
   
DRUKARNIA ELLERT SP. Z O.O. 
ul. Nadrzeczna 17
05-462 Wiązowna
tel. 22 769 01 00
fax 22 789 04 07
zapytanie@ellert.pl

Naszą pasją jest wspieranie Klientów w sprzedaży poprzez zapewnienie innowacyjnych 
i niepowtarzalnych możliwości eksponowania produktów i marek. Działając ponad  
30 lat staliśmy się liderem i wyspecjalizowanym ekspertem wśród firm projektujących 
i produkujących opakowania kaszerowane, materiały POS oraz wydruki plano. Współ-
pracując z nami, zyskują Państwo partnera z wyjątkowym doświadczeniem i know-how, 
który wykazuje ponadprzeciętne zaangażowanie i działa w innowacyjny, szybki sposób.
Proponujemy:
• opakowania kaszerowane oraz kartonowe
• opakowanie premium wykonane w technologii UV na foliach metalizowanych
• uszlachetnienia lakierami UV, dyspersyjnymi oraz hybrydowymi.
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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.

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. 40-letni kapitał doświadczeń 
łączy się z solidną pracą oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników. Główne profile 
działalności to produkcja tektury falistej, opakowań tekturowych z nadrukiem fleksogra-
ficznym, 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

SCHUMACHER PACKAGING  
SP. Z O.O.
ul. Wrocławska 66, Krępice
55-330 Miękinia
tel. 71 39 77 100
tel./fax 71 39 77 199
wroclaw@schumacher-packaging.com
www.schumacher-packaging.com

Schumacher Packaging jest ekspertem w zakresie indywidualnych rozwiązań opakowanio-
wych z tektury falistej i litej. Już od wielu lat przedsiębiorstwo to zaliczane jest do liderów 
w swojej branży pod względem produktywności oraz technologii. Schumacher Packaging 
projektuje oraz produkuje indywidualnie dla klientów gotowe opakowania i jako dostawca 
gwarantujący pełną obsługę posiada w ofercie bogatą paletę usług dla wszystkich stopni 
łańcucha dostaw.

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28A
91-341 Łódź
tel. 42 613 11 25 
it@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

Dostawca oprogramowania dla przygotowalni, drukarni i odbiorców przemysłowych.
• Hybrid Software – producent takich rozwiązań, jak: PACKZ – wysokiej klasy, pro-

fesjonalny edytor PDF, dedykowany dla przemysłu etykietowego i opakowaniowego; 
CLOUDFLOW – innowacyjna platforma do zarządzania procesami, pozwalająca na 
optymalizowanie i automatyzację czynności związanych z przygotowaniem projektu 
do druku, komunikacją w firmie oraz z klientem.

• Arden Software – oprogramowanie Impact CAD do projektowania opakowań.
• Multiscience – oprogramowanie MultiPack do wielopoziomowego planowania 

opakowań w opakowaniu, pudeł zbiorczych, paletyzacji i optymalizacji transportu.
Do oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne i obsługę wdrożeniową.
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