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aQuila – bezpiecznY partner, WYgodna Współpraca
aQu iLa to fa cho wy ze spół eks per tów tek tu ry fa li stej, obej mu ją cy 3 za kła dy pro duk cyj ne w pol sce, ofe ru ją cy tek tu rę
o 10 róż nych ty pach fal. po sia da wła sne la bo ra to rium i gwa ran tu je naj wyż szą ja kość su row ca, a swo ją pra cę opie ra
na do świad cze niu i wie lo let nich re la cjach biz ne so wych. nie ustan nie roz wi ja moż li wo ści pro duk cyj ne i po ma ga two rzyć
pro duk ty, któ re za chwy ca ją klien tów. co dzien nie za pew nia su ro wiec naj lep szej ja ko ści, bo wie, że bez do brej tek tu ry nie
ma do brych opa ko wań.

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

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

digit pack to profesjonalnY partner W obszarze opakoWań i posóW z tekturY falistej. 

specjalizacja naszej firmy to usługowy zadruk arkuszy tektury dla producentów opakowań, standów, 
posów, jak również obsługa projektów w obszarze opakowań we współpracy z takimi producentami na zlecenie
odbiorcy finalnego. 

jesteśmy wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem zorientowanym na druk  tektury w najwyższym standardzie 
jakości z wykorzystaniem nozomi c18000 firmy efi.  druk cyfrowy to zupełnie nowa jakość i standard, którego
wykorzystanie szczególnie w zleceniach krótkich serii, z dużą dynamiką zmian grafiki i potrzebą personalizacji 
daje sporą przewagę konkurencyjną nad tradycyjnymi technologiami jak offset czy flexo hd.

digit pack sp. z o.o.
ul. poznańska 52
62-023 borówiec
www.digitpack.com

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 

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.
29-letnie doświadczenie, wiarygodność oraz dynamiczny
rozwój docenili zarówno nasi klienci, jak i puls biznesu,
wielokrotnie przyznając nam tytuł „gazeli biznesu”.

z nami zapakujesz WszYstko!

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

https://adamsbox.com.pl
mailto:dzial.handlowy@adamsbox.com.pl
https://akomex.pl
https://akomex.pl
https://aquila.vpk.pl
mailto:aquila@aquila.vpk.pl
https://digitpack.com
https://www.dssmith.com
mailto:kielce.pl@dssmith.com
https://www.esto.biz.pl
mailto:biuro@esto.biz.pl
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jan mar cen trum – Wię cej niż opa ko Wa nia.
od po nad dwóch de kad, z wy ko rzy sta niem naj no wo cze śniej szych tech no lo gii i ma szyn świa to wych pro du cen tów, bu -
du je my ry nek opa ko wań z tek tu ry fa li stej. na szy mi klien ta mi są du że, mię dzy na ro do we przed się bior stwa oraz fir my
z pol ski i in nych kra jów eu ro py, któ re zna la zły w nas so lid ne go part ne ra.

pro du ku je my opa ko wa nia kla po we, wy kroj ni ko we, spe cja li stycz ne oraz e -com mer ce, któ re wzbo ga ca my na dru ka -
mi flek so i flek so hd. wy ko nu je my rów nież opa ko wa nia wiel ko ga ba ry to we z tek tur cięż kich, któ re wy ko rzy sty wa -
ne są w prze my śle mo to ry za cyj nym, elek tro nicz nym, ma szy no wym, me blar skim oraz agd.
suk ce syw nie wdra ża my no we in we sty cje. je sie nią 2022 ro ku uru cho mi my dru gą fa bry kę, na te re nie sse w stry ko wie.
no wa fa bry ka bę dzie kon ty nu acją przy ję tej od sa me go po cząt ku stra te gii w kie run ku za awan so wa nej au to ma ty za cji.

janmar centrum
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
tel.: +48 62 33 23 150 / fax: +48 62 33 23 151
e-mail: 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.: +48 508 069 808, (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

kea specjalizuje się w produkcji:
n opakoWań jednostkoWYch z tektury litej z możliwością uszlachetniania foliami hot-stamping 

oraz lakierami uv i hybrydowymi, przeznaczonych do automatycznego pakowania;
n ulotek farmaceutYcznYch złożonych z możliwością zaklejenia żelkiem, klejem lub taśmą z perforacją;
n instrukcji obsługi (manual) w postaci broszur szytych drutem lub klejonych klejami hot-melt i pur.

klientami kea są liderzy z przemysłu: farmaceutYcznego, kosmetYcznego, chemicznego, rtv-agd,
automotive, którzy jako główne zalety określają: kompetentną załogę, kompleksoWą obsługę, szeroką
gamę możliWości produkcYjnYch, elastYczność i terminoWe dostaWY.
certyfikaty w kea: fsc, iso 9001, iso 45001, pn-n 18001 z elementami haccp, gmp.       www.kea.pl

kea iBB sp. z o.o.
ul. osobowicka 89, 51-008 wrocław
tel.: (71) 33 44 300, fax: (71) 33 44 333
kontakt: mariusz preś
dyrektor ds. handlu i marketingu
tel.: +48 601 919 644, oferta@kea.pl
www.kea.pl

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

www.dunapack-packaging.com/pl

jesteśmY czołoWYm producentem opakoWań z tekturY falistej W polsce. 

produkujemy opakowania w jakości druku hQp dLa wszystkich branż oraz wymogów 
sieci handLowych. naLeżymy do dywizji dunapack packaging w prinzhorn hoLding group,
największego w europie środkowo-wschodniej producenta papierów i wyrobów 
z tektury faListej.

zakład w ujeździe 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

mailto:office.ujazd@dunapack-packaging.com
mailto:office.lubliniec@dunapack-packaging.com
https://www.dunapack-packaging.com/pl/pl/
http://www.janmarcentrum.pl
mailto:biuro@janmarcentrum.pl
http://www.kea.pl
mailto:oferta@kea.pl
mailto:info.pl@modelgroup.com
https://offsetdruk.com.pl
https://poligrafiakp.pl
mailto:biuro@poligrafiakp.pl
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Vpk packaging polska
ul. objazdowa 6a, 62-300 września
tel.: (+48) 61 650 19 60
vpk@vpk.pl, www.vpk.pl

vpk packaging polska – opakoWania 
niezbędne dla każdego produktu

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 z tek tu ry fa li stej 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 70 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 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. 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

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 brzeg, convert pL, 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

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), 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

https://spp.pl
mailto:stf@spp.pl
https://spp.pl
https://tfpgrafika.com.pl
mailto:tfpgrafika@tfpgrafika.com.pl
https://tfp.com.pl
mailto:tfp@tfp.com.pl
http://www.vilpol.pl
mailto:vilpol@vilpol.pl
http://vpk.pl
mailto:vpk@vpk.pl



