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 | PRODUCENCI SYSTEMÓW POS |
      

   

DRUKARNIA ELLERT SP. Z O.O. 
ul. Nadrzeczna 17
05-462 Wiązowna
tel. 22 769 01 00
zapytanie@ellert.pl

Jesteśmy liderem i wyspecjalizowanym eksper tem wśród firm projektujących  
i produkujących materiały POS oraz opakowania kaszerowane. Współpracując z nami, 
zyskują Państwo partnera z wyjątkowym doświadczeniem i know-how, który wykazuje 
ponadprzeciętne zaangażowanie i działa w innowacyjny, szybki sposób. Proponujemy:
• kompleksowe zarządzanie Państwa projektem; od kreacji, poprzez bieżący monitoring 

produkcji, po dostawę;
• szeroką gamę konstrukcji displayów kartonowych – od naladowych po duże dekoracje 

paletowe;
• elipsy oparte na własnym rozwiązaniu konstrukcyjnym;
• kosze zasypowe;
• niestandardowe materiały POS.

| PRODUCENCI OPAKOWAŃ KLASY PREMIUM |

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
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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 najwyższej jakości dla wszystkich branż, speł-
niając wysokie wymagania zarówno indywidualnych odbiorców, jak i sieci handlowych.
Nowoczesne zarządzanie, sumienna praca i pasja tworzenia to cechy, które pozwalają 
nam obsługiwać największych klientów.
Kompleksowy i nowoczesny park maszynowy pozwala nam sprostać wysokim zapotrze-
bowaniom rynku. Dbamy jednocześnie o zachowanie najwyższych standardów jakości, 
stale powiększając naszą ofertę.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

www.akademia–wiedzy.eu 
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FANO SP. Z O.O.
03-687 Warszawa
ul. Łodygowa 30
tel. 22 679 07 95
biuro@fano.pl
www.fano.pl

Firma FANO specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości etykiet samoprzylepnych, 
laminatów saszetkowych, shrink sleeve’ów oraz folii BOPP w technologii HD FLEXO. Oferta 
skierowana jest głównie do wymagających klientów z branży kosmetycznej i spożywczej 
oraz producentów chemii gospodarczej, którzy oczekują bardzo wysokiej jakości druku, 
jak również wszelkiego rodzaju uszlachetnień, jak złocenie, tłoczenie, efekty metaliczne, 
holograficzne, lakiery soft touch czy sitodruk rotacyjny, a to wszystko połączone w jednym 
produkcie. W ofercie dostępne są różne materiały eco pochodzące z recyklingu lub wy-
produkowane na bazie naturalnych surowców. Najwyższa jakość HD FLEXO w połączeniu 
ze 100-proc. inspekcją druku gwarantują produkt najwyższej jakości.

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. 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 cyfrowych HP Indigo. Natalii 
wdrożyła System Zarządzania Jakością według norm ISO 9001: 2008. Drukarnia po-
siada własną przygotowalnię cyfrowych fotopolimerów w najnowszej technologii Esko 
Full HD Flexo.


