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SCHUMACHER PACKAGING  
SP. Z O.O.
ul. Wrocławska 66, Krępice
55-330 Miękinia
tel. 71 39 77 100
tel./fax 71 39 77 199
wroclaw@schumacher-packaging.com
www.schumacher-packaging.com

Schumacher Packaging jest ekspertem w zakresie indywidualnych rozwiązań opakowanio-
wych z tektury falistej i litej. Już od wielu lat przedsiębiorstwo to zaliczane jest do liderów 
w swojej branży pod względem produktywności oraz technologii. Schumacher Packaging 
projektuje oraz produkuje indywidualnie dla klientów gotowe opakowania i jako dostawca 
gwarantujący pełną obsługę posiada w ofercie bogatą paletę usług dla wszystkich stopni 
łańcucha dostaw.

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 is one of the main packaging and corrugated cardboard manufacturers in Poland.
For over 25 years we supply packaging for all industries. Packages are of the highest 
quality. They meet the high requirements of both individual customers and retail chains.
Modern management, conscientious work and passion for creation – these are the 
features that allow us to serve the largest customers. We take care to maintain the 
highest standards of quality continuously enlarging our offer.
A comprehensive and modern machine park allows us to meet the high demand of 
the market.
WE INVITE YOU TO COOPERATE.

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

TFP-GRAFIKA SP. Z O.O.
ul. 750-lecia 11
63-100 Śrem
tel. 61 625 01 00
tfpgrafika@tfpgrafika.com.pl
www.tfpgrafika.com.pl

Stawiamy na indywidualne podejście do każdego projektu, oferując nowoczesne 
formy prezentacji produktu, dbając o jego bezpieczeństwo. Produkujemy opakowania 
zadrukowane techniką offsetową, proste i złożone typu polyjoiner czy ready-to-shelf. 
Wytwarzamy opakowania oraz displaye z tektury falistej 3- i 5-warstwowej z nadrukiem 
offsetowym i cyfrowym, a także opakowania z tektury litej. Tworzymy trwałe ekspozytory 
POS z tworzyw, metalu, drewna i szkła. Oferujemy druk 3D w formacie XXL, dający 
olbrzymie możliwości prezentacji i promocji firm lub marek.  Potwierdzeniem naszej 
dbałości o szeroko pojętą jakość i higienę produkcji są certyfikaty ISO, BRC oraz FSC.

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. 

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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