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PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE 
„COMEX” SP. Z O.O.
ul. Graniczna 21
54-516 Wrocław
tel. 71 373 75 79
sekretariat@comex.net.pl
www.comex.net.pl

PPU „COMEX” JEST PRODUCENTEM ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH I INNYCH DRUKÓW 
WĄSKOWSTĘGOWYCH W TECHNOLOGII ROLOWEJ.
• etykiety wielostronicowe (BOOKLETY), wielowarstwowe (peel&read), etykiety ze 

ścieżką bezklejową
• offset rolowy, fleksografia, sitodruk rolowy, druk cyfrowy
• uszlachetnienia etykiet: druk wypukły, złocenia, tłoczenia, aplikacja hologramów, 

farba zdrapkowa 
• personalizacja etykiet, druk pharma kodów, kodów 2D, Braille
• produkcja i wdrożenia rozwiązań z systemami RFID – smart labels, smart tickets.

WINDMÖLLER & HÖLSCHER 
POLSKA SP. Z. O.O.  
ul. Okrężna 83A/8 
02-933 Warszawa 
tel. 22 642 90 60 
Iwona_Firlinska@wuh-group.com 
www.wuh-group.com

Istniejąca od 1869 r. firma Windmöller & Hölscher to obecnie wiodący globalny dostawca 
maszyn do produkcji i przetwarzania opakowań giętkich. Widzimy siebie jako partnera, 
który oferuje swoim klientom wszystko z jednego źródła, od doradztwa poprzez usługi 
inżynieryjne po dostawę wysokiej jakości maszyn do produkcji kompletnych opakowań. 
Skupiamy się na trzech obszarach działalności: ekstruzji, rotograwiurze i fleksodruku 
oraz przetwarzaniu. Szeroka wiedza o procesach produkcyjnych pozwala nam stale 
wdrażać innowacyjne i pionierskie rozwiązania. 

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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Tadeusz Racino
Biuro Usług Technicznych

Maszyny poligraficzne, wykrojniki rotacyjne, aniloxy

01–796 WARSZAWA, ul. Duchnicka 3

Przedstawiciel na rynku polskim firm

oferuje:
1. Cylindry, wykrojniki magnetyczne (blachy) i wykrojniki rotacyjne 

pełne do wszystkich typów maszyn
2. Cylindry i tuleje do „hot-stampingu”
3. Wszystkie typy cylindrów formowych i kół zębatych
4. Tuleje drukowe twarde Typu „sleeve”
5. Ceramiczne wałki/tuleje rastrowe grawerowane laserem, 

z liniaturą do 580 linii/cm, z modyfikacją podłoża ITS, nowa 
technologia SteppedHex

6. Chromowe wałki rastrowe (anilox) z liniaturą do 250 linii/cm, 
również w wersji ulepszonej NSC

tel.:  +48 22 561 9280
fax:  +48 22 561 9288
mobil. +48 602 226 101
mail to:  info@jonvac.pl
  www.jonvac.pl

7. Aeromaid – urządzenie do czyszczenia aniloksów i Flexo-
maide – super środek do mycia dogłębnego wałków anilox, 
tylko 15 min, praktycznie brak odpadów – Nowość!

8. Pomiar wydajności farbowej wałków rastrowych metodą Volu-
Check

9. Mycie wałów rastrowych – metoda ultradźwiękowa lub proszkowa
10. Nowoczesne komory raklowe firmy AkeBoose – Nowość!
11. Maszyny fleksograficzne nowe i używane
12. Wiskozymetr rezonansowy InkSpec do pomiaru i kontroli 

lepkości w sposób ciągły – Nowość!
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NATALII SP. Z O.O.
ul. Golęcińska 39
62-090 Rokietnica
tel. 61 814 51 15
fax 61 814 57 51
info@natalii-rolldruk.pl
www.natalii-rolldruk.pl

Zakład Poligraficzny Natalii – jeden z największych producentów wysoko przetworzonych 
wielobarwnych etykiet samoprzylepnych i termokurczliwych typu shrink sleeves. Specja-
lizuje się w produkcji etykiet IML, kilkustronicowych typu peel-off, etykiet z nadrukiem 
Braille’a i platynek aluminiowych. Oferujemy przedruki papierów, folii i laminatów na 
saszetki kosmetyczne, kopertki na herbaty oraz tuby do past do zębów, szamponów  
i żeli do włosów. Druk na 9 maszynach fleksograficznych Nilpeter i 2 maszynach cyfro-
wych HP Indigo. Natalii wdrożyła System Zarządzania Jakością według norm ISO 9001: 
2008. Drukarnia posiada własną przygotowalnię cyfrowych fotopolimerów w najnowszej 
technologii Esko Full HD Flexo.

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. 40-letni kapitał doświadczeń 
łączy się z solidną pracą oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników. Główne profile 
działalności to produkcja tektury falistej, opakowań tekturowych z nadrukiem fleksogra-
ficznym, 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

MAL-POL Zakład Poligraficzny 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. Długa 28, Olesin
05-311 Dębe Wielkie
tel./fax: +48 25 757 79 26

Zakład Poligraficzny Mal-Pol istnieje na rynku od 1993 roku. Od tego czasu sukcesywnie rozbudowujemy park 
maszynowy, stworzyliśmy profesjonalne studio graficzne, własną przygotowalnię form drukowych HD, system 
proofingu cyfrowego oraz wdrożyliśmy system PrintManager Jdf dostosowując się do dynamiki rozwoju firmy oraz 
wymagań rynku. Dziś mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę naszej firmy jako gwaranta rzetelności i 
wysokiej jakości świadczonych usług. W 2016 roku poszerzyliśmy naszą ofertę o druk cyfrowy, który daje 
możliwość zadrukowania różnorodnych podłoży. Podstawową działalnością firmy jest produkcja etykiet z 
materiałów samoprzylepnych, zadruk laminatów w technologii fleksograficznej i cyfrowej z możliwością uszlachet-
niania. Od 2012 roku posiadamy certyfikat jakości ISO 9001 – 2009.

MAL-POL 
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY 
SP. Z O.O. SP. K.
ul. Długa 28, Olesin
05-311 Dębe Wielkie
tel./fax 25 757 79 26

Od 20 lat sukcesywnie rozbudowujemy park maszynowy, stworzylismy profesjonalne 
studio graficzne, własna przygotowalnie form drukowych HD, system proofingu cyfrowego 
oraz systemy kontroli wizyjnej EyeC, dostosowujac sie do dynamiki rozwoju firmy oraz 
wymagan rynku. Oferujemy m.in:
• druk cyfrowy, druk fleksograficzny
• etykiety typu Peel Off
• zadruk róznego typu laminatów
• shrink sleeve
• etykiety termiczne i ozdobne z mozliwoscia druku od strony kleju
• uszlachetnianie druku (cold- i hot-stamping, sitodruk, laminowanie)
Od 2018 roku posiadamy certyfikat jakosci BRC PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS.

WE DRESS TO IMPRESS

MODEL OPAKOWANIA SP. Z O.O.
ul. Szwajcarska 1
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 91 00
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, offsetowej i cyfrowej. W Polsce 
posiadamy trzy nowoczesne, stale rozwijające się zakłady produkcyjne: w Biłgoraju, 
Czosnowie i Nowej Soli. Powstają w nich opakowania, spełniające zarówno surowe 
wymagania rynku, jak i oczekiwania naszych klientów.
Zakład Czosnów: ul. Duńska 1, 05-152 Czosnów/Warszawa, tel. 22 767 30 00.
Zakład Nowa Sól: ul. Inżynierska 1, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 355 16 00.

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

INPOL-PAPIER SP. Z O.O.
Centrala
ul. Czarnohucka 3
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 450 04 00
fax 32 450 04 99
ip@inpolpapier.pl
www.inpolpapier.pl

Jesteśmy wiodącym dystrybutorem podłoży do druku (GD, GD-Liner, FBB), działającym 
w systemie Fast Service. Dostawy realizujemy w 48 godzin od zamówienia, co pozwala 
nam obsługiwać największych klientów w Polsce i Europie.

Inpol-Papier Sp. z o.o. Oddział Bardo: ul. Fabryczna 18, 57-256 Bardo
tel. 74 817 19 70, fax 74 817 19 60, zamowienia@inpolpapier.pl
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