
OPAKOWANIE 12/2022

48 MATERIAŁy I PODŁOżA DO PRODUKCjI OPAKOWAń

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 8,4 mld USD.

www.label.averydennison.eu

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

Arctic Paper Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 9
02-916 Warszawa
tel.: +48 22 20 30 500
www.arcticpaper.com

ARC TIC PA PER JEST PRO DU CEN TEM WY SO KIEJ JA KO ŚCI PA PIE RÓW OPA KO WA NIO WYCH

W swo jej ofer cie po sia da sze ro ką ga mę pa pie rów opa ko wa nio wych prze zna czo nych 
do pro duk cji to reb pa pie ro wych, to re bek, sa sze tek, wor ków, ko pert oraz opa ko wań gięt kich:
n Mun ken Kraft o za kre sie gra ma tur 38-150 g/m², do stęp ny w dwóch od cie niach bia ło ści: 141 oraz 115 CIE.
n G -Fle xmatt – ma to wy, jed no stron nie po wle ka ny pa pier w gra ma tu rach 60-100 g/m².

Pa pie ry opa ko wa nio we ofe ro wa ne są w zwo jach. De dy ko wa ne są do dru ku flek so gra ficz ne go i of f se to we go. 
Po sia da ją cer ty fi kat do kon tak tu z żyw no ścią. Do stęp ne z cer ty fi ka tem FSC® lub PEFC™. 
Mun ken Kraft 70-150 g/m² jest do stęp ny z EU Eco la bel.

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 – posiadają dopuszczenia do żywności ISEGA
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 
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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

hubergroup Polska Sp. z o.o.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com 
www.hubergroup.com

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. 

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.

ERKA S.C.
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki
tel.: 22 751 39 12, 22 751 77 64
info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

n RAKLE MDC firmy Daetwyler SwissTec dla flekso i roto, w tym niepowlekane, powlekane (np. Longlife), nierdzewne,
specjalistyczne do ColdSeal i laminacji. Szeroka gama wariantów dopasowana do potrzeb klienta. Doradztwo, testy,
wsparcie techniczne. 

n NOWOŚĆ! – FARBY I LAKIERY szwajcarskiej firmy ROTOFLEX. Wysoko napigmentowane farby solwentowe, w tym
także biodegradowalne. Szeroka gama lakierów strukturalnych. Przetestuj nas!

n USzCzELNIACzE komór raklowych oraz CHEMIA do  czyszczenia wałków rastrowych.
n PREMIUM SETTER – SYSTEM BEzPOŚREDNIEGO GRAWEROWANIA ELASTOMEROWYCH FORM FLEKSO firmy Hell

Gravure. Płyty i tuleje bez końca. Szerokość 1000-3000 mm. Zastosowania – etykiety, opakowania giętkie, metalowe,
tissue, płyty do lakierowania wybiórczego i in.
www.erka.com.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

DUPONT CY REL IMA GE SO LU TIONS 
TO OD PO NAD 45 LAT DO STAW CA WIO Dą CEJ 
TECH NO LO GII PłYT FLEK SO GRA FICz NYCH CY REL
ORAz SYSTEMÓW DO ICH PRzYGOTOWANIA. 

RO DzI NA PłYT Cy rel EASY z wbu do wa nym pła skim punk -
tem sta ła się bench mar kiem na ryn ku płyt flek so w Pol sce
i na świe cie. Nie wy ma ga ją one sto so wa nia do dat ko wych
pro ce sów w ce lu wy kre owa nia pła skie go punk tu, co upro -
ści ło oraz przy spie szy ło pro ce sy w przy go to wal ni. Pły ty

EASy do stęp ne są w gru bo ściach od 1,14 do 6,35 mm i ma ją
za sto so wa nie w za dru ku fo lii, ety kiet (pły ty ESX -R/ESE -R/
EFX -R/EFE -R/EPR2), pa pie ru (ESM/EFM) oraz tek tu ry fa li -
stej (EPC). Naj now szą ro dzi ną płyt, któ re wła śnie de biu tu ją
na ryn ku, jest dru ga ge ne ra cja płyt EASY z wbu do wa nym
pła skim punk tem o sym bo lach ESX -R, ESE -R, EFX - i EFE -R,
de dy ko wa nych głów nie do za dru ku fo lii oraz ety kiet oraz
pły ta Li ght ning LSH – de dy ko wa na do na świe tla nia w ko -
pio ra mach LED. 
DuPont Oval Lo go jest zna kiem to wa ro wym fir my DuPont i jej fi lii.

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 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), fluting (100-150 g/m2), substytut Kraftlinerów (115-186 g/m2); 
Papiery SCA Containerboard: SCA Kraftliner (100-200 g/m2), SCA White Top Kraftliner (125-200 g/m2).
PAPIERY TYPU KRAFT
Starkraft Pöls: Starkraft 25-100 g/m2 (bielony celulozowy papier MG Kraft w wersji gładkiej i prążkowanej);
Raubling Papier GmbH: Starkraft Shopper 90-120 g/m2 (niebielony papier makulaturowy i makulaturowo-celulozowy).
PAPIERY PUBLIKACYJNE
Laakirchen Papier AG (SC): GraphoSet (45-60 g/m2); GraphoLogIQ (48-60 g/m2), GraphoLibre (45-60 g/m2);
Kabel Premium Pulp & Paper: papiery LWC (45-60 g/m2 ), papiery MWC (60-110 g/m2)
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„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. 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 300 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

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. +48 698 698 638
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
croMogenia – kleje do laminacji, lakiery barierowe www.re pro graf -gra fi kus.com.pl

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 0,023 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 Deep Freeze, cast PP Antyfog, cast PP Peel).

Pracujemy zgodnie z obowiązującymi normami BRC, HACCP oraz ISO 9001

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

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.
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SCORPIO Sp. z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 92 
fotopolimery@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

SCORPIO Sp. z o.o.  to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn dla różnych dziedzin poligrafii i przemysłu, 
z 30-letnim doświadczeniem w branży. Dla segmentu produkcji opakowań tekturowych oferujemy następujące rozwiązania:
n ARDEN SOFTWARE – oprogramowanie Impact CAD do projektowania opakowań;
n HYBRID SOFTWARE: PACKZ – wysokiej klasy, profesjonalny edytor PDF, dedykowany dla przemysłu opakowaniowego;

CLOUDFLOW – innowacyjna platforma workflow; 
n MULTISCIENCE – oprogramowanie MultiPack do wielopoziomowego planowania opakowań w opakowaniu, pudeł

zbiorczych, paletyzacji i optymalizacji transportu;
n XSYS – naświetlarki CtP z serii ThermoflexX; płyty fotopolimerowe i urządzenia do ich obróbki; 
n SMARTJET – drukarki inkjet do zadruku opakowań tekturowych.
Do oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne na etapie wdrożenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Technograph Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków
tel.: + 48 (12) 262 04 72, kom.: +48 535 461 500
biuro@technograph.pl / www.technograph.pl
Sprzedaż I serwis I nowe I używane maszyny poligraficzne 

I części zamienne I wsparcie techniczne I relokacje drukarń.

Wyłączny przedstawiciel światowych liderów w produkcji maszyn i urządzeń poligraficznych: 
I HEIBER + SCHRÖDER: okienkowanie i produkcja opakowań przestrzennych I SANWA – japońska technologia
sztancowania i tłoczenia I OPPLIGER – szwajcarskie linie do kaszerowania I YAWA: złocenie na gorąco i tłoczenie 
I DAKIOU: sztancowanie i tłoczenie materiałów z roli I FELIX: zautomatyzowana aplikacja kleju w produkcji opakowań,
POS i materiałów marketingowych I XEIKON: przemysłowy druk cyfrowy w jakości 1200 dpi I SATE: maszyny do
opakowań rigid box I ACE: kontaktowe i bezkontaktowe czyszczenie wstęgi; antystatyka; maszyny do mycia
wielkoformatowych polimerów I vETAPHONE: systemy iCorona oraz iPlasma do zwiększania adhezji I B&R MOLL –
kompaktowe rozwiązania do składania i sklejania I NOvATEC – termoformowanie opakowań z kartonu i tektury 
I IWASAKI – semirotacyjne maszyny offset UV i flexo UV, systemy do finiszingu I SALDOFLEX – maszyny do druku 
flekso oraz do produkcji toreb plastikowych I SAM – linie do laminacji, powlekania i ekstruzji.
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52 MATERIAŁy I PODŁOżA DO PRODUKCjI OPAKOWAń

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.

WAB 
Artykuły 
Poligraficzne

Kontakt: 
tel./fax: (81) 718 67 02
tel./fax: (81) 718 67 03 
info@wab.lublin.pl
www.wab.lublin.pl

KOMPLEKSOWA OBSłUGA W zAKRESIE MATERIAłÓW POLIGRAFICzNYCH
n nCOAT nowa linia lakierów dyspersyjnych
n Szeroka gama lakierów PRINT-COAT: lakiery dyspersyjne, lakiery UV inline i offline, 

lakiery blistrowe, lakiery hybrydowe. Certyfikaty ISEGA (Food Contact).
n Laboratorium – badania opakowań i lakierów.
n Płyty do lakierowania: do lakierów dyspersyjnych, UV i hybrydowe. 
n Farby drukarskie.
n Obciągi gumowe do wszystkich technik druku i lakierowania.
n Papiery kalibrujące, folie kałamarzowe, włókniny do myjek.
n Płyty CtP, termiczne i bezprocesowe.  I  Chemia poligraficzna. Certyfikat ISEGA.

www.wernerkenkel.com.pl

WERNER KENKEL SPÓłKA z O.O. lider w produkcji tektury falistej, opakowań oraz standów (POS). 
W 3 zakładach na terenie Polski zatrudnia obecnie ponad 1500 pracowników. Nowocześnie zarządzana i dynamicznie
rozwijająca się firma o europejskim formacie. 40-letni kapitał doświadczeń łączy się z młodym duchem, solidną pracą
oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników.
GłÓWNE PROFILE DzIAłALNOŚCI I Produkcja tektury falistej  I Produkcja opakowań z tektury 
I Standy z tektury (POS)  I Nadruk fleksograficzny  I Nadruk offsetowy  I Nadruk cyfrowy

zakład Fleksograficzny: ul. Mórkowska 3, 64-117 Krzycko Wielkie, tel.: 65 533 15 00, fax: 65 533 17 00
zakład Offsetowy: ul. Mórkowska 4, 64-117 Krzycko Wielkie, tel.: 65 533 32 20, fax: 65 533 32 23
Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o., ul. A. Mitery 7, 32-700 Bochnia, tel.: 14 648 36 00, fax: 14 648 36 01

WOK Sp. z o.o. Sp. j. 
w Brodnicy
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.


