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API FOLIE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 58 01 

biuro@apigroup.com
www.apigroup.com

API Group – uszlachetnienie druku, wzmocnienie marki, trwała jakość. 
Jesteśmy producentem folii i laminatów do opakowań. Wytwarzamy folie do tłoczenia na 
gorąco, na zimno do offsetu i fleksografii, folii dyfrakcyjnych, holograficznych, do lami-
nowania kartonu i papieru z laminatami soczewkowymi. Oferujemy Transmet – laminat 
bezfoliowy do opakowań kartonowych. Nasze produkty mogą być stosowane w każdej 
technologii druku. Są wykorzystywane w przemyśle poligraficznym, opakowaniowym, 
introligatorskim, wzmacniają przekaz marki, stanowią zabezpieczenie dla dokumentów 
i produktów. API Group działa globalnie. 
Jesteśmy zawsze blisko klienta.

ATS-TANNER POLSKA SP. Z O.O.
ul. Okulickiego 7/9 lok. B3
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 842 75 84
www.ats-tanner.pl 

ATS-Tanner oferuje maszyny i materiały banderolujące dla przemysłu opakowaniowego, 
wykorzystujące technologię ultradźwiękową do pakowania bez powodowania uszkodzeń 
krawędzi. Sprzedaż urządzeń standardowych, półautomatycznych i w pełni zautomaty-
zowanych, doradztwo i serwis techniczny.

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

• składarko-sklejarki i maszyny do aplikacji taśmy dwustronnej i zrywającej  
APR SOLUTIONS

• maszyny do produkcji luksusowych pudełek typu wieczko-denko IML MACHINERY
• urządzenia do laminowania TECNOMAC
• systemy nawilżania powietrza MERLIN
• płyty offsetowe ABEZETA, KODAK
• maszyny introligatorskie PERFECTA, GUK, BACCIOTTINI, BOURG, DURSELEN, 

HOHNER, SCHMEDT

AVERY DENNISON SP. Z O.O.
ul. 3 Maja 8
05-800 Pruszków
tel. 22 738 37 00
fax 22 738 37 02
csr.poland@eu.averydennison.com
http://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 ponad 26 tys. pracowników, oferując 
klientom innowacje, które pomagają uczynić marki bardziej inspirującymi, a świat 
bardziej inteligentnym. 

DIGIPRINT SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 295 03 80
fax 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu

DIGIPRINT – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA POLIGRAFII

Firma DIGIPRINT od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych systemów 
poligraficznych. Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje m.in.:
• arkuszowe maszyny cyfrowe HP INDIGO 50000/30000/12000/7900/5900 • rolowe 
maszyny cyfrowe HP INDIGO 20000/8000/Ws6800 • maszyny do druku wielkofor-
matowego HP LATEX 1500/3200/3600 • maszyny do druku na podłożach płaskich  
HP SCITEX fB750 i fB550 • maszyny do druku na tkaninach D.GEN • przemysłowe 
maszyny do druku na tekturze HP SCITEX 11000/15500/17000 • kaszerownice i sklejarki 
LAMINA SYSTEM • plotery KONGSBERG • oprogramowanie CALDERA, GMG.
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BARMEY WOJCIECH BARABASZ 
ul. Karola Miarki 41
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 755 27 37
fax 75 755 22 47
biuro@barmey.eu
www.barmey.eu

• Sleevy drukowe, aniloksy ceramiczne i chromowe oraz GTT – nowe i regeneracja; wały klejowe; 
• rakle stalowe i plastikowe; komory raklowe metalowe i karbonowe; uszczelki komór 

raklowych; gumowanie wałów;
• systemy i urządzenia do obserwacji, kontroli i odkurzania wstęgi oraz eliminacji ładunków 

elektrostatycznych; 
• kleje i farby dla przemysłu tissue; 
• środki do czyszczenia układów farbowych; myjki do aniloksów oraz płyt; czyszczenie 

aniloksów i wałków klejowych; 
• serwis aniloksów, diagnostyka, mikroskopy, testery pojemności; magnetyczne filtry far-

bowe; szczotki ręczne i oscylacyjne;
• płyty fotopolimerowe, naświetlarki, wymywarki i suszarki do płyt.
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INTREX SP. Z O.O.
ul. Za Motelem 7, Sady
62-080 Tarnowo Podgórne 
tel. +48 61 841 72 03 
fax +48 61 841 72 07
intrex@intrex.pl
www.intrex.pl

INTREX jest dystrybutorem urządzeń do znakowania, etykietowania, druku i kontroli  
wizyjnej oraz producentem autorskich rozwiązań pozycjonowania i prowadzenia produktu, 
doskonale sprawdzających się przy etykietowaniu opakowań. W swojej ofercie posiadamy 
również:
• Domino K600i – cyfrowy moduł do instalacji na maszynach fleksograficznych,  

umożliwiający druk wysokiej jakości etykiet zawierających spersonalizowane dane  
w korzystnej cenie,

• Domino N610i – maszyna do druku cyfrowego etykiet w 5 lub 7 kolorach.

FLEKSO SERWIS SP. Z O.O.
ul. Chwaszczyńska 170C
81-571 Gdynia 
tel. 58 555 05 22
fax 58 550 00 60
biuro@fleksoserwis.pl
www.fleksoserwis.pl

Innowacyjne rozwiązania dla fleksografii i rotograwiury:

• CeraClean – specjalistyczne preparaty 
myjące; 

• Polywest – tuleje i adaptery drukowe;
• TLS – wałki i tuleje aniloksowe;
• Von Arx Engineering – stalowe noże raklowe;
• Esterlam – noże raklowe z tworzyw 

sztucznych; 
• MR Chemie – aerozole pomocnicze dla 

poligrafii;

• pełny zakres uszczelniaczy do komór 
raklowych;

• kontaktowe systemy czyszczenia wstęgi;
• taśmy montażowe jedno- i dwustronnie 

klejące;
• ultradźwiękowe i ciśnieniowe urządzenia 

myjące;
• Anicheck – nowoczesny pomiar 

objętości farbowej aniloksów.

EMIS SP. Z O.O. (FLEXOR)
ul. Jana Kochanowskiego 45 lok. 3
01-864 Warszawa
tel. 22 560 30 80
info@flexor.pl
www.flexor.pl
www.youtube.com/flexor4U

FLEXOR® - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO.
Oferta obejmuje:
• Przewijarki do papieru i folii z opcją sztancowania rotacyjnego
• Finishing po druku cyfrowym w semirotacji z lakierowaniem
• Maszyny do produkcji rola-rola / rola-arkusz (A4/A5)
• Moduły do druku flexo IR/UV, odwijaki i nawijaki Jumbo
• Druk cyfrowy technologią memjet i wykańczanie in-line
• Arkuszowanie rotacyjne i gilotynowe (też inline z maszynami drukującymi)
• Maszyny do inspekcji 100%, przewijarki stołowe, podnośniki

PPWH „ERKA”
ul. Wiślana 70
05-092 Łomianki
tel. 22 751 39 12
fax 22 751 39 13
info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

PREMIUM SETTER – SYSTEM BEZPOŚREDNIEGO GRAWEROWANIA ELASTOME-
ROWYCH FORM FLEKSO firmy Hell Gravure. Wysoki transfer farby. Wydajny laser 
włóknowy. 2540 – 5080 dpi. Płyty i tuleje bez końca. Szer. 1300, 1700mm. Oprogramo-
wanie PremiumProfiler – trójwymiarowe kształtowanie punktów. Najwyższa jakość form.
RAKLE Daetwyler SwissTec dla flekso i wklęsłodruku: niepowlekane (Standard, Multibla-
de, Bluestar), powlekane np. warstwą ceramiczną (LongLife, IboStar, Soft), nierdzewne 
i specjalistyczne do Cold Seal, laminacji i in. Doradztwo, testy, wsparcie techniczne.
USZCZELNIACZE do komór raklowych.
CHEMIA do czyszczenia komór raklowych.

EYEC POLSKA  
MARCIN WEKSLER
ul. Platynowa 20
55-093 Kiełczów
tel. 512 354 354
marcin.weksler@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl

Producent systemów kontroli jakości i zgodności opakowań dla branży poligraficznej, 
farmaceutycznej, kosmetycznej i FMCG. Systemy EyeC weryfikują wydrukowane użytki, 
arkusze i wstęgi: etykiet kartoników, ulotek i folii. Weryfikacji podlegają: grafika, teksty, 
kolory, kody 1D, kody 2D, zapis Braille’a. Oferowane systemy zabezpieczają cały proces 
produkcji od prepress przez press do postpress. W ofercie EyeC znajdują się systemy 
offline oraz systemy inline na maszyny drukujące (wąska i szeroka wstęga, offset 
arkuszowy i rolowy), składarko-sklejarki oraz przewijarki.

KODAK POLSKA SP. Z O.O.
ul. Jana Pawła II 80
Babka Tower, VI p.
00-175 Warszawa
tel. 22 430 69 00
www.kodak.com

Firma Kodak jest wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań oraz materiałów 
umożliwiających produkcję opakowań i etykiet najwyższej jakości.
Flekso: Kodak Flexcel NX w czterech formatach (maks. 1283  2062 mm) wraz z nowymi 
opcjami DigiCAP NX Advantage; płyty fleksograficzne NXH (opakowania miękkie) i NXC 
(tektura falista) + powłoka termiczna TIL; bezprocesowy film termiczny DITR do wykony-
wania płyt analogowych flekso i letterpress; materiały elastomerowe do bezpośredniego 
grawerowania; workflow Prinergy Connect wraz z opcjami dla flekso.
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REPROGRAF SA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00
fax 22 539 40 10

info@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

•  Fleksograficzne płyty Asahi do zadruku wysokojakościowych etykiet na papierze i folii, 
opakowań giętkich oraz tektury falistej.

 Bartłomiej Brzykcy, tel. 698 676 238, brzykcy.b@reprograf.com.pl
• Rozwiązania do druku cyfrowego i wycinania etykiet (przemysłowe systemy 

inkjet UV EFI Jetrion; laserowy druk w technologii tonerowej Anytron; drukarki pracujące 
w technologii Memjet iCube; systemy laserowego sztancowania etykiet), Screen L350 – 
system do druku etykiet, opakowań z roli na rolę – inkjet UV; Rotocontrol – urządzenia 
do finishingu.

 Paweł Drobek: drobek.p@reprograf.com.pl, tel. 698 698 629

PLUS DIGITAL SP. Z O.O.
ul. Kraszewskiego 7
85-240 Bydgoszcz
tel./fax 52 320 46 40

biuro@plusdigital.pl
www.plusdigital.pl
www.dodruku24.pl

Dostawcy rozwiązań i usług dla fleksografii oraz do produkcji opakowań i etykiet
• drukarki cyfrowe wstęgowe do produkcji etykiet na żądanie  

EPSON COLORWORKS C3500/C7500 (CMYK)
• drukarki cyfrowe wstęgowe, pigmentowe do produkcji etykiet  

EPSON SUREPRESS L-4533AW (CMYKOrGr + W)
• drukarki cyfrowe wstęgowe UV do produkcji etykiet  

EPSON SUREPRESS L-6034LV (CMYK+W+Varnish)
• drukarki cyfrowe arkuszowe do produkcji etykiet  

EPSON WORKFORCE PRO (CMYK)
• systemy do wykańczania etykiet: cyfrowe DPR (Scorpio), laminowanie,  

analogowe lub cyfrowe cięcie, usuwanie ażuru z etykiety, rozcięcie na bobiny

PPHU POLIMERPRO S.C.
ul. Przemysłowa 1, Paterek
89-100 Nakło nad Notecią
tel. kom. 667 284 004

wesolek.polimer@wp.pl
www.polimerpro.net.pl

PolimerPro to rodzinna przygotowalnia fleksograficzna. Pracujemy przy użyciu najbardziej 
pożądanej na rynku technologii – Kodak Flexcel NX, która pozwala osiągnąć naszym 
partnerom najwyższą jakość druku.
Ponadto świadczymy usługi regeneracji wymywaczy fotopolimerowych, gwarantując 
skład substancji identyczny z oryginalnym.
Kierunek rozwoju firmy zmierza do osiągnięcia optymalnego systemu zarządzania bar-
wą – pierwszym krokiem była inwestycja w drukarkę EPSON SC-P7000 – umożliwia 
odwzorowanie 98% kolorów Pantone. Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na targi 
Packaging Innovations 2018 – stoisko D16.

PHOENIX XTRA PRINT POLSKA 
M&MR Trading Polska sp. z o.o.
ul. Hutnicza 25DE 
81-061 Gdynia
tel. 58 627 49 22
fax 58 627 49 23
studio@pxp.com.pl
www.formyelastomerowe.pl
www.pxp.com.pl

Nowoczesna przygotowalnia fleksograficzna i studio graficzne oferujące grawerowanie 
sleeve'ów oraz form elastomerowych laserem Hell Gravure Systems.
W ofercie matryce płaskie do druku fleksograficznego, lakierowania wybiórc-

zego w offsecie oraz tulei do druku bezkońcowego (dwa lasery włóknowe do 
produkcji form o wymiarach maks. 1700  1300 mm; plotery do prototypowania i 
wycinania materiałów).

Wyłączny dystrybutor produktów elastomerowych Conti Laserline w Polsce. Oferowane 
matryce płaskie oraz sleevy są odporne na agresywną chemię (octany).
W ofercie także chemia, farby i kleje do opakowań.

MARK ANDY POLAND SP. Z O.O.
35/37 Szyszkowa Str.
02-285 Warszawa
tel. 22 354 33 70
info@markandy.com
www.markandy.com

We work diligently to create a full life cycle of technology and support for our valued 
customers – as your Total Solutions Partner. We are in the printing industry for 72 years. 
Mark Andy is a market leader to the label and packaging industry with a mission to be 
‘the supplier of choice throughout the product life cycle, offering high quality, innova-
tive solutions that drive customer profitability’: Performance Series (flexo printing 
machine), Digital Series (inkjet + flexo printing machine), Digital One (toner machine).
Rotoflex inspection/slitting/rewinding machine.

PC PRINT SP.J.
ul. Białoborska 16
04-668 Warszawa
tel. 22 613 09 52
fax. 22 812 97 52
www.pcprint.pl

Przedstawiciel Leonhard Kurz w Polsce. Oferujemy:
• Folie Metalizowane, Dyfrakcyjne, Pigmentowe do uszlachetniania powierzchni w tech-

nologii tłoczenia na gorąco i transferu na zimno,
• W ramach Akademii PCPrint Szkolenia produktowe i techniczne ogólne i spersonalizowane, 
• Wsparcie z zakresu optymalizacji kosztów produkcji i właściwego doboru folii oraz 

narzędzi,
• Nowość! Oprogramowanie FoilConnect® optymalizujące koszty zamawianych folii,
• Nowe technologie: Spatial FX, Trustconcept®, Digital Metal®, DistoRun, Metallic 

Doming, InLine Foiling®,
• Grawerowane Matryce Mosiężne.
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SIEGWERK POLAND MARKI  
SP. Z O.O.
ul. Piłsudskiego 121d
05-270 Marki
tel. 22 771 64 00
fax 22 771 68 16
www.siegwerk.com

Międzynarodowy producent farb drukarskich. Oferta obejmuje m.in.:
•  farby fleksograficzne i wklęsłodrukowe rozpuszczalnikowe do druku opakowań  

miękkich;
•  farby fleksograficzne UV (w tym niskomigracyjne);
•  farby offsetowe: konwencjonalne i UV (w tym niskomigracyjne);
•  farby do opakowań tytoniowych;
•  farby publikacyjne: wklęsłodrukowe i offsetowe;
• farby wodne do druku opakowań.

ROTARY SP. Z O.O.
ul. Modlińska 248
03-152 Warszawa
tel. 22 819 13 30
rotary@rotary.com.pl
www.rotary.com.pl

Rotary Sp. z o.o. produkuje wałki magnetyczne, drukowe, powietrzne, koła zębate, wałki 
do embossingu oraz gilotyny do maszyn fleksograficznych. 
Prowadzimy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis maszyn. Oferujemy przenoszenie 
maszyn poligraficznych – demontaż i montaż.
Sprzedajemy nowe i używane maszyny poligraficzne. Oferujemy urządzenia, takie jak: 
BOBST, Karlville, Ekofa, Labelmen, Gannicott, Cartes.

REFLEKS WIESŁAW FERENC
ul. Wojskiego 12
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 601 91 71 88
fax 42 640 50 08
info@anilox.pl
www.anilox.pl 

Firma Refleks obsługuje przedsiębiorstwa poligraficzne w zakresie dostaw materiałów 
eksploatacyjnych, części maszyn oraz doradztwa technicznego. Oferta obejmuje m.in.:
• walce i tuleje (rastrowe, drukowe),
• materiały do komór raklowych (noże raklowe, uszczelniacze),
• taśmy (montażowe, kompresyjne, specjalne),
• chemię czyszczącą,
• myjnie do aniloksów i części maszyn,
• doradztwo techniczne w zakresie technologii druku.
Nasz doświadczony zespół z pasją i zaangażowaniem zaproponuje najlepsze produkty 
i usługi.

TEBA SP. Z O.O. SP.K.
Natolin 46B
92-701 Łódź
tel. 42 639 51 87

fax 42 636 12 01
www.teba.pl

TEBA jest generalnym dostawcą urządzeń japońskiej firmy Mimaki. Oferta obejmuje wszyst-
kie typy ploterów certyfikowanych w Unii Europejskiej. Dostępne są drukarki solwentowe, 
maszyny drukujące pośrednio i bezpośrednio na tekstyliach, jak również urządzenia UV 
LED. Plotery UV LED o pow. zadruku od A3 do ponad 6 m2 mają szerokie zastosowanie 
we fleksografii, druku opakowań i etykiet. Urządzenia z serii UJF drukują na mediach 
do wys. 15 cm, dzięki czemu mogą służyć do personalizowania gotowych opakowań. 
Zastosowanie atramentów specjalnych, takich jak lakier nadrukowywany w połysku lub 
w macie oraz primer służący jako podkład do zadruku np. szkła lub aluminium umożliwia 
najwyższą jakość druku.

TESA TAPE SP. Z O.O.
ul. Gnieźnieńska 32 
61-021 Poznań
tel. 61 874 61 47
fax 61 874 60 19
biuro@tesa.com
www.tesa.pl

Jesteśmy częścią firmy tesa SE. Dbamy, aby marka tesa była synonimem WYSOKIEJ 
JAKOŚCI produktów samoprzylepnych. Naszą ambicją jest wpływanie na rozwój rynku 
poligraficznego poprzez INNOWACYJNOŚĆ rozwiązań.
Producentom z branży poligraficznej dostarczamy m.in.:
• taśmy do MOCOWANIA form drukowych W DRUKU FLEKSOGRAFICZNYM
• taśmy do ŁĄCZENIA WSTĘGI w procesach rolowych, np. w offsecie, roto, flekso czy przy 

przewijaniu papieru
• taśmy używane W OPAKOWANIACH KARTONOWYCH: wzmacniające, rozrywające 

i zamykające
• DORADZTWO TECHNICZNE i ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE.

WEILBURGER Grafik-Polska Sp. z o.o. 
Skośna 8 · 62-080 Batorowo (Poland) 
T: +48 61 661 70 08 · F: +48 61 661 70 01 · M: +48 692 467 465 
a.styszewski@weilburger-grafik.pl · www.weilburger.com

Andrzej Styszewski
Serwis techniczny | Technical Service and Sales

WEILBURGER  
GRAFIK-POLSKA SP. Z O.O.
ul. Skośna 8 
62-080 Batorowo
tel. 61 661 70 12
fax 61 661 70 01
biuro@weilburger-grafik.pl
www.weilburger.com

Dostarczamy produkty dla arkuszowego oraz zwojowego druku offsetowego, maszyn 
lakierujących, a także dla sitodruku i fleksografii. Dysponujemy szerokim asortymentem 
lakierów, klejów i farb fleksograficznych, doradztwo techniczne, nowoczesne rozwiązania 
technologiczne oraz fachowy serwis techniczny dla produktów opracowanych na potrzeby 
naszych klientów.
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WOLFF TRADING SP. Z O.O.
ul. Trakt Lubelski 187
04-667 Warszawa
tel. 22 509 81 50
sprzedaz@wolfftrading.com.pl
Grzegorz Kozłowski
tel. 608 558 920
www.wolfftrading.pl

Wolff Trading – Wyłączny dystrybutor płyt flekso firmy MacDermid. 
Doradca klienta w zakresie urządzeń do przygotowalni (wybór i finansowanie) oraz ustawiania 
procesu obróbki płyt.
• PŁYTA DRave – najlepsze efekty w swojej klasie wraz z technologią ESKO Crystal XPs.
• PŁYTA UVR – przeznaczona do druku farbami UV, nie puchną, niski przyrost punktu, 

wysoki transfer farby.
• PŁYTA LUX ITP – płaski punkt z pudełka, nie wymagają żadnych innych urządzeń niż 

standardowe w przygotowalni.
• PŁYTA XAFS – płaski punkt, redukcja efektu „fali” i prążkowania, przy jednoczesnej 

wysokiej jakości druku, miękka 22/25 Shore’A
• ECOWASH – najnowszej generacji, ekologiczny wymywacz z wysoką wydajnością,  

o ograniczonym zapachu i z niską toksycznością.

www.vilpol.pl

drukarnia
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 parku 
maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe maszyny firmy Heidelberg, ma-
szyny do kaszerowania i sztancowania, linie do oprawy miękkiej – zeszytowej, klejonej 
oraz twardej, wykrawania, składarko-sklejarki i złamywarki. Firma świadczy także usługi 
uszlachetniania druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie. Produkuje też złożone 
wyroby, takie jak: wielkoformatowe displaye, hangery, wobblery, opakowania.

EUROBOX POLSKA SP. Z O.O.
Przesiadłów 1
97-225 Ujazd
tel. 44 734 10 01
fax 44 734 10 10
office@dunapack-eurobox.pl
www.dunapack-eurobox.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 Prinzhorn Holding Group, największego  
w Europie Środkowo-Wschodniej producenta papierów i wyrobów z tektury falistej.

Zakłady produkcyjne:
Przesiadłów 1, 97-225 Ujazd
ul. Inwestycyjna 1, 42-700 Lubliniec

TFP SP. Z O.O.
ul. Katowicka 26 
Dziećmierowo
62-035 Kórnik
tel. 61 817 02 68 
fax 61 897 23 02
tfp@tfp.com.pl
www.tfp.com.pl

TFP OD 25 LAT SPECJALIZUJE SIĘ W PRODUKCJI OPAKOWAŃ I TEKTURY FALISTEJ.
TFP posiada trzy zakłady produkcyjne w Kórniku, Babimoście i Śremie (TFP-Grafika) 
wyposażone w najnowocześniejsze linie produkcyjne i spełniające standardy europejskie 
w odniesieniu do technologii i organizacji pracy.
W ofercie TFP znajdują się: 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), POS 
– standy ekspozycyjne, opakowania typu SRP, tektura falista trzy- i pięciowarstwowa 
w arkuszach, oraz doradztwo podczas realizacji projektów opakowań.
TFP posiada certyfikaty ISO 9001, 14001, FSC, BRC IoP. 

WERNER KENKEL SP. Z O.O.
ul. Mórkowska 3
64-117 Krzycko Wielkie
info@wernerkenkel.com.pl
www.wernerkenkel.com.pl

Producent tektury falistej, opakowań i standów z tektury, jest nowocześnie zarządzaną, 
dynamicznie rozwijającą się firmą o europejskim formacie. Bogaty kapitał doświadczeń łą-
czy się z młodym duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników. 
Główne profile działalności to produkcja tektury falistej, opakowań tekturowych z nadrukiem 
fleksograficznym, offsetowym i cyfrowym oraz ekspozytorów tekturowych (POS).
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.K.
ul. Podgórna 104
87-300 Brodnica
tel. 56 491 16 00-01
fax 56 491 16 02
wok@wok.com.pl
www.wok.com.pl

WOK to przodujący producent opakowań i tektury falistej w Polsce. Od ponad 25 lat 
dostarczamy opakowania dla wszystkich branż w najwyższej jakości, spełniając wysokie 
wymagania indywidualnych odbiorców jak i sieci handlowych. Nowoczesne zarządzanie, 
sumienna praca i pasja tworzenia to cechy, które pozwalają nam obsługiwać najwięk-
szych Klientów. Kompleksowy i nowoczesny park maszynowy pozwala nam sprostać 
wysokim zapotrzebowaniom runku. Dbamy jednocześnie o zachowanie najwyższych 
standardów jakości stale powiększając naszą ofertę. Zapraszamy do współpracy.
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