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PROFILE NIEMIECKICH UCZESTNIKÓW 

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na Polsko-Niemiecki Tydzień Branży Opakowań, w ramach którego 

mogą Państwo wziąć udział w spotkaniach biznesowych z niemieckimi firmami (profile firm, które 

przyjadą do Polski znajdą Państwo poniżej) oraz polsko-niemieckiej konferencji branżowej, której celem 

jest wymiana informacji na temat najważniejszych trendów technologicznych w dziedzinie opakowań, 

dyskusja na temat stosowanych praktyk oraz nawiązanie kontaktów biznesowych.  

 Spotkania biznesowe: 21-24.10.2019 Warszawa oraz 25.10.2019 Poznań 

 Polsko-Niemiecka Konferencja Branży Opakowań: 23.10.2019 Warszawa (siedziba 

Instytutu Badawczego Opakowań, ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa) 

Nawiązanie kontaktu oraz umówienie spotkań biznesowych koordynujemy dla Państwa bezpłatnie. 

Podczas spotkań mogą skorzystać Państwo ze wsparcia polsko-niemieckich tłumaczy.  

Jako organizatorzy działamy w imieniu Niemieckiego Ministerstwa Gospodarki.  

W celu umówienia spotkania i/lub zgłoszenia udziału w konferencji prosimy o wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego (LINK) lub przesłanie do nas informacji drogą mailową na adres: 

agnieszka.poczatek@dreberis.com  

 

  
Organizator: Partnerzy: 

Polska Izba 
Opakowań 

https://www.dreberis.com/?q=pl/form/formularz-zgloszeniowy-polsko-niemiecki-tydzien-branzy-opakowan#overlay-context=pl/form/formularz-zgloszeniowy-polsko-niemiecki-tydzien-branzy-opakowan%3Fq%3Dpl/form/formularz-zgloszeniowy-polsko-niemiecki-tydzien-branzy-opakowan
mailto:agnieszka.poczatek@dreberis.com
http://dreberis.com/?q=pl
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Po kliknięciu w logo przejdą 

Państwo bezpośrednio do 

profilu firmy 

MASZYNY (DO 

PRODUKCJI 

OPAKOWAŃ / DO 

PAKOWANIA 

PRODUKTÓW) 

AUTOMATYZACJA 

I OPTYMALIZACJA 

PRODUKCJI 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

PRODUKCJA 

OPAKOWAŃ I 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

ZNAKOWANIE 

OPAKOWAŃ, 

OCHRONA W 

TRAKCIE 

TRANSPORTU 

ROZWÓJ SIECI 

KONTAKTÓW W 

NIEMCZECH 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

  



 

SPOTKANIA BIZNESOWE W RAMACH 

 POLSKO-NIEMIECKIEGO TYGODNIA BRANŻY OPAKOWAŃ  

 21.-24.10.2019, Warszawa 
25.10.2019, Poznań  

 

 

SPOTKANIA BIZNESOWE W RAMACH 

 POLSKO-NIEMIECKIEGO TYGODNIA BRANŻY OPAKOWAŃ  

 21.-24.10.2019, Warszawa 

25.10.2019, Poznań  

 

 

 

 

 

 

 

Beck Packautomaten 

Alexander Deharde, Dyrektor ds. Sprzedaży  

E-Mail: alexander.deharde@beck-packautomaten.de  

Tel.: +49 7022400959  

www.beck-packautomaten.com 

 

 

 

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA: 

 Zautomatyzowane maszyny oraz systemy do pakowania w folię 

 Urządzenia peryferyjne uzupełniające nasze maszyny  

OBSZAR ZASTOSOWANIA: 

 Pakowanie różnorodnych produktów lub palet w folię (także bio-folie, folię regeneracyjną) 

W POLSCE DO WSPÓŁPRACY ZAPRASZAMY: 

 Partnera handlowego, które wesprze nas w rozwoju sprzedaży i usług 

 Klientów finalnych, którzy z pomocą naszych maszyn będą pakować swoje produkty w folię 

(specjalnie rozwiązania dla branży e-commerce) 

CO CZYNI NAS ODPOWIEDNIM PARTNEREM? 

 Jesteśmy firmą rodzinną 

 Od 60 lat działamy w obszarze opakowań foliowych 

 Nasze działania i podejście cechuje elastyczność i innowacyjność  

 Wysoka niezawodność maszyn i ich żywotność, dostosowanie maszyny do wymagań klientów 

  

mailto:alexander.deharde@beck-packautomaten.de
file://///dc1.dreberis.intern/M2/PROJECTS/PROJECTS_IN_REALIZATION/Trade%20Missions/BAFA%20GA%20Polen%20Verpackung/Project%20Realization/DE/Marketingmaterialen_Aquise%20in%20PL/www.beck-packautomaten.com


 

SPOTKANIA BIZNESOWE W RAMACH 

 POLSKO-NIEMIECKIEGO TYGODNIA BRANŻY OPAKOWAŃ  

 21.-24.10.2019, Warszawa 
25.10.2019, Poznań  

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADY NASZYCH MASZYN 

  

Pakowanie szerokiej gamy produktów do wysyłki, przy zachowaniu jednakowej 

wielkości opakowania. Stabilne, bardzo mocne uszczelnienia zapewniają transport 

bezpieczeństwo i ochrona przed kradzieżą. 

Dopasowanie wielkości opakowania do rozmiaru produktu. 
Stabilne, bardzo mocne uszczelnienia zapewniają 
bezpieczeństwo transportu i ochronę przed kradzieżą. 

Długość produktu nielimitowana

Szerokość produktu 100-400 mm*

Maksymalna wysokość produktu 250 mm*

Maksymalna wydajność 30 cykli/min*

* w zależności od produktu, etykietowania i folii

Szczegóły techniczne

Długość produktu 100-600mm*

Szerokość produktu 100-400 mm*

Maksymalna wysokość produktu 220 mm*

Maksymalna wydajność 30 cykli/min*

* w zależności od produktu, etykietowania i folii

Szczegóły techniczne
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BIO-FED, oddział AKRO-PLASTIC GmbH 

Dr Stanislaw Haftka, Kierownik Sprzedaży  

E-Mail: stanislaw.haftka@bio-fed.com  

Tel.: +49 221 888894-16  

www.bio-fed.com 

 

Pod marką M∙VERA® produkujemy i sprzedajemy tworzywa sztuczne, które są biodegradowalne i/lub 

pochodzenia biologicznego. W ten sposób angażujemy się w tworzenie ekologicznych rozwiązań z tworzyw 

sztucznych. W przypadku wielu uznanych obszarów zastosowanie to skutkuje nowymi, przyjaznymi dla 

środowiska alternatywnymi rozwiązaniami, takimi jak eko-opakowania, które 

przyczyniają się w znacznym stopniu do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw 

sztucznych. 

NASZE PRODUKTY: 

 Tworzywa biodgradowalne i biotworzywa pod marką M∙VERA®.  

OBSZAR ZASTOSOWANIA: 

 Zastosowania w produkcji folii (torby na zakupy, worki na owoce i warzywa, 

torby na bioodpady, folie rolnicze, opakowania na żywność) 

 Zastosowania formowania wtryskowego (kapsułki do kawy, sztućce i 

naczynia jednorazowego użytku, opakowania na żywność i kosmetyki, 

pokrywy i zatyczki)  

  

mailto:stanislaw.haftka@bio-fed.com
file://///dc1.dreberis.intern/M2/PROJECTS/PROJECTS_IN_REALIZATION/Trade%20Missions/BAFA%20GA%20Polen%20Verpackung/Project%20Realization/DE/Marketingmaterialen_Aquise%20in%20PL/www.bio-fed.com
file://///dc1.dreberis.intern/M2/PROJECTS/PROJECTS_IN_REALIZATION/Trade%20Missions/BAFA%20GA%20Polen%20Verpackung/Project%20Realization/DE/Marketingmaterialen_Aquise%20in%20PL/www.bio-fed.com
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W POLSCE DO WSPÓŁPRACY ZAPRASZAMY: 

 Producentów dóbr konsumpcyjnych, dla których ważny jest aspekt ekologiczności produktów 

(i ich opakowań) 

 Producentów opakowań z tworzyw sztucznych i folii 

CO CZYNI NAS ODPOWIEDNIM PARTNEREM? 

 Ponad 50 lat doświadczenia w branży tworzyw sztucznych 

 Zajmujemy się nie tylko produkcją, ale naszych klientów wspieramy także poprzez 

specjalistyczne doradztwo 

 Dzięki rozwiniętej sieci sprzedaży (także w Polsce znajdą Państwo naszego polskojęzycznego 

przedstawiciela handlowego) szybko reagujemy na potrzeby naszych klientów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W naszym wewnętrznym laboratorium dokładnie badamy wszystkie właściwości materiałów. 
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CONTURA MTC GmbH 

Reiner Westhoff, prezes  

E-Mail: westhoff@contura-mtc.de  

Tel.: +49 2373 39646-50  

www.contura-mtc.de 

 

 

 

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA: 

 Optymalizacja procesu produkcyjnego dzięki kształtkom z tworzyw sztucznych formowanych 

wtryskowo  

OBSZAR ZASTOSOWANIA: 

 Produkcja elementów opakowań formowanych wtryskowo – dzięki naszym rozwiązaniom 

możliwe jest skrócenie cyklu produkcyjnego 

  Zwiększenie jakości formowanych wtryskowo części opakowań  

Dzięki zastosowaniu technologii wtryskowej Variotherm umożliwiającej sterowanie w różnych 

obiegach nagrzewanie i schładzanie wkładek do formy,  wszystkie widoczne łączenia odznaczające się 

na powierzchni zostają wyeliminowane.  

W POLSCE DO WSPÓŁPRACY ZAPRASZAMY: 

 Producentów maszyn i narzędzi, specjalizujących się w obszarze formowania wtryskowego 

opakowań 

 Producentów opakowań z tworzyw sztucznych, zainteresowanych optymalizacją produkcji 

oraz zwiększeniem jakości swoich produktów 

 Producentów części formowanych wtryskowo 

 Dystrybutorów urządzeń z zakresu tworzyw sztucznych 

  

mailto:westhoff@contura-mtc.de
file://///dc1.dreberis.intern/M2/PROJECTS/PROJECTS_IN_REALIZATION/Trade%20Missions/BAFA%20GA%20Polen%20Verpackung/Project%20Realization/DE/Marketingmaterialen_Aquise%20in%20PL/www.contura-mtc.de
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CO CZYNI NAS ODPOWIEDNIM PARTNEREM? 

 Zapewniamy gwarancję na okres trwania cyklu 

  W przeciwieństwie do druku 3D możemy użyć wszystkich znanych gatunków stali 

formowanych 

 Pracujemy nad rozwojem nowych rozwiązań we własnym ośrodku badawczym 

 Zajmujemy się kompleksowym wsparciem naszych klientów, od momentu planowania, 

poprzez stworzenie koncepcji, doradztwo i wdrożenie. 

  

Dzięki zastosowaniu technologii wtryskowej Variotherm możliwa 

jest nadzwyczajna poprawa jakości. Zalety są szczególnie 

wyraźne na przykładzie pokazanej tutaj osłony. Wgłębienia w 

osłonie powodują powstanie niepożądanych szwów 

łączeniowych. Dzięki lokalnie zdefiniowanym, sterowanym w 

różnych obiegach nagrzewaniu i schładzaniu wkładek do formy, 

cechy te (szwy łączeniowe, smugi, nieznaczne odwzorowania 

powierzchni) są optycznie wyeliminowane 
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GRUPA WITTE 

Manuel Leander Gersitz, Sprzedaż Zagraniczna 

E-Mail: gersitz@witte-group.de  

Tel.: +49 2536 991 149  

www.witte-group.de 

 

 

 

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA: 

 Uszczelnione zamknięcia  

 Etykiety z kodem QR  

 Etykiety z hologramem 

 Numeracje seryjną i znaki wodne (dokumenty o specjalnych wymaganiach 

w zakresie bezpieczeństwa i oznaczeń) 

 Naklejki zdrapywalne i odklejalne  

 Karty ID  

 Etykiety RFID i NFC  

 Naklejki zabezpieczające  

 Technologia z zakresu druku: czujniki, klawiatury, wyświetlacze 

elektrochromowe , Internet Rzeczy (IoT, IoE), Baterie, rozwiązania RFID i 

NFC, kondensatory, rezystory 

  

mailto:gersitz@witte-group.de
file://///dc1.dreberis.intern/M2/PROJECTS/PROJECTS_IN_REALIZATION/Trade%20Missions/BAFA%20GA%20Polen%20Verpackung/Project%20Realization/DE/Marketingmaterialen_Aquise%20in%20PL/www.witte-group.de
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OBSZAR ZASTOSOWANIA: 

 Ochrona przed fałszerstwem 

  Track & trace 

 Techniczne zastosowania etykiet 

 Elektronika drukowana 

W POLSCE DO WSPÓŁPRACY ZAPRASZAMY: 

 Producentów i dystrybutorów, którzy potrzebują produktów związanych z bezpieczeństwem i 

oznaczeniami 

 Firmy z branży dóbr konsumpcyjnych, które chcą chronić swoje produkty przed ich 

podrabianiem 

 Jednostki publiczne (np. urzędy, instytucje państwowe) mające zapotrzebowanie na 

drukowane produkty przemysłowe o specjalnych wymaganiach (np. w zakresie zabezpieczenia 

przed otwarciem) 

CO CZYNI NAS ODPOWIEDNIM PARTNEREM? 

 100 lat doświadczenia w dziedzinie produktów z nadrukiem samoprzylepnym 

 Rozwinięta na całym świecie sieć dystrybucji 

 Nowoczesny park maszynowy w zakresie fleksografii rolkowej, druku cyfrowego i sitodruku  

 Rozwój w dziedzinie elektroniki drukowanej z wewnętrznym działem rozwoju i badań 

naukowych 

 Wielkoformatowe sitodruki przemysłowe  

 Wewnętrzna reprografia drukarska 

 Możliwości produkcyjne dopasowane do małych i dużych nakładów 

 Drukarka posiadająca certyfikat stowarzyszenia Intergraf  
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Megaplast Verpackungsinnovationen GmbH 

Lutz Götze, Prezes  

E-Mail: lutz.goetze@megaplast-deutschland.de 

Tel.: +49 173 3885688 

www.megaplast-deutschland.de 

 

 

Jesteśmy producentem opatentowanej na całym świecie folii stretch o specjalnych właściwościach, 

które zapewniają m.in. cyrkulację powietrza zapakowanych produktów (ważne szczególnie w 

przypadku produktów spożywczych) oraz: 

 Stabilne zabezpieczenie ładunku  

 Redukcję odpadów z tworzyw sztucznych  

 Redukcję emisji CO2  

 Redukcję kosztów procesu transportowego  

 Zmniejszenie liczby reklamacji 

OBSZAR ZASTOSOWANIA: 

 Zabezpieczanie ładunku za pomocą folii rozciągliwej  

 

  

mailto:lutz.goetze@megaplast-deutschland.de
file://///dc1.dreberis.intern/M2/PROJECTS/PROJECTS_IN_REALIZATION/Trade%20Missions/BAFA%20GA%20Polen%20Verpackung/Project%20Realization/DE/Marketingmaterialen_Aquise%20in%20PL/www.megaplast-deutschland.de
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W POLSCE DO WSPÓŁPRACY ZAPRASZAMY: 

 Duże i średnie przedsiębiorstwa, które muszą bezpiecznie dostarczać towary na paletach do 

klientów końcowych (przemysł chemiczny, farmaceutyczny, produkcja tworzyw sztucznych, 

logistyka, żywność) 

 Partnerzy handlowi, którzy chcą rozwijać się razem z nami i którzy koncentrują się na 

zabezpieczaniu ładunków 

CO CZYNI NAS ODPOWIEDNIM PARTNEREM? 

 Technologia opatentowana na całym świecie 

 Innowacyjny koncept zapewniający: 

- lekkość opakowanego ładunku (50% redukcji wagi) 

- ilość uszkodzeń ładunku (folia zabezpieczona jest specjalnymi pasami) 

- cyrkulacje powietrza  
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PLAST-CONTROL GMBH 

Frank Seelheim, Kierownik Sprzedaży Regionalnej  

E-Mail: f.seelheim@plastcontrol.de  

Tel.: +49 172 368 3654  

www.plastcontrol.de 

 

 

 

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA: 

 Oprzyrządowanie linii produkcyjnych folii rozdmuchiwanej 

 Pomiary i regulacje profili i folii (pomiar szerokości, grubości, regulacja odciągu) 

 Regulacja dozowania 

OBSZAR ZASTOSOWANIA: 

 Automatyzacja i optymalizacja procesów wtłaczania  

W POLSCE DO WSPÓŁPRACY ZAPRASZAMY: 

 Producentów folii rozdmuchiwanych 

 Producentów maszyn (OEM) oraz linii do produkcji folii rozdmuchiwanych 

 Zakłady zajmujące się przetwarzaniem tworzyw sztucznych (zaopatrujemy naszych klientów w 

materiały) 

  

mailto:f.seelheim@plastcontrol.de
file://///dc1.dreberis.intern/M2/PROJECTS/PROJECTS_IN_REALIZATION/Trade%20Missions/BAFA%20GA%20Polen%20Verpackung/Project%20Realization/DE/Marketingmaterialen_Aquise%20in%20PL/www.plastcontrol.de
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CO CZYNI NAS ODPOWIEDNIM PARTNEREM? 

 Ponad 20 000 zainstalowanych systemów na całym świecie 

 Jesteśmy liderem w produkcji systemów automatyki dla przemysłu tworzyw sztucznych 

 Od momentu założenia w 1979 roku stale rozwijamy się i wdrażamy nowe technologie i 

standardy na rynku 

 Obecnie oferujemy naszym klientom pełną gamę produktów do automatyzacji wytłaczania: od 

dozowania grawimetrycznego po automatyzację profili PRO-CON do linii do rozdmuchiwania 

folii 

 PLAST-CONTROL jest obecny w krajach na wszystkich kontynentach, z oddziałami w USA, 

Wielkiej Brytanii, Indiach, Chinach i na Tajwanie 

PRZYKŁADY NASZYCH PRODUKTÓW: 

PRO CON C750 - kontrola profilu dzięki 64 siłownikom 

Zalety:  

 Wysoka wydajność, krótki czas zwrotu  

 Najlepsze tolerancje folii 

 Wszechstronność 

 Wysoki zakres BUR, np. od 1: 1,3 do 1: 5 

 Lepsze właściwości mechaniczne folii 

 

 

Pomiary profilu folii dzięki bezdotykowemu sensorowi pomiaru AIR-CC 

Zalety: 

 Nowy, bezdotykowy sensor AIR-CC pracuje za 

pomocą poduszki powietrza, która powstaje między 

sensorem a folią. Poprzez 2 czujniki umieszczone 

blisko siebie, które pracują równocześnie, dochodzi 

do dokładnego pomiaru profili, rozwiązując 

dotychczasowy problem bezdotykowych systemów 

pomiarowych, jakim były zmiany grubości poduszki.  
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PRO-GRAV 

Zalety: 

 Niezależność od wagi materiału 

 Szybka przebudowa przy zmianie produkcji 

 Stabilna budowa 

 Dokładne dozowanie nawet małych ilości  

 Prosta obsługa 

 Do 7 komponentów na wytłaczarkę 

 Brak konieczności wymiany ślimaczków 

 Proste czyszczenie systemów 

 

 

 

PRO-BATCH 

Zalety: 

 Wysoka produktywność dzięki dwóm komorom odważającym 

 Dokładne dozowanie 

 Korzystna pod względem kosztowym alternatywa dla grawimetrii 

 Wysokie bezpieczeństwo pracy 
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Qpartner OHG 

Michael Horstendahl, Prezes  

E-Mail: m.horstendahl@qpartner-online.de  

Tel.: +49 2191 933 651 3 

www.qpartner-online.com 

 

 

KIM JESTEŚMY? 

Qpartner to sieć zrzeszająca specjalistów z branży opakowań, działająca od 2004. Sieć składa się z 15 

niemieckich i 4 holenderskich firm, a do współpracy chce zaprosić także firmy z Polski. Mamy 

wspólnych dostawców. Cechą szczególną Qpartner jest to, że partnerzy naprawdę wiedzą i dzielą się 

wszystkim na temat opakowań. 

CZŁONKOSTWO W NASZYM STOWARZYSZENIU UMOŻLIWIA: 

 Lepszą penetrację rynku dzięki przynależności do sieci przedsiębiorców z branży opakowań 

 Uzyskanie pomocy w zakresie specjalistycznych rozwiązaniach 

 Czerpanie korzyści ze wspólnego zakupu znormalizowanych produktów opakowaniowych 

 Współpracę pomiędzy średnimi przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją opakowań, 

głównie detalistami i przetwórcami, sieciami 

 Wymianę wiedzy, wspólne zaopatrzenie, wzajemne zamówienia, szkolenie pracowników 

W POLSCE DO WSPÓŁPRACY ZAPRASZAMY: 

 Firmy handlowe oraz produkcyjne z obszaru opakowań transportowych, chcące dołączyć 

do międzynarodowej sieci firm z branży opakowań 

  

mailto:m.horstendahl@qpartner-online.de
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CO NAS WYRÓŻNIA: 

 Academy – wymiana wiedzy oraz szkolenia i kształcenie zawodowe 

 Network – sieć ekspertów z obszaru technologii pakowania 

 Market – współpraca biznesowa w zakresie produktów i usług 

 Products – pod naszą marką oferujemy także produkty wysokiej jakości, wytwarzane przez 

wybranych dostawców 

 Purchase – lepsze relacje z klientami i dostawcami dzięki uczestniczeniu w stworzonej przez 

nas grupie zakupowej 

 

 

 

  
5 filarów partnerstwa i współpracy Qpartner 



 

SPOTKANIA BIZNESOWE W RAMACH 

 POLSKO-NIEMIECKIEGO TYGODNIA BRANŻY OPAKOWAŃ  

 21.-24.10.2019, Warszawa 
25.10.2019, Poznań  

 

 

 

 

 

 

 

 

ROPEX Industrie-Elektronik GmbH 

Jochen Kühner, Prezes  

E-Mail: jochen.kuehner@ropex.de  

Tel.: +49 7142 77760  

www.ropex.de 

 

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA: 

 Technologie zgrzewania impulsowego ROPEX, RESISTRON i CIRUS  

 Doradztwo w zakresie projektowania systemu, wewnętrzne testy u klienta w celu 

dopasowania systemów do indywidualnych potrzeb  

Są to rozwiązaniami systemowe,  dostosowane do potrzeb klienta i skoordynowane ze sobą. Są 

one wyposażone w najbardziej zróżnicowane interfejsy komunikacyjne, takie jak ProfiNet, Ethercat 

i EtherNet/IP i mogą być zintegrowane zarówno z nowymi, jak i istniejącymi maszynami 

pakującymi. 

OBSZAR ZASTOSOWANIA: 

 Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych  

Zgrzewanie i scalanie opakowań z tworzyw sztucznych jest podstawowym wynikiem pracy maszyn 

do opakowań. Folie różnią się bardzo pod względem właściwości i składu. Z tego powodu dla każdej 

folii muszą być ustawione i dopasowane na nowo parametry zgrzewania. Szczególnie przy 

zwiększonym wykorzystaniu biofolii często szybko okazuje się, że standardowe rozwiązania w 

zakresie zgrzewania nie dają niezbędnej precyzji i możliwości kontroli wymaganej dla tych 

wrażliwych folii. Rozwiązania ROPEX regulują temperaturę z niezbędną precyzją i dynamiką, aby 

móc zgrzewać nawet najcięższe folie. 

  

mailto:jochen.kuehner@ropex.de
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W POLSCE DO WSPÓŁPRACY ZAPRASZAMY: 

 Producentów maszyn pakujących, którzy chcą zwiększyć wydajność i niezawodność procesu 

zgrzewania opakowań.  

 Użytkowników maszyn do produkcji opakowań - dzięki naszym rozwiązaniom można w prosty 

sposób wprowadzić zmiany formatu lub folii eksploatowanych maszyn.  

CO CZYNI NAS ODPOWIEDNIM PARTNEREM? 

 Ponad 40-letnie doświadczenie na rynku opakowań w zakresie impulsowych rozwiązań 

spawalniczych 

 Technologia spawania impulsowego koncentruje się na precyzji impulsu cieplnego i łączy w 

sobie wiele zalet technologii ultradźwiękowej, ale przy znacznie niższym poziomie cenowym 

ZALETY TECHNOLOGII ULTRADŹWIĘKOWEJ: 

 Najwyższa dokładność temperaturowa 

  Bezczujnikowa regulacja temperatury w podanym zakresie 

  Oszczędność materiału foliowego dzięki cienkim spoinom spawalniczym 

 Wysoka powtarzalność procesu spawania 

 Cięcie i uszczelnianie w jednym kroku roboczym i na jednej stacji  

 Wielostrefowe narzędzia do wykonywania skoków warstw i zgrzewania węży 
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Schaumaplast GmbH & Co. KG 

Elżbieta Klimczak, Członek Zarządu Schaumaplast-Organika Sp. z o.o. 

E-Mail: eklimczak@schorg.pl 

 Tel.: +48 504 115 632 

www.schorg.pl 

 

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA: 

 Opakowania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta: 

- jednorazowe 

- wielokrotnego użytku 

 Opakowania standardowe  

- taśmy ochronne  

- narożniki ochronne  

- skrzynie 

 Rozwiązania systemowe dla opakowań chłodniczych 

OBSZAR ZASTOSOWANIA: 

 Ochrona produktu klienta podczas transportu i składowania  

 Ochrona przed mechanicznymi uszkodzeniami  

 Ochrona jakości produktu 

 Transport w kontrolowanych temperaturach  

W POLSCE DO WSPÓŁPRACY ZAPRASZAMY: 

 Producentów dóbr konsumpcyjnych (np. sprzętu gospodarstwa domowego, elektroniki, 

kosmetyków, mebli, oświetlenia)  

 Producentów produkty wymagających specjalnej ochrony podczas transportu i 

przechowywania 

  

mailto:eklimczak@schorg.pl
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CO CZYNI NAS ODPOWIEDNIM PARTNEREM? 

 Ponad 50 lat doświadczenia w produkcji formowanych elementów wykonanych z EPS, EPP i 

tworzyw spienialnych na życzenie klienta 

 Zakład produkcyjny w Polsce (Łódź) 

 Profesjonalna obsługa i szybki kontakt, ścisła współpraca w rozwiązaniu trudnych problemów 

technicznych, proponowanie ergonomicznych rozwiązań  

 Bardzo dobra logistyka: just in time, just in sequence 

 Elastyczna polityka cenowa  

 Własny dział projektowy 

 Kompetencje w zakresie zimnego łańcucha dostaw cold chain (własny dział B&R, własne 

komory chłodzące i opcje symulacji)  

 Wysoki stopień innowacyjności, oparty między innymi na kombinacji różnych rodzajów 

materiałów w celu uzyskania nowej jakości pakowania: stosowanie materiałów o różnej 

gęstości, dobieranie materiałów pod potrzeby klienta (EPS, Neopor,EPP, Piocelan i inne 

tworzywa spienialne) 

Przykłady:  

 Zaprojektowanie opakowania pod części podwozia samolotu Boeing 

 Opracowanie systemu w zimnym łańcuchu dostaw dla przewozu produktów 

wymagających przechowywania w temperaturze +2 - +8 stopni z gwarancją utrzymania 

temperatury nawet do 120 godzin 
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tbs-pack GmbH 

Maximilian Willms, Dział Sprzedaży Produktów Technicznych 

E-Mail: m.willms@tbs-pack.de  

Tel.: +49 221 168 00 60 18 

www.tbs-pack.de 

 

 

 

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA: 

 Maszyny pakujące m.in. dla branży spożywczej, 

papierniczej, kosmetycznej, farmaceutycznej  

OBSZAR ZASTOSOWANIA: 

 W pełni zautomatyzowane napełnianie, 

pakowanie produktów 

W POLSCE DO WSPÓŁPRACY ZAPRASZAMY: 

 Firmy produkcyjne z obszaru produktów 

drukarskich i papierniczych, artykułów 

spożywczych, kosmetyków, produktów 

farmaceutycznych  

CO CZYNI NAS ODPOWIEDNIM PARTNEREM? 

 Kompleksowa obsługa i doradztwo: jesteśmy 

partnerem w zakresie maszyn pakujących, 

materiałów eksploatacyjnych i inżynierii 

procesowej/doradztwa w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem 

  

mailto:m.willms@tbs-pack.de
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PRZYKŁADY NASZYCH MASZYN 

 

 

 

 

Model DPM-8BT- maszyna rotująca 

Maszyna DPM - 1BT 


