pl
www.sitma.pl / www.sitma.com

n maszYnY pakUjące  dLa e-commerce 
n Linie sorTUjące
n aUTomaTYzacja procesów pakowania w papier i FoLię
sitma zawsze działała w odpowiedzi na trendy rynkowe i była prekursorem w tworzeniu aplikacji 
dla sektora e-commerce, oferując swoim klientom zarówno systemy sortowania, jak i pakowania. 
maszyny takie jak e-wrap 2.0 zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności. mogą one wykorzystywać
nowe i innowacyjne materiały, w tym papier i biofolię do opakowań charakteryzujących się niezmienną trwałością.
oferta firmy jest skierowana do takich sektorów jak: 
n odzież i obuwie n kosmetyki i pielęgnacja osobista n elektronika użytkowa 
n biżuteria i zegarki n książki, muzyka, media  n mrożonki

multiVac spółka z o.o.    
natalin, ul. ziemska 35, 21-002 jastków
tel.: +48 81 746 67 00
mupl@multivac.pl
www.multivac.pl

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

nulka anna warchoł
sufczyn 272a, 32-852 dębno 
tel. kom.: 731 668 552
firma@nulka.eu
www.nulka.eu

poLski prodUcenT maszYn i Linii pakUjącYch oraz sYsTemów wspomagającYch pakowanie

prodUkUjemY:
n pionowe automaty pakujące
n maszyny półautomatyczne pakujące w gotowe opakowania
n linie pakujące do owoców twardych, materiałów sypkich i granulowanych
n przenośniki, transportery, stoły obrotowe
n tworzymy indywidualne projekty

zapewniamy rzetelny serwis i fachowe wsparcie techniczne.

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

poLpak sp. z o.o. prodUcenT maszYn pakUjącYch.
oferujemy innowacyjne rozwiązania, dostosowane do potrzeb klienta. 
n poziome automaty pakujące typu doypack z systemem wklejania korka lub zamknięcia strunowego
n pionowe automaty pakujące 
n kompletne linie pakujące (pakowanie w tacki, słoje, wiadra)
n case packery 
n systemy paletyzujące
n linie do pakowania w worki papierowe lub foliowe
n dozowniki wagowe, objętościowe, do płynów rzadkich i gęstych 
n serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

mosca direct poland sp. z o.o.
ul. płowiecka 105/107, 04-501 warszawa
tel.: 22 870 00 33, fax: 22 201 18 41
mdpinfo@mosca.com 
www.mosca.com

mosca – niemiecki producent wysokiej klasy wiązarek
do zabezpieczania towaru za pomocą taśm pp i peT.

oferta:
n wiązarki półautomatyczne
n wiązarki automatyczne, prasy do palet i foliarki 

– możliwość integracji z linią produkcyjną
n taśmy wiążące pp i pet
n części zamienne do wiązarek mosca
n autoryzowany serwis

obsługiwane branże: 
n producenci tektury falistej i opakowań
n logistyka i handel wysyłkowy
n poligrafia i kolportaż
n przemysł spożywczy – wiązarki ze stali nierdzewnej
n przemysł farmaceutyczny
n pralnie
n producenci mebli

packsol
ryszard warczyński
ul. odonica 2,  62-200 gniezno
tel./fax: 61 425 13 73, kom.: 601 997 535
e-mail: rwarczyn@gmail.com
www.packsol.pl

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

prowadzimy serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny.

n prisma – wagi kontrolne, wykrywacze metalu,
detektory x-ray

n pFm/mbp – dozowniki wagowe, pionowe i poziome
maszyny pakujące typu flowpack

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

n FU TU ra ro bo Ti ca – ma szy ny do pa ko wa nia zbior -
cze go, kar to no wa nia oraz ro bo ty za cja i pa le ty za cja

n mF – maszyny do pakowania w sticki 
i płaskie saszetki

https://www.mosca.com/en-en/
mailto:mdpinfo@mosca.com
https://pl.multivac.com/pl/
mailto:mupl@multivac.pl
https://www.sitma.pl
mailto:info@normasystem.pl
https://www.sitma.com/en/
https://www.polpak.pl
mailto:polpak@polpak.pl
http://www.nulka.eu
mailto:firma@nulka.eu
https://www.packsol.pl
mailto:rwarczyn@gmail.com
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trepko s.a.
ul. roosevelta 116, 62-200 gniezno
tel.:  61 426 50 41, fax: 61 426 50 68
info@trepko.com
www.trepko.com

świaTowY dosTawca aUTomaTów pakUjącYch 
dLa przemYsłU spożYwczego
n rozwiązania dla indywidualnych potrzeb
n uniwersalność automatów
n niezawodność maszyn i usług
n kompleksowość rozwiązań

serwis pogwarancyjny 
sprzedaż części zamiennych
doradztwo techniczne

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

n automaty do napełniania butelek
n linia do napełniania i koagulacji sera u.f.
n automaty do formowania i owijania kostek
n automaty do pakowania kanapek
n automaty do formowania, napełniania i zamykania

opakowań
n linia do pakowania w bloki
n systemy pakowania zbiorczego

porąbki 26, 46-325 rudniki
tel. kom: +48 608 359 428
tel.: +48 34 359 51 01, fax:+48 34 359 15 81
bok@solidpack.pl
www.solidpack.pl

oFerUjemY:

n maszyny i linie pakujące w taśmę 
z folii termokurczliwej 

n maszyny pakujące w półrękaw z folii termokurczliwej 
n tunele obkurczające 
n owijarki palet op 
n przemysłowe systemy pakowania i transportowania 
n automaty i półautomaty owijające z zamknięciem 

w tuleje z folii termokurczliwej lub rozciągliwej

n automaty wielozadaniowe aw 
n tackarki
n zgrzewarki 
n transportery, stoły obrotowe i inne urządzenia 
n serwis maszyn pakujących
n folie, materiały opakowaniowe i opakowania
n materiały eksploatacyjne i części zamienne 

do maszyn pakujących

ulma packaging polska
ul. kościelna 10, 05-124 skrzeszew
tel.: 22 766 22 50
e-mail: biuro@ulmapackaging.pl
www.ulmapackaging.pl

ULma packaging polska od kilkunastu lat 
sprzedaje w polsce pełen asortyment maszyn ULma
wraz z urządzeniami peryferyjnymi stanowiący
kompletne linie do pakowania produktów spożywczych 
i niespożywczych.
oFerUjemY możLiwość pakowania:
n maszyny rolowe thermoforming wytwarzające

opakowania z dwóch rolek folii, produkty mogą być
pakowane w opakowania z folii miękkiej 
lub twardej, maszyny serii tfs, tfe,

n maszyny typu flow pack z folią podawaną 
od góry lub od dołu, wykonując potrójnie zgrzewane
opakowanie,

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

n maszyny do pionowego pakowania produktów Vti i Vtc,
n maszyny do pakowania w folię termokurczliwą 

typu shrink,
n w folię stretch z ręcznym i automatycznym

podawaniem produktu.

ds smiTh przY spie sza re dUk cję emi sji co2

Fir ma DS Smith ogło si ła pla ny ogra ni cze nia
do 2030 r. emi sji ga zów cie plar nia nych
(GhG) o 46% (w po rów na niu z po zio mem
z 2019 r.) i przed sta wi ła je do we ry fi ka cji
przez ini cja ty wę Scien ce Ba sed Tar gets
(SBTi) ja ko wpi su ją ce się w ce le po ro zu -
mie nia pa ry skie go – ogra ni cze nia wzro stu
tem pe ra tu ry o 1,5°C. Czo ło wy pro du cent
opa ko wań z tek tu ry fa li stej prze ko nu je, że
w ten spo sób zdo ła szyb ciej ogra ni czyć po -
ziom emi sji CO2 ge ne ro wa ne go przez wła -
sne za kła dy, jak rów nież przez dzia ła nia
swych part ne rów i do staw ców. 
Ele men ta mi pla nu, któ re ma ją po móc
w osią gnię ciu ce lu, bę dą in we sty cje w roz -
wią za nia no wej ge ne ra cji: tech no lo gia ko -
tłów za si la nych bio me ta nem czy wy ko rzy -
sta nie od na wial nych źró deł ener gii. 
Na sza fir ma ma am bit ne pla ny roz wo ju na naj -
bliż sze la ta. Przo du je my w prze cho dze niu na go -

spo dar kę cyr ku lar ną, a te zo bo wią za nia są 
klu czo wą czę ścią na szej stra te gii zrów no wa żo -
ne go roz wo ju „Na Te raz. I na Przy szłość”, któ ra
zo bo wią zu je nas, aby po zy tyw nie wpły wać
na lu dzi i na szą pla ne tę – mó wi Mi les Ro berts,
dy rek tor ge ne ral ny Gru py w DS Smith.
DS Smith za an ga żo wał się już w dzia ła nia
na rzecz osią gnię cia do 2050 r. ce lu ze ro wej
emi sji net to CO2, jest też człon kiem ini cja ty -
wy Ra ce to Ze ro Or ga ni za cji Na ro dów Zjed -
no czo nych. Fir ma chwa li się, że w la tach
2015-20 ogra ni czy ła po ziom emi sji CO2

o 23% na to nę wy pro du ko wa ne go ma te ria łu. 
Ra port „Com ple ting the Pic tu re: How the Cir cu -
lar Eco no my Tac kles Cli ma te Chan ge” opra co -
wa ny przez Fun da cję El len MacArthur po ka zu -
je, że na wet ta ki krok, jak przej ście na za si la nie
zie lo ną ener gią, ma klu czo we zna cze nie dla
prze ciw dzia ła nia zmia nom kli ma tycz nym. Pa -
mię taj my, że pra wie po ło wa emi sji GHG po cho -

dzi z pro ce su wy twa rza nia i wy ko rzy sty wa nia
pro duk tów i żyw no ści. Po trze bu je my go spo -
dar ki obie gu za mknię te go, ta kiej, któ ra po zwa -
la wy eli mi no wać od pa dy, da je „dru gie ży cie”
pro duk tom i ma te ria łom oraz od bu do wu je przy -
ro dę. (...) – ko men tu je An drew Mor let, pre zes
Fun da cji el len MacArthur.
Bez po śred nio po COP26 nie by ło jesz cze ta kie -
go mo men tu, aby fir my po ka za ły, w ja ki spo -
sób wspie ra ją wal kę z glo bal nym ocie ple niem.
DS Smith ma wy jąt ko wą moż li wość, aby po -
ma gać swo im klien tom, do star cza jąc roz wią -
za nia wspie ra ją ce go spo dar kę obie gu za -
mknię te go, a dzi siej sza de cy zja po zwo li nam
ro bić to z jesz cze lep szym re zul ta tem – do da -
je Wo uter van Tol, szef dzia łu ad mi ni stra cji
pu blicz nej, spraw spo łecz nych i zrów no -
wa żo ne go roz wo ju w DS Smith.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe 

IN FOR MA CjI FIR My DS SMITh

https://solidpack.pl
mailto:bok@solidpack.pl
http://www.trepko.com
mailto:info@trepko.com
https://www.ulmapackaging.pl
mailto:biuro@ulmapackaging.pl



