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3M POLAND SP. Z O.O.
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
www.3m.pl

Rozwiązania 3M w produkcji poligraficznej i papierniczej.

3M to kluczowy dostawca taśm do montażu form fleksograficznych  
i systemów łączenia roli.

Nasze rozwiązania wykorzystywane są w druku fleksograficznym,  
offsetowym, rotograwiurowym oraz w przemyśle papierniczym.
Osoby do kontaktu: 
Piotr Lis: tel. +48 600 915 553, e-mail: plis@mmm.com
Justyna Długosz: tel. +48 539 917 490, jdlugosz@mmm.com

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. 

ARCTIC PAPER POLSKA  
SP. Z O.O.
ul. Okrężna 9
02-916 Warszawa
tel. 22 20 30 500
info-pl@arcticpaper.com
www.arcticpaper.com

Arctic Paper jest jednym z wiodących europejskich producentów wysokogatunkowych 
papierów graficznych w Europie.  W szerokiej ofercie dostępne są następujące produkty:
• papiery dwustronnie powlekane: Arctic Silk+, Arctic Volume oraz G;
• bezdrzewne papiery niepowlekane: Amber Graphic oraz Amber Preprint;
• bezdrzewne papiery niepowlekane zaprojektowane do druku wielobarwnego:   

Munken Design;
• objętościowe papiery książkowe: Munken Print, Munken Premium oraz Amber Volume;
• papiery do druku High Speed Ink Jet:  Amber i Munken Highway;
• papiery opakowaniowe: Munken Kraft.

inicjatywę o nazwie CELAB (Circular Economy for Labels), do 
której w ciągu kolejnych miesięcy dołączyło kolejnych ponad 
20 firm, głównie dostarczających materiały do produkcji 
etykiet samoprzylepnych. Celem inicjatywy jest stworzenie 
gospodarki o obiegu zamkniętym dla branży wąskiej wstęgi 
w Europie – opracowano plan realizacji założeń GOZ (głównie 
recyklingu i ponownego użycia), który w perspektywie do 
2025 r. ma obejmować ponad 75% materiałów używanych 
w produkcji etykiet.

CELAB opiera się na współpracy globalnych firm zaanga-
żowanych we wszystkie obszary łańcucha dostaw etykiet 
samoprzylepnych, które połączyły siły, aby opracować i za-
oferować branży rozwiązania mające pomóc w stworzeniu 
zrównoważonego przemysłu etykiet samoprzylepnych. Za-
planowano również działania edukacyjne, mające zachęcać 
do powszechnego przyjmowania najlepszych praktyk, przy 
jednoczesnym wspieraniu inicjatyw odpowiednich dla każdego 
regionu. Gospodarzem projektu jest stowarzyszenie FINAT, 
zaś koordynacją działań zajmuje się niderlandzka firma Sloop 
Consulting.

Plan CELAB zakłada zadania na najbliższe pięć lat. 
Wśród nich znalazły się: eksploracja danych (określenie, 
jak w danych obszarach geograficznych wygląda sprawa 
odpadów powstających przy produkcji etykiet), opracowa-
nie rozwiązań z zakresu recyklingu (identyfikowanie, po-
twierdzanie i wspieranie rozwoju zrównoważonych rynków 
końcowych dla przerobionych oraz poddanych recyklingowi 

materiałów), logistyka (współpraca z sektorami transportu 
i recyklingu w celu opracowania i optymalizacji systemów 
zbiórki zużytych materiałów), ramy prawne (monitorowanie 
i popieranie rozwoju przepisów oraz wytycznych wspiera-
jących rozwój zrównoważonego modelu biznesowego dla 
recyklingu w Europie).

„FINAT zawsze podejmował działania na rzecz promowania 
skutecznych rozwiązań w zakresie recyklingu. Niezmiernie 
się cieszę, patrząc, jak ta ważna inicjatywa jednoczy naszą 
branżę. Tylko wspólnym wysiłkiem podmiotów działających 
w całym łańcuchu wartości możemy coś zmienić i wnieść 
swój wkład w osiągnięcie modelu biznesowego o obiegu 
zamkniętym dla branży etykiet i opakowań w Europie” – pod-
kreślił Chris Ellison, prezes FINAT. Z kolei Paul Nathanson, 
starszy dyrektor w Bracewell LLP i rzecznik CELAB, powie-
dział: „Najwyższa pora, by stworzyć globalną platformę dla 
rozwiązań w zakresie recyklingu etykiet samoprzylepnych. 
CELAB działa jak biuro informacyjne, promujące na całym 
świecie najlepsze rozwiązania opracowane przez CELAB-Eu-
rope i inne regionalne oddziały. Widzimy w tej działalności 
ogromną szansę na wdrożenie wielu wartościowych praktyk 
i ułatwienie współpracy na poziomie globalnym, tym bar-
dziej że obserwujemy systematyczny wzrost świadomości 
proekologicznej i zwiększające się możliwości recyklingu, 
które stopniowo są wdrażane przez dostawców, producen-
tów, podmioty zarządzające odpadami, firmy zajmujące się 
recyklingiem mechanicznym i chemicznym”.
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FLEXCON EUROPE LTD.
Spencer, MA, USA
Oddział produkcyjny w Europie: 
Whithworth Road, Glenrothes, 
Wielka Brytania
+48 660 542 986
dwitthuhn@flexcon.com
www.FLEXcon.com

Jesteśmy globalnym producentem materiałów plastikowych do zadruku oraz niedru-
kowalnych, izolatorów, barier i taśm. Od ponad 50 lat zaopatrujemy rynek medyczny 
w materiały z aprobatą FDA, materiały do znakowania urządzeń i sprzętu medycznego. 
Produkujemy materiały wykorzystywane w diagnostyce laboratoryjnej, takie jak np. 
paski diagnostyczne czy materiały do produkcji elektrod. Zaopatrujemy również rynek 
farmaceutyczny, elektroniczny, motoryzacyjny i pozostałe rynki przemysłowe. Posiadamy 
certyfikaty środowiskowe, ISO 9001:2015, FDA oaz UL. 

INPOL-PAPIER SP. Z O.O.
ul. Fabryczna 18
57-256 Bardo
Biuro: 
ul. Czarnohucka 3
42-600 Tarnowskie Góry
tel: 32 4500 400
zamowienia@inpolpapier.pl
www.inpolpapier.pl

Jesteśmy wiodącym dystrybutorem podłoży do druku (GD, GD-Liner, FBB), działającym 
w systemie Just-In-Time. 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

PHOSEON TECHNOLOGY INC.
Bakumer Strasse 86
49324 Melle, Niemcy
tel. +49 174 621 2654
adam.robak@phoseon.com
www.phoseon.com

Czy są Państwo zainteresowani technologią UV LED? Phoseon oferuje w pełni zintegro-
wane rozwiązania do modernizacji maszyn wąskiej wstęgi oraz rozwiązania przy zakupie 
nowych maszyn. Możliwa jest modernizacja każdej maszyny niezależnie od producenta. 
Aby uzyskać więcej informacji o produktach i usługach Phoseon Technology, prosimy 
o kontakt. Zaufaj firmie, która wynalazła UV LED w roku 2002!

BÖTTCHER POLSKA SP. Z O.O.
ul. Lesznowska 20C 
05-870 Błonie 
tel. 22 731 61 10 
fax 22 731 61 11 

office.pl@boettcher-systems.com
www.bottcher.pl

Böttcher – lider wśród producentów wałków z pokryciami elastomerowymi do maszyn 
drukujących i zastosowań technicznych. Dostarczamy naszym klientom kompleksowe 
rozwiązania w zakresie wałków graficznych i technicznych, obciągów offsetowych, 
środków myjących i konserwujących oraz dodatków do roztworów nawilżających. Do 
maszyn flekso oferujemy tuleje i gumowe formy płaskie do grawerowania laserowego 
jako formy drukowe. Ponadto gumowe rękawy do lakierowania i tuleje montażowe do 
polimerów. Oferowane przez nas produkty chemiczne do produkcji opakowań posiadają 
atesty ISEGA i FOGRA. Firma powstała w 1725 roku i nieustannie służy swoim 
doświadczeniem klientom na całym świecie.

EUROBOX POLSKA SP. Z O.O.
Zakład w Ujeździe
Przesiadłów 1
97-225 Ujazd
tel. 44 734 10 01
office.ujazd@dunapack-packaging.com
www.dunapack-packaging.com/pl

Twój produkt – na tym niezmiennie koncentrujemy się w Dunapack Packaging pod-
czas tworzenia opakowań dostosowanych do Twoich wymogów, chroniących produkty  
i zadrukowanych w najwyższej jakości. Złożoność naszej pracy zmusza nas do szukania 
rozwiązań wymagających wyjścia poza ramy utartych rozwiązań – spojrzenia na świat 
spoza perspektywy opakowania, lecz nasze główne priorytety nie zmieniają się. Dbamy o to, 
co znajduje się w opakowaniu. Oferujemy Ci 166 lat tradycji rodzinnego przedsiębiorstwa, 
łączącego w sobie doświadczenia i wiedzę praktyczną w dostarczaniu kompleksowych 
rozwiązań opakowaniowych.
Zakład w Lublińcu: ul. Inwestycyjna 1, 42-700 Lubliniec, tel. 34 373 82 00

GRAW SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 2
95-035 Ozorków
tel./fax 42 718 21 21
graw@graw.pl
www.graw.pl

Od 26 lat wprowadzamy na Polski rynek produkty i rozwiązania dla fleksografii.
• Szwedzkie rakle stalowe SWEDEV®, w tym specjalistyczna H9, powlekana kompozytem 

ceramicznym listwa raklowa klasy premium o przedłużonej trwałości.
• Środki chemiczne i urządzenia myjące firmy RECYL®.
• Rakle tworzywowe TruPoint™ firmy FlexoConcepts®, w tym rakla tworzywowa Orange™ 

dla druku etykiet.
• Wałki rastrowe firmy Cheshire®, w tym specjalistyczna siatka Tactilox do druku powierzchni 

strukturalnych takich jak soft touch, mat, tekstura czy wysoki połysk.
• Czyszczenie wałków rastrowych specjalistycznym laserem – najbardziej przyjazna dla 

środowiska metoda czyszczenia.
• Maszyny drukujące i urządzenia pomocnicze firm Tresu, Codimag, Flexotech, Erhardt+Leimer, 

Rexson i Vale-Tech.
• Oferowane przez nas rozwiązania eliminują Wasze problemy i pozwalają oszczędzić Wasz 

czas i pieniądze!
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SCANDSTICK AB
Moszna Parcela 29
05-840 Brwinów
tel. 22 738 34 60
order@eurostick.pl  
www.scandstick.se

Wiodący europejski producent materiałów samoprzylepnych i bezklejowych do druku flek-
sograficznego. Podstawą naszego działania są tradycyjne wartości i indywidualne podejście 
do klienta. Oferujemy szeroką gamę produktów obejmujących wiele materiałów wierzchnich, 
w tym papier powlekany i niepowlekany, papier termiczny, papier do termotransferu, folie, 
materiały bezklejowe – kartoniki i linerless (materiał samoprzylepny bezpodkładowy). Oferujemy:
• papiery i folie termiczne: Thermal NTC niepowlekany, Thermal TCS powlekany, 

o podwyższonej czułości oraz folie termiczne Scandsyntherm PP
• papiery: Vellum – niepowlekany matowy, MC – powlekany półbłyszczący, Gloss – 

powlekany błyszczący, termotransferowe, fluorescencyjne, metalizowane, papier 
syntetyczny Polyart

• Folie: OPP, PP & PET

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.

SIEGWERK POLAND MARKI  
SP. Z O.O.
ul. Piłsudskiego 121d
05-270 Marki
tel. 22 771 64 00
fax 22 771 68 16
www.siegwerk.com

Międzynarodowy producent farb drukarskich. Oferta obejmuje m.in.:
• farby fleksograficzne i wklęsłodrukowe do druku opakowań elastycznych;
• farby fleksograficzne UV, w tym niskomigracyjne;
• farby offsetowe: konwencjonalne i UV, w tym niskomigracyjne;
• farby wodne do druku opakowań kartonowych;
• farby do druku cyfrowego;
• farby publikacyjne wklęsłodrukowe.

Nasze narzędzia
- Twój sukces!

logo

nazwa

hasło

SPILKER POLSKA SP. Z O.O.
ul. Łąki Zamkowe 12
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 70 
 68 475 46 76
fax 68 475 46 78
info@spilker-poland.pl          
www.spilker.pl   

Ponad 50 lat doświadczenia w produkcji najwyższej jakości narzędzi sztancujących, 
drukujących oraz uszlachetniających.
• Pełne oprzyrządowanie maszyn fleksograficznych.
• Kompletny serwis związany z budową nowych rozwiązań, zarówno wolnostojących,  

jak i zintegrowanych z istniejącym parkiem maszynowym.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

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.

TESA TAPE SP. Z O.O.
ul. Grunwaldzka 184 
60-166 Poznań
tel. 61 874 61 47
fax 61 874 60 19
biuro@tesa.com
www.tesa.pl

Jesteśmy częścią firmy tesa SE. Dbamy, aby marka tesa była synonimem WYSOKIEJ 
JAKOŚCI produktów samoprzylepnych. Naszą ambicją jest wpływanie na rozwój rynku 
poligraficznego poprzez INNOWACYJNOŚĆ rozwiązań. Producentom z branży poligra-
ficznej dostarczamy m.in.:
• taśmy do MOCOWANIA form drukowych W DRUKU FLEKSOGRAFICZNYM
• taśmy do ŁĄCZENIA WSTĘGI w procesach rolowych, np. w offsecie, roto, flekso czy przy 

przewijaniu papieru
• samoprzylepne, ściśliwe tuleje wielokrotnego użytku tesa® Twinlock
• taśmy używane W OPAKOWANIACH KARTONOWYCH: wzmacniające, rozrywające 

i zamykające
• DORADZTWO TECHNICZNE i ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE.


