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ekologiczną opcją jest wytwarzanie 
papieru z alternatywnych źródeł, 
takich jak odpady z tartaków – np. 
wióry i trociny – które nadają się do 
produkcji tektury i surowego papieru 
siarczanowego.

Surowce rosną za drzwiami

Poza drewnem mamy obecnie wie-
le innych ekosurowców do produk-
cji papieru. Opakowania i etykiety 
z papieru, w którym wykorzystano 
włókna traw, wywołały poruszenie 
na poprzednich targach FACHPACK. 
Papier z traw spełnił wszystkie wy-
magania dotyczące wyglądu, efektu 
barierowego, przetwarzania i recy-
klingu. Ostatnio do listy ekosurow-
ców dołączyły odpady szparagowe – 
tylko połowa światowej produkcji 
szparagów jest wykorzystywana jako 
żywność, pozostałości stanowią su-
rowiec bogaty we włókna. W ramach 
projektu badawczego na uniwersy-
tecie w Monachium poszukiwano 
sposobów wykorzystania odpadów 
szparagowych w produkcji papieru 
i opakowań i m.in. opracowano la-

boratoryjną metodę zastosowania 
włókien do produkcji tacek na owoce.

Fiński producent słodyczy Fazer 
Bakery przekształcił kolejny niewyko-
rzystany surowiec w materiał opako-
waniowy: torebkę na chleb wykreował 
z łusek owsianych wytwarzanych jako 
produkt uboczny procesu mielenia 
owsa. Te nowe torebki na pieczywo 
składają się w 25% z łusek owsianych 
i można je przetworzyć jak opakowa-
nia papierowe.

Pod ręką mamy też kolejny eko-
surowiec: rożnik przerośnięty. Ta 
miododajna roślina może być również 
stosowana w produkcji włóknin i pa-
pieru, co wykazała firma OutNature 
i PreZero. Po udanej fazie pilotażowej 
opakowania z wykorzystaniem rożni-
ka są teraz wprowadzane na rynek 
w dziale owoców i warzyw w niemiec-
kich hipermarketach Kaufland. Papier 
rożnikowy ma szerokie zastosowanie, 
nadaje się zwłaszcza na opakowa-
nia, które mają bezpośredni kontakt 
z żywnością. Pod koniec 2020 r. 
OutNature otrzymał niemiecką na-
grodę Packaging Award w katego-
rii „Nowe materiały” za nowatorski 

pomysł wykorzystania włókien ro-
ślinnych do produkcji ekologicznych 
opakowań. A na początku 2021 r. 
Światowa Organizacja Opakowań 
(WPO) przyznała firmie prestiżową 
nagrodę WorldStar w kategorii „Ma-
teriały opakowaniowe i komponenty”.

Rosnące ceny w jednym obszarze 
mogą okazać się siłą napędową 
innowacji w innym. A ponieważ nie 
ma prawdopodobieństwa spadku 
cen surowców w przewidywalnej przy-
szłości, firmom zaleca się skrócenie 
łańcuchów dostaw i poszukiwanie 
alternatywnych rozwiązań. Rezulta-
tem jest wartość dodana, nie tylko 
dzięki zmniejszeniu śladu węglowego, 
ale także poprawie ich postrzegania 
przez opinię publiczną.

Tłum. EG  

Tytuł oryginalny: „Putting globalization 
to the test: Seeking new sources of 
raw materials for paper and cardboard”, 
https://www.fachpack.de/en/news/ind-
ustry-news/2021-fachpack-globalization-
test-seeking-new-sources-raw-materials-
m7wiqdch88_pireport
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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. Czterdzieści dwa lata doświadczeń 
łączą 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

DS SMITH POLSKA SP. Z O.O.
ul. Malików 150
25-639 Kielce
tel. 41 367 35 50
display.pl@dssmith.com
www.dssmith.com

DS Smith Polska jest producentem przyjaznych środowisku standów POS dla branży 
dóbr szybko zbywalnych, zabawkarskiej oraz przemysłowej, przeznaczonych dla przed-
stawicieli handlowych lub do co-packingu. DS Smith wciąż rozwija swoją ofertę, uważnie 
obserwując trendy rynkowe, odpowiadając na potrzeby klientów i dbając o środowisko. 
W ostatnim czasie producent wdrożył rozwiązania mające na celu eliminację plastiku 
ze standów POS, takie jak papierowe klik-klaki, listwy cenowe czy tekturowe haki.

DIGIT PACK SP. Z O.O.
ul. Poznańska 52
62-023 Borówiec
tel. 513 322 803
digitpack@digitpack.com
www.digitpack.com

Digit Pack to profesjonalny partner producentów opakowań i POS-ów z tektury falistej, 
wyspecjalizowany w usługowym zadruku arkuszy tektury w najwyższym standardzie 
jakości z wykorzystaniem Nozomi C18000 firmy EFI.  Druk cyfrowy to zupełnie nowa 
jakość i standard, którego wykorzystanie daje sporą przewagę konkurencyjną nad trady-
cyjnymi technologiami, jak offset czy flexo HD. Specjalizacja naszej firmy to wyłącznie 
druk i oferujemy swoje usługi wszystkim producentom opakowań, standów, POS-ów.
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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.

DS SMITH POLSKA SP. Z O.O.
ul. Malików 150
25-639 Kielce
tel. 41 36 73 900
dss.pl@dssmith.com
www.dssmith.com

DS Smith jest wiodącym w Europie dostawcą pro-ekologicznych opakowań z tektury 
falistej. Oferuje „opakowania gotowe na półkę” (SRP), opakowania e-commerce,  trans-
portowe, displaye i standy POS, niezwykle wytrzymałe opakowania przemysłowe oraz 
palety tekturowe. Ofertę uzupełniają usługi doradztwa z zakresu łańcucha dostaw, 
projektowania, obsługi dostaw w systemie palet przekładkowych (Kay Pal). Produkuje 
w fabrykach w Kielcach, Oławie, Kutnie, Kwidzynie. Dysponuje pięcioma Centrami Usług 
dla Klientów. W marcu 2022 r. uruchomiona zostanie produkcja w supernowoczesnej 
fabryce w Bełchatowie.

FLEKSO SERWIS SP. Z O.O.
ul. Budowlanych 64
80-298 Gdańsk
tel. 58 555 05 22
fax 58 550 00 60
biuro@fleksoserwis.pl
www.fleksoserwis.pl

Maszyny i materiały eksploatacyjne do druku opakowań.
• NOWOŚĆ! BCI – systemy laminacji  

w druku opakowań
• NOWOŚĆ! TOYO INK – wyłączny dys- 

trybutor farb solwentowych w Polsce
• Varga-Flexo – drukarki, laminatory, slittery
• Polywest – tuleje i adaptery drukowe
• Absolute – komory raklowe z włókien 

węglowych
• TLS – wałki i tuleje rastrowe
• Ceraclean – własna marka środków myjących

• KS Chemie – preparaty do zastosowań 
specjalnych

• Dot Scope – mikroskop 2D i 3D
• Anicheck – pomiar objętości farbowej aniloksów
• VonArx Engineering – rakle stalowe
• Esterlam – rakle z tworzyw sztucznych
• Ultradźwiękowe i ciśnieniowe urządzenia 

myjące
• Systemy magazynowania tulei i aniloksów
• Uszczelniacze do komór raklowych

rok założenia 1996

DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SP.K.
ul. Annopol 4A
03-326 Warszawa
tel. 22 295 03 80
fax 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

Digiprint PL dostarcza najnowsze rozwiązania dla rynku poligrafii, najbardziej uznanych 
producentów na świecie. Portfolio obejmuje produkty dla rynku etykiet i opakowań oraz 
przetwórców tektury falistej i litej, a są to m.in.: plotery tnąco-bigujące Kongsberg, 
plotery klejowe Bickers, składarko-sklejarki i kaszerki Lamina, maszyny do cyfrowego 
cięcia i bigowania Highcon, oprogramowanie oraz naświetlarki Esko, standaryzacje 
procesów  w drukarniach i przygotowalniach, konsultacje i wdrożenia technologii druku  
wielokolorowego Esko Equinox, a także szkolenia produktowe oraz technologiczne. 
Odwiedź naszą stronę www.digiprint.pl i dowiedz się więcej!

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28A
91-341 Łódź
tel. 42 613 50 92
fotopolimery@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

SCORPIO Sp. z o.o. to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn dla różnych dziedzin 
poligrafii i przemysłu, z 30-letnim doświadczeniem w branży.
Dla segmentu produkcji opakowań tekturowych oferujemy następujące rozwiązania:
• Arden Software – oprogramowanie Impact CAD do projektowania opakowań;
• Hybrid Software: PACKZ – wysokiej klasy, profesjonalny edytor PDF dla przemysłu opako-

waniowego; CLOUDFLOW – innowacyjna platforma workflow;
• Multiscience – oprogramowanie MultiPack do wielopoziomowego planowania opakowań 

w opakowaniu, pudeł zbiorczych, paletyzacji i optymalizacji transportu;
• XSYS – naświetlarki CtP z serii ThermoflexX; płyty fotopolimerowe i urządzenia do ich obróbki;
• Xante – drukarki inkjet memjet® do zadruku opakowań tekturowych;
• LaserComb – wielofunkcyjne plotery wycinające.
Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne na etapie wdrożenia 
oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

BARMEY WOJCIECH BARABASZ 
ul. Karola Miarki 41
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 755 27 37
fax 75 755 22 47
biuro@barmey.eu
www.barmey.eu

• Aniloksy ceramiczne oraz wały klejowe do tekturnic – nowe i regeneracja.
• Rakle stalowe i plastikowe, karbonowe komory raklowe, uszczelki.
• Systemy do obserwacji, kontroli biegu i naciągu wstęgi oraz eliminacji ładunków.
• Tuleje drukowe i wały gumowe.
• Środki do czyszczenia aniloksów i układów farbowych, myjki do aniloksów.
• Usługi czyszczenia wałków i tulei rastrowych.
• Diagnostyka aniloksów, mikroskopy, testery pojemności.
• Akcesoria dla drukarni fleksograficznej, jak lupki, filtry, szczotki itp.
• Systemy i urządzenia do kontroli lepkości oraz regulacji temperatury farby.
• Kleje i farby dla przemysłu tissue.


