58 opakowania z papieru i tektury – dostawcy materiałów i urządzeŃ
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
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api folie polska sp. z o.o.

ul. raszyńska 13, 05-500 piaseczno
+48 22 737 58 01
polska.sales@apifoilmakers.com

www.apifoilmakers.com

api.pl sp. z o.o.

aleksandrów łódzki, ul. zgierska 86/88
tel. 42 250 55 95, 42 250 55 94
zamowienia@api.pl i www.vesploter.pl

n

uszlachetnienie druku, opakoWań, etYkiet
Wzmocnienie każdej marki
jakość
eco

api foilmakers jest producentem folii do uszlachetniania druku, opakowań, etykiet.
specjalista w produkcji metalizowanych folii do hot stampingu, cold stampingu.
folie naszej produkcji posiadają certyﬁkat instytutu pira świadczący o recyclingowalności naszych folii.
służymy profesjonalnym doradztwem technicznym, zapewniamy szkolenia oraz konsultacje na każdym
etapie produkcji opakowania lub etykiety.
api.pl przejęło firmę ves ploter.
W zWiązku z tYm zostaliśmY dYstrYbutorem ploteróW tnącYch japońskiej marki graphtec.
w naszej ofercie znajdują się:
n rolkowe plotery tnące umożliwiające precyzyjne wycięcie etykiet dowolnego kształtu, wydrukowanych
dowolną metodą;
n tablicowe plotery tnąco-bigujące – niezastąpione przy projektowaniu i produkcji opakowań z kartonu
i tektury falistej, a także przygotowaniu płyt i obciągów do lakierowania wybiórczego;
n rolkowe plotery tnące z podajnikiem do szybkiego wycinania etykiet dowolnego kształtu i materiałów
opakowaniowych;
n plotery drukujące atramentami uv – umożliwiające wydruk na materiałach płaskich o grubości do 120 mm.
arctic paper jest producentem WYsokiej jakości papieróW opakoWanioWYch

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

www.arcticpaper.com

avargraf sp. z o.o. sp.k.

ul. gawota 2d, 02-830 warszawa
tel.: (22) 331 33 33, fax: (22) 331 33 34
avargraf@avargraf.pl

www.avargraf.pl

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

w swojej ofercie posiada szeroką gamę papierów opakowaniowych przeznaczonych
do produkcji toreb papierowych, torebek, saszetek, worków, kopert oraz opakowań giętkich:
n munken kraft o zakresie gramatur 38-150 g/m², dostępny w dwóch odcieniach białości: 141 oraz 115 cie.
n g-flexmatt – matowy, jednostronnie powlekany papier w gramaturach 60-100 g/m².
papiery opakowaniowe oferowane są w zwojach. dedykowane są do druku fleksograﬁcznego i offsetowego.
posiadają certyﬁkat do kontaktu z żywnością. dostępne z certyﬁkatem fsc® lub pefc™.
munken kraft 70-150 g/m² jest dostępny z eu ecolabel.

zajmujemY się sprzedażą maszYn i materiałóW poligraficznYch. w szczególności specjalizujemy się
w sprzedażY, instalacji oraz obsłudze posprzedażnej maszYn introligatorskich, w tym maszyn dedykowanych do produkcji pudełek i opakowań z papieru oraz tektury.
W swojej ofercie posiadamy m.in: składarko-sklejarki do pudełek liniowych oraz z dnem automatycznym, maszyny
do aplikacji taśm, automatyczne sztanctygle z tłoczeniem na gorąco apr solutions, sztance rotacyjne rollem insignia,
maszyny do produkcji pudełek luksusowych, bigówko-perforatorki automatyczne bacciottini, krajarki, trójnoże, utrząsarki
oraz systemy cięcia baumannperfecta, falcerki guk oraz mb bäuerle, maszyny do laminowania tecnomac, maszyny
do oprawy twardej schmedt.
oferujemy doradztwo techniczne, zapewniamy profesjonalny serwis sprzedawanych maszyn i urządzeń oraz dostarczamy części zamienne.
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

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
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opakowania z papieru i tektury – dostawcy materiałów i urządzeŃ
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 (bWp), oddział ﬁrmy barry-Wehmiller, łączy w sobie dotychczasowe marki w branży przetwórstwa papieru z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tektury falistej i przetwórstwa opakowań, arkuszy i opakowań, materiałów piśmiennych i dokumentów
zabezpieczających.
znana pod markami marquipwarduntied, k&h i vortX,
ﬁrma bw papersystems jest obecna w regionie emea
od 30 lat, posiadając zakłady w niemczech, na węgrzech,
w irlandii, we włoszech i w hiszpanii.
firma digiprint pL specjalizuje się w dostarczaniu
innowacyjnych i kompleksowych systemów na potrzeby
poligraﬁi. portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje
produkty dla producentów etykiet i opakowań oraz
przetwórców tektury falistej i litej.
są to między innymi:
n plotery tnąco-bigująco-frezujące – kongsberg,
n plotery aplikujące klej i taśmę – bickers,
n składarko-sklejarki i kaszerownice lamina,
n cyfrowe cięcie i bigowanie highcon,
dupont cYrel image solutions
to od ponad 45 lat dostaWca Wiodącej
technologii płYt fleksograficznYch cYrel
oraz sYstemóW do ich przYgotoWania.

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

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

obecnie ﬁrma bw papersystems podjęła decyzję o większym zorientowaniu na klienta w tym regionie poprzez zapewnienie pozytywnych doświadczeń klienta zarówno
w punkcie sprzedaży, jak i przez wiele lat po sprzedaży.

firma ma teraz do zaoferowania nowe produkty, nową organizację do realizacji i wsparcia oraz nowe spojrzenie
na całkowity koszt użytkowania dostarczanych rozwiązań.

www.bwpapersystems.com

n
n
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systemy wydruków próbnych,
kompleksowe oprogramowanie esko
dla projektantów i producentów opakowań,
kalibracje oraz standaryzacje procesów
w drukarniach i przygotowalniach,
konsultacje i wdrożenia technologii druku
wielokolorowego esko equinox,
szkolenia produktowe oraz technologiczne,
serwis gwarancyjny, pogwarancyjny,
a także wsparcie techniczne.

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- i efe-r,
dedykowanych głównie do zadruku folii oraz etykiet oraz
płyta Lightning Lsh – dedykowana do naświetlania w kopioramach Led.
dupont oval Logo jest znakiem towarowym ﬁrmy dupont i jej ﬁlii.

efi™ to globalna ﬁrma technologiczna z siedzibą w silicon valley, przewodząca globalnej transformacji obrazowania
analogowego na cyfrowe. tWorzYmY przełomoWe technologie do produkcji oznakoWań, opakoWań,
tekstYlióW, płYtek ceramicznYch oraz dokumentóW personalizoWanYch.

nasze portfolio produktów zawiera szeroką gamę maszyn drukujących, w tym platformę drukującą w jednym pasie
efi nozomi, atramentów oraz interfejsów dfe, które pomagają ﬁrmom w transformacji i usprawnieniu wszystkich procesów produkcyjnych.
nasi klienci na całym świecie wykorzystują rozwiązania produkcyjne efi do produkcji, przetwórstwa, optymalizacji oraz
usprawniania produkcji szerokiego zakresu produktów w sektorze opakowań i tektury falistej, zapewniające im znaczące podniesienie wydajności, oszczędności kosztów, produktywności oraz poprawę jakości w całej ﬁrmie.
firma eps oferuje dedykowane dla Branży poligraficzno-opakoWanioWej
inteligentne, zintegroWane i zautomatYzoWane oprogramoWanie klasY mis i erp.

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
kontakt: filip boruszak, tel.: + 48 788 373 718
serwis: service.frankfurt@bwpapersystems.com
części: spares.frankfurt@bwpapersystems.com
sprzedaż: ﬁlip.boruszak@bwpapersystems.com

www.bwpapersystems.com

digiprint pl sp. k.

ul. annopol 4a, 03-236 warszawa
tel.: 22 295 03 80, fax: 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl, www.digiprint.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

efi

pol. inds. supoi 8
carrer dels ibers, 54
12550 almazora (castellón)
hiszpania

kontakt: monika mourao
monika.mourao@eﬁ.com

www.eﬁ.com

corrugated suite jest rozwiązaniem mis/erp przeznaczonym dla producentów opakowań z tektury falistej.
radius – dla opakowań giętkich, kartonów, producentów etykiet, ekstruzji i rotograwiury.
print floW to komponent zaawansowanego planowania produkcji, integrowany w istniejących środowiskach (m.in. sap).

eproductivity software

dla każdego segmentu rynku ﬁrma eps oferuje dedykowane dla branży rozwiązania,
które pomogą osiągnąć doskonałe rezultaty poprzez redukcję kosztów i wzrost wydajności.

monika nojszewska, tel. kom.: +48 500 415 113
monika.nojszewska@eproductivitysoftware.com
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40 24th street, pittsburgh, pa 15222
stany zjednoczone

www.eproductivitysoftware.com
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60 opakowania z papieru i tektury – dostawcy materiałów i urządzeŃ
jesteśmY czołoWYm producentem opakoWań z tekturY falistej W polsce.

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

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

odkrYj partnera,
z którYm możesz poddać tekturę falistą
bardziej ekonomicznej obróbce.

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.

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

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).

www.graw.pl

dostaWca maszYn, urządzeń oraz materiałóW
eksploatacYjnYch dla rYnku poligraficznego.
od 28 lat współpracujemy z drukarniami fleksograﬁcznymi, offsetowymi i rotograwiurowymi w całej polsce doradzając oraz oferując rozwiązania, które pozwalają eliminować problemy, jedocześnie oszczędzając czas i pieniądze. w swojej ofercie posiadamy między innymi:
n
tekturnice oraz kompleksowe maszyny drukujące
do produkcji opakowań z tektury falistej hiszpańskiego producenta macarbox,

Heidelberg polska sp. z o.o.

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.

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.

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

graw sp. z o.o.

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

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

www.heidelberg.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

43-190 mikołów, ul. rybnicka 108
tel.: 32 2262 393, tel.: 32 7384 956
biuro@hmb-opakowania.pl

www.hmb-opakowania.pl

całość uzupełniają odpowiednie elementy oprogramowania systemu prinect dedykowane dla drukarń
opakowaniowych, materiały eksploatacyjne i serwis.

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

n
n
n
n
n

Listwy raklowe ze szwedzkiej stali sWedev,
wysokowydajną i skuteczną chemię i urządzenia myjące recYl,
komory raklowe, systemy obiegu farbowego i mycia
tresu,
systemy wideoinspekcji i kontroli nadruku oraz prowadzenia wstęgi erhardt+leimer
czyszczenie laserowe wałków i tulei rastrowych nowoczesnym, w pełni bezpiecznym laserem w maszynie lub poza maszyną.

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 (48-57 g/m2), papiery Lwc hb (57-90 g/m2),
papiery mwc (60-110 g/m2)

polski producent maszYn do opakoWań kartonoWYch
n zautomatyzowany transport palet – rolotoki, skrzyżowania, rozjazdy
n automatyczne systemy usuwania odpadów tekturowych
n przecinarki do tektury typu „plaster miodu”
n wykrawarki rotacyjne, drukarki fleksograﬁczne

noWości:
n wieszaki na polimery
n wieszaki na matryce
n wózek na matryce i polimery
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opakowania z papieru i tektury – dostawcy materiałów i urządzeŃ
maszyny do cyfrowego zadruku tektury falistej hp pageWide umożliwiają opłacalną, szybszą i lepszą produkcję
zrównoważonych opakowań dzięki cyfrowym rozwiązaniom hp do preprintu i postprintu.
cyfrowe maszyny do zadruku tektury falistej – modele hp pageWide t1190 dla większych nakładów i t470s dla zleceń
średnionakładowych – to wstęgowe rozwiązania do preprintu warstwy pokryciowej tektury falistej przed sklejeniem
z warstwą środkową, które gwarantują wyższą wydajność, umożliwiają druk danych zmiennych oraz skracają czas
realizacji zamówień przy zachowaniu niskokosztowej wszechstronności druku cyfrowego.
maszyna hp pageWide c500 to rozwiązanie do bezpośredniego druku cyfrowego na tekturze falistej, która oferuje
offsetową jakość oraz maksymalną wydajność i wszechstronność przy realizacji zleceń w niskich/wysokich nakładach
migrujących z technik fleksograﬁcznych i litograﬁcznych, dodatkowo ograniczając koszty wytworzenia przy produkcji
wysokonakładowej.
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:
n
n
n
n
n

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 znajdują się:
n drukarki hp Latex 300, 500, 1500
n drukarki hp Latex serii 700/800 oraz z białym atramentem serii 700w/800w (premiera na rynku)
n drukarki sublimacyjne hp stitch serii 500/1000
n drukarki hp Latex r 1000/2000 do druku na materiałach sztywnych i rolowych, 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 jest WYłącznYm przedstaWicielem firmY kolbus gmbh & co.kg na rYnku polskim.
nasza oferta to:
n rd 115s – sztanca rotacyjna z drukiem fleksograﬁcznym – uWaga noWość!
n kolbus autobox – modułowe i kompaktowe maszyny do produkcji opakowań z tektury falistej
n kolbus boxline – maszyny do produkcji luksusowych pudełek z tektury z litej
n da seria 200/300 – automaty do produkcji różnego rodzaju okładek sztywnych: do książek, do foto-albumów;
do produkcji podkładek pod kalendarze
dysponujemy także pozostałymi maszynami do obróbki tektury falistej (np. składarko-sklejarki), uszlachetniania
okładki, cięcia tektury i materiałów pokryciowych. oferujemy również usługi profesjonalnego serwisu i doradztwo
techniczne na terenie całego kraju.
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Hp inc.
pagewide industrial corrugated
e-mail: corrugated.packaging@hp.com

www.hp.com/go/corrugatedpackaging

hubergroup polska sp. z o.o.

huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com

www.hubergroup.com

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
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jetpol.pl s.c.

ul. jeżynowa 14/14a / 70-892 szczecin
tel. kom.: 696 216 718, 607 681 993
e-mail: jetpol@jetpol.pl /www.jetpol.pl

www.sklep.jetpol.pl

koenig & Bauer (cee) sp. z o.o.
ul. puławska 456
02-884 warszawa

jetpol.pl dostaWca sYstemóW do zadruku tekturY i kartonu technologią cYfroWą
dostarczamy drukarki obsługujące małe oraz średnie nakłady druku. oferowane urządzenia stosują
atrament wodny lub uv. technologia inkjet pozwala na zadruk zmiennych danych od jednej sztuki.
n drukarki inkjet o szerokości do 2500 mm / zadruk od 1 sztuki / prędkość >1000 m2/h.
n systemy single pass do wstęgowego zadruku w dużych prędkościach.
n atramenty wodne oraz uv do zadruku tektury i kartonu
/ barwnikowe do tektury niepowlekanej i kraft / pigmentowe do powlekanych powierzchni.
urządzenia dedykowane dla producentów opakowań, których bolączką stają się zmniejszające wolumeny druku
oraz częste zmiany.
nie daj się wyprzedzić konkurencji. skontaktuj się z jetpol.pl.
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

pl.koenig-bauer.com

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 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 fbb
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

informacje o ﬁrmie miraclon
miraclon jest tWórcą rozWiązania kodak flexcel solutions, które od ponad dekady pomaga przekształcać
druk fleksograﬁczny. technologia ta, obejmująca czołowe w branży systemy fLeXceL nX i fLeXceL nX ultra system oraz
pakiet fLeXceL nX print suite umożliwiający drukowanie w technologii pureflexo™ printing, maksymalizuje wydajność
druku, zapewnia wyższą jakość i najlepsze w swojej klasie rezultaty.

miraclon

koncentrując się na rozwijaniu nauk związanych z obrazowaniem, innowacji i współpracy z partnerami przemysłowymi
i klientami, ﬁrma miraclon angażuje się w przyszłość fleksograﬁi i nieustannie zajmuje pozycję lidera.

kontakt: kris sentek
tel. kom.: +48 782 998 353
https://www.miraclon.com/

dowiedz się więcej, odwiedzając stronę www.miraclon.com, i obserwuj nas na linkedin oraz Youtube.
WYłącznY dYstrYbutor noWYch maszYn do produkcji opakoWań z kartonu i tekturY
serWis maszYn poligraficznYch i relokacja maszYn i maszYnY użYWane

mmds machines

25 lat na rynku

ul. piłsudskiego 73, 32-050 skawina
tel.: +48 12 252 77 77
tomasz marczewski
tel. kom.: +48 601 45 81 66

www.mmds.pl

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

najnowocześniejsze automaty sztancujące z usuwaniem nieużytków i separacją – w rozmiarach od 800 do 1680 mm
składarko-sklejarki do kartonu i tektury falistej – w rozmiarach od 600 do 2500 mm
okienkarki z bigowaniem okienek w linii
maszyny do formowania opakowań przestrzennych – typu popcorn i big mac
automaty do złocenia na gorąco (hot-foil stamping) – do formatu b0
złociarki gietz i maszyny do opakowań typu wrapped rigid box i kaszerownice – w tym karton do kartonu
maszyny do separacji użytków i maszyny do oczyszczania stosu – blankery i foliarki
mosca – niemiecki producent WYsokiej klasY
Wiązarek do zabezpieczania toWaru za pomocą
taśm pp i pet.
oferta:
wiązarki półautomatyczne, automatyczne i prasy do palet
n owijarki folią stretch movitec
n taśmy wiążące pp i pet
n części zamienne do wiązarek mosca
n autoryzowany serwis
n

obsługiWane branże:
producenci tektury falistej i opakowań
n Logistyka i handel wysyłkowy
n producenci agd
n ceramika budowlana
n producenci mebli
n poligraﬁa i kolportaż
n przemysł spożywczy – wiązarki ze stali nierdzewnej
n przemysł farmaceutyczny
n pralnie
n
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opakowania z papieru i tektury – dostawcy materiałów i urządzeŃ
nestro zajmuje się projektoWaniem, montażem
automatYcznYch sYstemóW odbioru ścinki i trYmu bocznego.

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

nestro ppHu sp. z.o.o.

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

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 specjalizuje się W kompletnYch sYstemach
zasYsania odpadóW z różnYch materiałóW, od papieru po proszek.

new aerodinamica srl.

nestro jest partnerem handlowym ﬁrmy balemaster europe w polsce w zakresie belownic i prasokontenerów.

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

pama paper machinerY ma 25-letnie
dośWiadczenie W dostarczaniu rozWiązań
do produkcji opakoWań z kartonu oraz
tekturY falistej.
nasze urządzenia cieszą się wysoką renomą, konkurencyjną ceną i najwyższą jakością. oferujemy m.in.:
n maszyny do druku fleksograﬁcznego
n automaty sztancujące
n składarko-sklejarki
n linie kaszerujące

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

www.newaerodinamica.com
kontakt w polsce:

gunnar prucker

mob.: +48 698 686 668
gunnarprucker@gmail.com

n
n

tekturnice
rozwiązania dotyczące logistyki producji.
zainstalowaliśmy dotąd w całej europie ponad 250
urządzeń różnego typu.

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

n
n

klientom oferujemy kompleksową obsługę posprzedażową. nasi wykwaliﬁkowani technicy zajmują się się pełną
instalacją, konserwacją i serwisem gwarancyjnym oraz
pogwarancyjnym naszych maszyn, a doświadczeni trenerzy kompleksowym szkoleniem operatorów.

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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via s. L. cavellas
21 24060 casazza (bg), włochy
info@newaerodinamica.com,

pama
paper machinery d.o.o.,

barletova cesta 4z / 1215 medvode, slovenia

przedstawicielstwo w polsce

przemysław scholl / przemek@pa-ma.com
tel. kom.: +48 693 99 88 88 / www.pa-ma.com

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
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PolimerPro – Przygotowalnia fleksograficzna z Ponad 20-letnim doświadczeniem
w Produkcji form drukowych dla Producentów etykiet i oPakowań.

PPHU POLIMERPRO

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

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.

n

Reprograf-Grafikus S.A.

ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa
tel.: 22 539 40 00, www.reprograf-graﬁkus.com.pl
Marcin Kołatko / +48 501 205 777
kolatko.marcin@reprograf-graﬁkus.com.pl
Tomasz Naglik / +48 698 698 629
naglik.tomasz@reprograf-graﬁkus.com.pl

n
n
n
n
n
n

maszyny offsetowe przeznaczone do druku opakowań Komori Lithrone GL40, GLX40, LSX29
oraz GX44RP do dwustronnego zadruku kartonów. Maszyny dostępne w konﬁguracjach od 4 do 12 kolorów,
w technologiach konwencjonalnej, UV, H-UV i LED H-UV, a także hybrydowej, z zespołami lakierującymi.
Zakres gramatur podłoży do 1,0 mm.
mPs – maszyny do produkcji opakowań.
systemy insPekcji PQa in-line montowane na maszynach drukujących.
cyfrowa arkuszowa maszyna drukująca Komori Impremia IS-29 format B2, do 0,6 mm grubości, dowolne podłoża.
Linie produkcyjne Herzog&Heymann do ulotek farmaceutycznych i Bookletów.
Oprogramowanie mis radius dedykowane dla drukarń opakowaniowych.
System zarzĄdzania kolorem i recePturowania X-Rite.

firma gerhard schuBert gmBh jest średniej wielkości przedsiębiorstwem rodzinnym
zatrudniającym obecnie 1500 pracowników na całym świecie.

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

Sistrade Poland

Aleja Niepodległości 69
02-626 Warszawa / Polska
tel. kom.: +48 606 744 996
warsaw@sistrade.com

www.sistrade.com

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

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

sistrade jest ogólnoświatowym
dostawcĄ zintegrowanych informatycznych
systemów klasy erP/mis dla Branży
Poligraficznej oraz oPakowaniowej.
System jest oparty na technologii www, dostęp
do niego odbywa się poprzez dowolną przeglądarkę
internetową. Z systemu można korzystać nie tylko
na komputerze, ale również na tablecie i smartfonie.
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,
synthos s.a. jest wiodĄcym Producentem wodnych klejów dysPersyjnych, które sprzedawane są
w Polsce i na rynkach zagranicznych.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
tel.: +48 33 844 18 21…25
fax: +48 33 842 42 18

www.synthosgroup.com

W ofercie posiadamy wysokiej jakości rozwiązania przeznaczone między innymi dla przemysłu opakowaniowego
i poligraﬁcznego oferowane pod marką PaPermaX®.
Wszystkie nasze produkty są biodegradowalne oraz
dopuszczone do kontaktu z żywnością, a wybrane kleje są
również kompostowalne.

Aplikacja posiada dedykowane rozwiązania
dla drukarń etykietowych, producentów pudełek
oraz producentów folii i opakowań giętkich.
SISTRADE zawiera moduł kalkulacyjny, zarządzania
produkcją, moduł bezpośredniego zbierania danych
z maszyn produkcyjnych, planowania, kontroli jakości,
zarządzania ruchem, zarządzania energią oraz moduł
zakupowo-magazynowy.
www.sistrade.com

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

W naszym nowoczesnym laboratorium badawczo-rozwojowym stale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami odpowiadającymi na potrzeby klientów.

kleje PaPermaX® idealnie sprawdzają się w poniższych
zastosowaniach: kaszerowanie, plaster miodu, tuleje,
słomki papierowe, opakowania tekturowe, torby papierowe,
papiery higieniczne, introligatorstwo, klejenie trudnych
powierzchni, kątowniki, palety tekturowe, płyty kartonowo-gipsowe, flokowanie.
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opakowania z papieru i tektury – dostawcy materiałów i urządzeŃ
angażujemY się bardziej,
abYś Wiedział, W co się pakujesz.

kreatywność, jakość, serwis, kompleksowość
usług i doświadczenie zbudowane na wielu
wymagających projektach to najważniejsze atuty
tfp-graﬁka. projektujemy i produkujemy opakowania,
displaye oraz permanentne materiały wspierające
sprzedaż w oparciu o najwyższe standardy jakościowe,
środowiskowe, jak również higieniczne.
tfp od ponad dWudziestu lat
specjalizuje się W produkcji
tekturY falistej i opakoWań z tekturY.
tfp oferuje:
opakowania klapowe, opakowania
wykrawane z tektury falistej i litej (do
zastosowania w branżach spożywczej,
higienicznej, kosmetycznej, chemicznej,

firma wyposażona jest w nowoczesne maszyny
do produkcji tektury falistej, kaszerowania jednooraz dwustronnego, druku offsetowego i cyfrowego,
wykrawania i wielopunktowego klejenia oraz
frezowania i formowania różnych materiałów
wykorzystywanych w produkcji posm. pozwalają
nam one na elastyczne i sprawne realizowanie
dużych i złożonych projektów, jak również wsparcie
klienta w krótkich seriach wykonanych za pomocą
technologii cyfrowej.
meblarskiej i innych) oraz druk fleksograﬁczny,
w jakości hd fLeXo, i druk offsetowy włącznie
z drukiem direct print (bezpośrednio na
tekturze falistej), druk cyfrowy, 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

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

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. 42 lata doświadczeń łączą 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

www.wernerkenkel.com.pl

supernoWoczesna fabrYka südpack poWstała W kłobucku
Praca w systemie czterozmianowym na powierzchni ponad
14 tys. m2: nowy zakład w Kłobucku to kolejny kamień milowy

w historii sukcesu ﬁrmy SÜDPACK. Kompleks budynków wykorzy-

zarządzającego SÜDPACK, na pewno się spłaci. Firma już teraz

otrzymuje wiele zapytań od klientów, którzy chcą dalej optymalizować ślad węglowy swoich produktów i uczynić druk opakowań bar-

stujących najnowocześniejsze technologie został oﬁcjalnie otwar-

dziej zrównoważonym poprzez przyjęcie holistycznego podejścia.

Rozbudowa możliwości druku i obróbki końcowej w polskiej siedzi-

od Sustainable Print Quality – i nazwa mówi sama za siebie, ponieważ

ty w dniach 5 i 6 maja w obecności około 100 zaproszonych gości.

bie jest strategicznie ważnym krokiem służącym zaspokojeniu
stale rosnącego popytu na rozwiązania tej ﬁrmy.

Formalna inauguracja fabryki wyznacza również początek nowej

epoki dla SÜDPACK w regionie środkowoeuropejskim. Ceremonia

wmurowania kamienia węgielnego miała miejsce w lipcu 2020 r.

w siedzibie ﬁrmy Bahpol przejętej przez SÜDPACK w 2015 r. Teraz,

prawie dwa lata później, szeroko zakrojone prace budowlane i in-

Carolin grimbacher, Partner Zarządzający SÜDPACK: SPQ to skrót

ta innowacyjna technologia druku umożliwia nam znaczne zmniej-

szenie zużycia farby i rozpuszczalnika, przy jednoczesnej znacznej poprawie jakości druku. SPQ rewolucjonizuje druk flekso.

uroczystości towarzyszące inauguracji zakładu przeciągnęły się

do dwóch dni. W pierwszym, bardziej oﬁcjalnym, uczestniczyli

reprezentanci lokalnych władz oraz kierownictwo SÜDPACK. Po

zwyczajowych przemówieniach kolejnymi punktami programu

stalacja kompleksowych urządzeń do drukowania, laminowania

były ceremonia wręczenia nagród pracownikom, obowiązkowa

Pierwsze maszyny pracują w systemie czterozmianowym od koń-

nastrój utrzymał się również 6 maja, w Dniu Otwartym dla Pracow-

i cięcia wzdłużnego są prawie zakończone.

ca 2021 roku. Szczególne wrażenie robi nowy system naświetla-

nia płyt drukowych, kluczowy we wdrażaniu przez SÜDPACK

oszczędnej i wysoce wydajnej technologii SPQ. To również ogromna inwestycja, która jednak zdaniem Tharcisse Carla, dyrektora
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wycieczka po fabryce oraz uroczysta kolacja. Ten lekki i radosny

ników, podczas którego odbyło się zwiedzanie fabryki i wiele atrak-

cji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
OPRACOWANO NA PODSTAWIe INFORmACjI FIRmy SÜDPACK
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