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| PRODUCENCI TEKTURY FALISTEJ I OPAKOWAŃ Z TEKTURY FALISTEJ |

 | DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ I USŁUG DLA FLEKSOGRAFII ORAZ DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ I ETYKIET | 
   

   

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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