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| PRODUKCJA KSIĄŻEK W POLSCE (DOSTAWCY MATERIAŁÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ; DRUKARNIE DZIEŁOWE) |

| PRODUCENCI OPAKOWAŃ PREMIUM |

DS SMITH POLSKA SP. Z O.O.
ul. Malików 150
25-639 Kielce
tel. 41 367 39 00
kielce.pl@dssmith.com
www.dssmith.com

DS Smith jest wiodącym w Europie dostawcą przyjaznych środowisku opakowań z tektury 
falistej. W fabrykach w Kielcach, Oławie, Kutnie i Kwidzynie produkuje najwyższej jakości 
opakowania m.in. ekspozycyjne, transportowe, przeznaczone do sprzedaży e-commerce, 
przemysłowe, displaye oraz palety tekturowe. Wszystkie produkty są dopasowane do 
indywidualnych wymagań klientów oraz spełniają ambitne cele środowiskowe.
W marcu 2022 r. uruchomiona zostanie produkcja w supernowoczesnej fabryce 
w Bełchatowie. 

LABO PRINT S.A.
ul. Szczawnicka 1
60-471 Poznań
tel. 61 841 18 89
office@laboprint.eu
www.laboprint.eu

Początkowo znana jako drukarnia wielkoformatowa, dziś Labo Print to wiodąca marka 
w branży reklamowej, ceniona w całej Europie.
Oferuje wiele rozwiązań dla reklamy, takich jak: flagi, materiały POS, opakowania, 
standy i displaye, etykiety na roli, kubki reklamowe, litery przestrzenne LED czy akce-
soria reklamowe.
Odpowiedzialne podejście do zarządzania produkcją i zespół najlepszych specjalistów 
pozwoliły firmie zakończyć miniony, trudny rok, ze wzrostem przychodu na poziomie 
kilkunastu procent.

TORRO SP. Z O.O.
ul. Sokołowska 24A
05-090 Raszyn
tel. 22 713 89 90
biuro@torro.pl
www.torro.pl

DRUK OFFSETOWY UV waterless na maszynach Komori 5- i 6-kolorowych z dwiema 
wieżami lakierującymi UV lub dyspersją.
Sztancowanie tworzyw na ciepłej płycie, klejenie maszynowe PUR.
Jesteśmy producentem opakowań drukowanych na:
• kartonach
• kartonach metalizowanych folią
• tworzywach PET, PCV, PP
Drukujemy opakowania z szerokim wachlarzem uszlachetnień online lakierami hybry-
dowymi UV, perłowymi z dodatkiem opiłków miki, żelaza, lakierami holograficznymi 
tworzącymi efekt embossingu (3D) oraz lakierami UV wypukłymi wykorzystywanymi do 
opakowań sensorycznych z efektem Touch & Feel.

ONLINEPRINTERS GmbH 
ul. Pomorska 112
70-812 Szczecin
tel. 22 116 86 09 (infolinia)
tel. 516 996 893  
(menadżer sprzedaży)
a.stachurska@onlineprinters.com
www.onlineprinters.pl

ONLINEPRINTERS należy do wiodących drukarń internetowych w Europie, obsługuje 
ponad milion klientów w 10 językach 24 godziny na dobę w 30 krajach Europy. Asorty-
ment obejmuje ponad 5000 produktów, w tym takie klasyki, jak ulotki, ulotki składane, 
plakaty, broszury, katalogi, kalendarze, naklejki oraz gadżety reklamowe czy książki. 
Jeden z zakładów produkcyjnych firmy znajduje się w Szczecinie i zatrudnia ponad 270 
wykwalifikowanych pracowników. W tym miejscu firma stworzyła centrum kompetencji 
w zakresie wielkoformatowych wydruków reklamowych, takich jak roll-upy, ścianki 
wystawiennicze i banery.

www.vilpol.pl

drukarnia
VILPOL SP. Z O.O.
Wilków Polski 74
05-155 Leoncin
tel. 22 785 69 09
vilpol@vilpol.pl 
www.vilpol.pl

Vilpol istnieje od 1990 roku. Oferuje kompleksowe usługi poligraficzne.
W skład parku maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe maszyny firmy 
Koenig&Bauer oraz Heidelberg, maszyny do kaszerowania i sztancowania, linie do oprawy 
miękkiej – zeszytowej, klejonej oraz twardej, wykrawania, składarko-sklejarki i złamywarki. 
Firma świadczy także usługi uszlachetniania druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie. 
Produkuje też złożone wyroby: wielkoformatowe displaye, hangery, wobblery, opakowania itd. 
W swojej ofercie Vilpol posiada również produkcję opakowań typu premium, tzw. rigid boxów.
Firma realizuje dostawy na terenie całego kraju, jak i za granicą, posiada magazyn  
o powierzchni 2200 m2 oraz własną flotę transportową wyposażoną w samochody  
o różnej ładowności w zależności od potrzeb Klienta.


