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| DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ I USŁUG DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ DLA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO I FARMACEUTYCZNEGO |

   

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

www.apifoilmakers.com

API Foilmakers – wiodący producent folii do hot-stampingu, cold-stampingu, folii 
holograficznych, pigmentowych, o zasięgu globalnym. Aby być blisko naszych klientów, 
działamy lokalnie poprzez własne oddziały. Oferujemy: wieloletnią tradycję w produkcji 
folii do uszlachetniania druku, doświadczenie, produkcję w Europie, profesjonalne 
doradztwo i wsparcie techniczne na każdym etapie produkcji opakowania, dostępność 
folii z polskiego magazynu API Foilmakers w Piasecznie. 

www.akademia–wiedzy.eu 

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

AVERY DENNISON POLSKA 
SP. Z O.O.
Moszna-Parcela 29
05-840 Brwinów
tel. 22 738 37 00
fax 22 738 37 02
csr.poland@eu.averydennison.com
www.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 ok. 30 tys. pracowników, oferując 
klientom innowacje, które pomagają uczynić marki bardziej inspirującymi, a świat 
bardziej inteligentnym. Firma, z siedzibą w Glendale w Kalifornii, odnotowała w 2018 r. 
sprzedaż w wysokości 7,2 mld USD.

UPM RAFLATAC SP. Z O.O.
ul. Fińska 1, Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce
tel. 71 776 50 00
www.upmraflatac.com
www.facebook.com/ 
UPMRaflatacPolska/

Firma UPM Raflatac tworzy rozwiązania etykietowe przyszłości bez materiałów pochodzenia 
kopalnego poprzez opracowywanie innowacyjnych i przyjaznych środowisku technologii. 
Jako jeden z czołowych światowych producentów samoprzylepnych materiałów ety-
kietowych dostarczamy papierowe i foliowe laminaty etykietowe najwyższej jakości do 
produktów powszechnego użytku oraz do zastosowań przemysłowych za pośrednictwem 
ogólnoświatowej sieci fabryk, terminali dystrybucyjnych i biur sprzedaży. Zatrudniamy 
około 3 tys. pracowników, a wartość sprzedaży w 2018 roku wyniosła 1,5 mld EUR  
(1,9 mld USD). UPM Raflatac jest częścią grupy UPM. Więcej informacji na stronie  
www.upmraflatac.com.

FLEXCON EUROPE LTD.
Spencer, MA, USA
Oddział produkcyjny w Europie: 
Whithworth Road, Glenrothes, 
Wielka Brytania
tel. +48 660 542 986
dwitthuhn@flexcon.com
www.FLEXcon.com

Producent materiałów przeznaczonych do każdego rodzaju druku. Na światowym rynku 
od roku 1956. Jako globalny producent posiadamy oddziały produkcyjne i dystrybucyjne 
na całym świecie. Nasze materiały znajdują zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, 
elektronice, przemyśle medycznym, rynku opakowań, filmach graficznych, taśmach 
montażowych, membranach, filmach ochronnych oraz materiałach zabezpieczających. 
Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej o naszych produktach chemicznie odpornych, 
odpornych na wysokie temperatury, ogniotrwałych czy tych z aprobatami FDA.  
Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2015 oraz certyfikaty środowiskowe.
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