
ISSN 2657-9952 • CENA 25 ZŁ (ZAWIERA 8%VAT) 4/2020

COVID-19  
CZAS 
PANDEMII

MASZYNY I URZĄDZENIA W POLSCE
PARTNERZY WYDANIA

str 16

str 30



Zawsze  
jest  

dobry czas





4     4/2020

ADRES REDAKCJI:
ul. Płocka 5a/515
01-231 Warszawa
tel.: 22 493 46 93
e-mail: redakcja@plastime.pl
www: plastime.pl
 
WYDAWCA:  
Wydawnictwo K&K 
Warszawa

REDAKTOR NACZELNY
Remigiusz Gałązka
tel. 22 493 46 93
redakcja@imch.pl
 
WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA
dr Joanna Karwowska 
Andrzej Kornacki
Jerzy Ruszczyński 
Robert Szyman
dr hab. inż. Hanna Żakowska

PRENUMERATA:
prenumerata@imch.pl

REKLAMA:
Joanna Biegalska
joanna@imch.pl

Kamila Kos
kamila.kos@imch.pl

Zbigniew Heinrich
zbigniew@imch.pl

SKŁAD i ŁAMANIE:
Studio SM

PRINTED IN POLAND

PLASTIME W NUMERZE

DRUK:
Partner Poligrafia

Redakcja nie zwraca materiałów 
nie zamówionych. Zastrzega sobie 
prawo redagowania nadesłanych 
materiałów.
Bezumowna sprzedaż czasopisma 
po cenie niższej od ceny detalicz-
nej ustalonej przez wydawcę jest 
zabroniona.

Za treść reklam i ogłoszeń redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności.

Czas pandemii
16	 	Koronawirus	może	na	

trwałe	zmienić	oblicze	
rynku
Nikt już chyba nie ma wątpliwości, że 
światowa gospodarka zakończy ten 
rok na minusie. Na szczęście globalna 
recesja nie potrwa długo: zdaniem 
analityków już w przyszłym roku 
większość rynków odbije się od dna. 
Wiele wskazuje jednak na to, że zasa-
dy ich funkcjonowania i rola poszcze-
gólnych sektorów mogą się poważ-
nie zmienić, zredefiniowane przez 
doświadczenie globalnej epidemii.

23	 Branża	wobec	pandemii:
• Wittmann Battenfeld Polska
• Basell Orlen Polyolefins
• ML Polyolefins
• Grupa Azoty
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• PZPTS

28	 	Czy	wszyscy	stracą	 
z	powodu	pandemii?
Pandemia 
COVID-19 
dotknęła więk-
szość przed-
siębiorstw 
w kraju i na 

świecie. Choć sytuacja jest poważna, 
fakt ograniczenia importu niektó-
rych towarów i surowców z Włoch, 
Hiszpanii czy Chin może być szansą 
dla polskich firm, które mogą prze-
jąć część tych zamówień. Pytanie 
czy to jedynie chwilowy trend? Czy 
polskie firmy będą w stanie podołać 
wzrostom zamówień bez zachwiania 
płynności finansowej? 

Maszyny i urządzenia
30	 	Maszyny	i	urządzenia	 

w	Polsce
Alfabetyczne zestawienie firm oferu-
jących maszyny, urządzenia, peryfe-
ria oraz narzędzia do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych.

Zastosowania
40	 Plastiki	dla	elektroniki

Innowacyjne powierzchnie i obudowy 
z tworzyw sztucznych są niezbędne 
dla funkcjonowania sektora przemy-
słu opartego na czynnikach takich jak 
miniaturyzacja, integracja elementów 
i koncepcja zrównoważonego rozwoju. 

46	 Felieton:	Korona-party

24
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26
Działalność branży  
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nie ma zwolnień.
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Opakowania
od surowca
do produktu

filmsandpackaging.pl

Warszawa, 23 czerwca 2020
Hotel Lord

KONFERENCJA

Folia
i Opakowania

w Obiegu
Zamkniętym

Czas pandemii okazał się nie tylko zbiorowym doświadcze-
niem społecznym, ale także gospodarczym, rewidując szereg 
powszechnych poglądów i wyobrażeń na temat rozwoju świa-
towej gospodarki, pisze Agata Świderska w artykule otwiera-
jącym blok poświęcony sytuacji w czasach rozprzestrzeniania 
się koronawirusa. Jak podkreśla autorka, nikt już chyba nie ma 
wątpliwości, że ten rok zakończy się na minusie. Na szczęście 
globalna recesja nie potrwa długo: zdaniem analityków już 
w przyszłym roku większość rynków odbije się od dna. 

SARS-Cov-2 w mniejszym lub większym stopniu dotknął 
wszystkie gospodarki świata. Czy jednak fakt ograniczenia 
importu niektórych towarów i surowców z Włoch, Hiszpanii 
czy Chin może być szansą dla polskich firm, które mogą prze-
jąć część tych zamówień? A jeżeli tak, to czy polskie firmy 
będą w stanie podołać wzrostom zamówień bez zachwia-
nia płynności finansowej? Na to pytanie stara się znaleźć 
odpowiedź Magdalena Martynowska-Brewczak, Dyrektor 
Zarządzający Bibby Financial Services.

A jak na pandemię zareagował sektor tworzyw? W numerze 
publikujemy wypowiedzi i stanowiska kilku przedsiębiorstw z 
naszej branży. Wspólny mianownik jest jeden: nie poddajemy 
się, mimo pewnych ograniczeń działamy dalej. 

W numerze publikujemy też alfabetyczne zestawienie firm 
oferujących na naszym rynku maszyny, urządzenia, peryferia 
oraz narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Z oczy-
wistych względów zastawienie nie jest kompletne, chociaż 
dołożyliśmy starań, aby uwzględnić najważniejsze firmy tego 
segmentu. W kolejnych numerach będziemy rozwijali temat, 
tworząc użyteczne narzędzia komunikacji branżowej.

Rozpoczynamy też cykl artykułów, w których będziemy 
omawiali zastosowania tworzywowe w różnych segmentach 
gospodarki. Na pierwszy ogień idzie branża E&E: o tworzy-
wach dla elektroniki pisze Andrzej Wolański.

Tworzywa potrzebne są nie tylko w elektronice. Czas 
pandemii wielu ludziom uświadomił, że niezależnie od pro-
blemów z odpadami, plastik jest nam po prostu potrzebny. 
Szczelne opakowania z tworzyw okazały się ważną częścią 
walki z epidemią, tak jak masowo produkowane przyłbice 
i inne środki ochrony. Być może więc pandemia przyniesie 
chociaż jedną pozytywną rzecz: poprawę wizerunku naszej 
branży.

Redaktor Naczelny

Doświadczenie  
globalnej pandemii
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Dopak stara się w jak 
największym zakresie 
ograniczyć negatywne 
skutki ekonomicznego 
spowolnienia, które może 
dotknąć także kontrahen-
tów spółki. Oczywiście 

musieliśmy przesunąć terminy wszyst-
kich konferencji i spotkań, zdajemy sobie 
sprawę z tego, że to trudny czas dla nas 
wszystkich, ale tylko razem jesteśmy 
w stanie sprostać tej sytuacji, pomagając 
sobie nawzajem.

Ursula Steiner, Prezes Spółki Dopak

Przemysł chemiczny 
w Polsce, ze względu 
na skalę funkcjonowa-
nia, ale także poprzez 
znaczenie istotnych 
grup produktowych 
dla gospodarki kraju i 
ochrony zdrowia, jest 
obecnie jednym z kluczowych obszarów 
umożliwiających płynne funkcjonowanie 
i wytwarzanie dóbr, zwłaszcza dla medy-
cyny (leki, ochrona zdrowia), produkcji 
spożywczej i produkcji tak niezbędnych 
nam obecnie środków ochrony osobistej 
(dezynfekcja, maseczki, rękawiczki itp.).

dr. inż. Tomasz Zieliński,
Prezes Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego

Przed pewnymi grupami 
plastików świat nie uciek-
nie, bo jest to najbardziej 
ekonomiczne i efektywne 
opakowanie. Cała branża 
spożywcza bazuje na 
folii polipropylenowej. 

Polipropylen należy do grupy najbardziej 
popularnych tworzyw, powszechnie wyko-
rzystywanych w kluczowych gałęziach 
gospodarki krajowej. Ma zastosowanie w 
produkcji opakowań i tekstyliów, motoryza-
cji, budownictwie, elektronice.

Andrzej Niewiński, Prezes Zarządu  
Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Coraz więcej pro-
ducentów napojów 
decyduje się na 
butelki wykonane 
w 100% z recy-
klingu. Co pewien 
czas firmy ogłaszają 
dobrowolne zobo-
wiązania, na przy-
kład Poland Spring, 
jedna z największych 
marek wody w USA, 
planuje być pierw-
szą znaczącą marką 
wody butelkowanej, 

która w swoich opa-
kowaniach osiągnie 
100% udział rPET do 
2022 r. Evian zamierza 
przestawić się całko-
wicie na PET pocho-
dzący z recyklingu do 
2025 r. Inne marki, jak 
Danone Waters, Pepsi 
i Coca-Coli chcą w tym 
samym czasie osiągnąć 
w swoich butelkach 
poziom co najmniej 
50% udziału recykla-
tów.

Poland Spring w butelkach rPET

Targi Chinaplas będą ponow-
nie przesunięte, poinfor-
mował organizator Adsale 
Exhibition Services Ltd. po 
tym, jak Rada Państwowa Chin 

podtrzymała stanowisko w 
sprawie zgromadzeń, w któ-
rym podkreślono, że na razie 
należy wstrzymać wszystkie 
rodzaje wystaw. Zmienione 
zostanie również miejsce 
targów. Zamiast w National 
Exhibition and Convention 
Center w Szanghaju najbliższe 
targi Chinaplas odbędą się w 
Shenzhen World Exhibition 
and Convention Center w 
Shenzhen. 

Firma WADIM PLAST zaini-
cjowała akcję PLASTICS 4 
LIFE. Jest to ogólnopolski pro-
jekt zrzeszający producentów 
i dostawców środków ochrony 
osobistej i wyrobów higie-
nicznych chcących bezpłatnie 
i bezinteresownie wesprzeć 
polską służbę zdrowia w 
walce z koronawirusem – tak 
by skutecznie chronić życie i 
zdrowie Polaków dzięki wyro-
bom produkowanym z two-
rzyw sztucznych. Plastics 4 

Life stanowi internetową 
platformę stworzoną na 
potrzeby łączenia osób, firm, 
wszelkiego rodzaju organizacji, 
jednostek i instytucji oferu-
jących z jednej strony swoją 
CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ 
pomoc a z drugiej jej potrze-
bujących od wszelkiego rodza-
ju darczyńców, donatorów, 
mecenasów, sponsorów i 
partnerów. Koordynatorem 
działań medialnych projektu 
jest serwis tworzywa.pl

Targi Chinaplas dopiero w 2021

Akcja społeczna PLASTICS 4 LIFE
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Koronawirus 
może  
na trwałe 
zmienić  
oblicze 
rynku
 
Nikt już chyba nie ma 
wątpliwości, że światowa 
gospodarka zakończy 
ten rok na minusie. 
Na szczęście globalna 
recesja nie potrwa długo: 
zdaniem analityków 
już w przyszłym roku 
większość rynków 
odbije się od dna. 
Wiele wskazuje jednak 
na to, że zasady ich 
funkcjonowania 
i rola poszczególnych 
sektorów mogą się 
poważnie zmienić, 
zredefiniowane  
przez doświadczenie  
globalnej epidemii.
 
Agata Świderska
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Kto straci, a kto skorzysta?
Wiele firm już odnotowuje straty, choć 

są i takie, które mimo wszystko stosun-
kowo łagodnie przechodzą przymusową 
izolację. W raporcie „Rozliczenia na rynki. 
Analiza branż po I kw. 2020 r.” przygo-
towanym przez Euler Hermes czytamy, 
że zagrożenie epidemiologiczne sprzyja 
sprzedaży niektórych produktów, a także 
branży opakowaniowej. Jako konsumenci 
robimy większe zakupy na zapas, głównie 
artykuły spożywcze o przedłużonej trwa-
łości. Nastąpił także wzrost zapotrzebo-
wania na środki czystości i dezynfekcyjne, 
wzrosty zanotował handel w intrenecie – 
sprzedaż wysyłkowa. 

Analitycy Euler Hermes wskazują na 
trzy ryzyka, które powinna brać aktualnie 
pod uwagę branża opakowaniowa: krótko-
trwałość impulsu popytowego, problemy 
finansowe odbiorców i rosnące problemy 
z logistyką. Jednym ze sposobów radze-
nia sobie w tej sytuacji jest zabezpieczenie 
kapitału obrotowego, który pozwoli wyko-
rzystać nadarzające się okazje bez szkody 
dla płynności finansowej.

Dużego znaczenia nabiera także inno-
wacyjność i zaawansowanie technologicz-
ne firm. Wiele wskazuje na to, że skutki 
przymusowej izolacji najmocniej odczują 
podmioty nieprzygotowane do wdraża-
nia nowych technologii oraz niezdolne do 
szybkich i elastycznych decyzji.

Praca zdalna w MŚP 
 W kontekście innowacji warto też 

wspomnieć, że większość firm jest zmu-
szona do pracy zdalnej. Konieczność zała-
twiania formalności bez kontaktu bezpo-
średniego może być dla pewnych branż 
korzystna (handel elektroniczny, serwisy 
streamingowe), jednak będzie to równo-
cześnie wyjątkowo trudny okres m.in. dla 
turystyki, motoryzacji, meblarstwa czy 
usług kosmetyczno-fryzjerskich.

 Co więcej wiele firm z polskiego sektora 
MŚP nie jest w stanie zapewnić pracowni-

kom odpowied-
nich warunków 
do pracy zdalnej. 
Według badania 
Devire „Wpływ 
koronawiru-
sa na polskie 
przedsiębior-
stwa” aż 35% 
firm natrafi-
ło na trudności 
przy wdrażaniu 
tymczasowej 

Czy wszyscy stracą 
z powodu pandemii?
Pandemia COVID-19 dotknęła większość przedsiębiorstw w kraju i na świecie. Choć 
sytuacja jest poważna, fakt ograniczenia importu niektórych towarów i surowców 
z Włoch, Hiszpanii czy Chin może być szansą dla polskich firm, które mogą prze-
jąć część tych zamówień. Pytanie czy to jedynie chwilowy trend? Czy polskie firmy 
będą w stanie podołać wzrostom zamówień bez zachwiania płynności finansowej? 

Magdalena Martynowska-Brewczak
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Bibby Financial Services Sp. z o.o.
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pracy zdalnej. Natomiast 13% badanych 
przedsiębiorstw nie było w stanie w ogóle 
przyjąć rozwiązania tzw. home office. 
Częściowo z sytuacją tą poradziło sobie 
22% zapytanych.

Finansowanie w dobie pandemii
 Reorganizacja życia społecznego 

i zawodowego najmniej dotknie firmy 
gotowe do elastycznych działań. Jednak 
sama elastyczność nie wystarczy – 
konieczne jest też zabezpieczenie finanso-
we. Obecnie wielu przedsiębiorców zadaje 
sobie pytanie: czy można się zabezpieczyć 
na ewentualność kryzysu gospodarczego?  

Niestety przedsiębiorca zwłaszcza teraz 
może mieć trudności z uzyskaniem kre-
dytu w banku. Pomijając fakt wydłużenia 
czasu decyzji, banki przeważnie biorą pod 
uwagę ostatnie 12 miesięcy. Pomocny może 
być tu faktoring, który w czasie kryzysu 
skupia się na weryfikacji rzetelności kon-
trahentów, nie oczekując od firmy długiego 

stażu na rynku. Faktor pomaga jedynie 
uwolnić środki „zamrożone” w fakturach. 
Jest to istotne, ponieważ coraz więcej kon-
trahentów oczekuje wydłużania terminów 
płatności. Przedsiębiorcy mający dostęp 
do finansowania obrotowego, są w stanie 
sprostać tym oczekiwaniom.

Finansowanie u niezależnych fakto-
rów, takich jak Bibby Financial Services, 
jest teraz jeszcze bardziej dostępne. Firma 
funkcjonuje zdalnie, jednak wszystkie pro-
cesy odbywają się online. Paradoksalnie, 
proces decyzyjny o przyznaniu finanso-
wania przebiega wyjątkowo sprawnie –
klienci zaoszczędzają czas na spotkaniach 
i dojazdach. Wniosek o nowe finansowa-
nie lub zwiększenie limitu finansowania 
można procesować od razu, bez wycho-
dzenia z domu. 

Jak skorzystać z nadarzającej się 
okazji?

 Okazje do inwestycji czy zysku mają 
czasowy charakter. Dlatego dla firm, 

które chcą skorzystać ze wzrostu zamó-
wień, kluczowe staje się finansowanie. 
W przypadku kredytu z banku procedury 
mogą nie być wystarczająco szybkie. W tej 
sytuacji sprawdzi się niezależny faktor. 
Dzięki finansowaniu z faktoringu, można 
zakupić więcej surowca i zwiększyć pro-
dukcję, wydłużyć termin płatności dla 
swojego kontrahenta, czy zapłacić pra-
cownikom tymczasowym. Finansowanie 
jest również kluczowe we wdrażaniu stra-
tegii przebranżowienia czy wprowadze-
nia nowych produktów. Skoro na rynku 
pojawia się zapotrzebowanie na plasti-
kowe osłony, firma działająca w branży 
tworzyw sztucznych może rozważyć taką 
produkcję. Istotne jest również prowadze-
nie polityki dialogu z odbiorcami, tak aby 
ustalić terminy płatności dostosowane do 
niepewności obecnych czasów. Otwarcie 
należy komunikować się również z firmą 
faktoringową, dbając o przepływ informa-
cji np. na temat ewentualnych opóźnień 
w płatnościach. l
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Oferujemy Państwu szeroki wybór urządzeń pakujących z tech-
niki FFS. Są to maszyny do automatycznego przygotowania, napeł-
niania i zamknięcia worka z folii rękawowej o różnej wydajności. 

Oferujemy również szeroką gamę podzespołów używanych 
przy budowie i serwisowaniu maszyn przemysłowych, takich jak 
sprzęgła (STS Coupling, Gerwah), sprężyny gazowe (Stabilus, ACE, 
Krausse) czy zderzaki.

W swojej ofercie posiadamy szeroką ofertę wag netto i brutto. 
Dostarczamy też silosy i zbiorniki z pneumatycznym transpor-

tem dla przemysłu tworzyw sztucznych, gumowego i chemiczne-
go. Dostarczamy systemy wagowe dla dodaktów z dozowaniem o 
wysokiej wydajności.

Dostarczamy systemy rurowe Noro o konstrukcji modułowej. 
Oferta obejmuje elementy ze stali zwykłej, malowanej proszkowo 
i nierdzewnej w średnicach od DN 80 do DN 600. 

Produkujemy zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe o maksy-
malnej średnicy 4000mm i wysokości 6000mm. Wykonujemy je ze 
stali zwykłej bądź szlachetnej.

Nasza oferta:
• Instalacje linii mieszalniczych (surowcownie)
• Dostawca maszyn, narzędzi i urządzeń
• Program produkcji oraz dostaw: Instalacje dostarczania  

produktu do mieszalników (mixerów)
• Silosy oraz zbiorniki
• Instalacje transportu pneumatycznego i mechanicznego
• Wagi wielokomponentowe
• Wagi dla składników płynnych
• Wagi typu netto oraz brutto
• Automatyczne maszyny pakujące o wydajności do 1200 worków 

/ godzinę
• Urządzenia do napełniania worków Big-Bag, oktabin,  

kontenerów oraz beczek
• Budowa maszyn i urządzeń specjalnych.

W asortymencie firmy Wittmann Battenfeld znajdą Państwo 
następujące maszyny:
• wtryskarki elektryczne do wtrysku mikro wyprasek 

MicroPower 5-15t
• wtryskarki elektryczne EcoPower 55-500t
• wtryskarki elektryczne, szybkobieżne EcoPowerXpres 160-

500t
• energooszczędne wtryskarki hydrauliczne SmartPower 

25-400t
• energooszczędne wtryskarki 2-płytowe MacroPower 400-

2000t
• wtryskarki pionowe VPower i Vertical V, VM-R, CM, CS
• wtryskarki do wtrysku wielokomponentowego
 
 Firma WITTMANN BATTENFELD znana jest z tego, ze nie zajmuje 
się tylko produkcją wtryskarek ale także bardzo intensywnie roz-
wija różne technologie wtrysku. W asortymencie naszym znajdą 
Wyposażenie potrzebne do realizacji takich technologii jak:
• AIRMOULD wtrysk z gazem
• CELLMOULD wtrysk tworzyw spienionych fizycznie
• Kompletne systemy automatyzacji

• VARIOTHERM
• Wtrysk duroplastów
• Wtrysk elastomerów LSR
• Wtrysk proszków metali PIM
• Wtrysk proszków ceramicznych CIM

 
W asortymencie firmy Wittmann znajdą Państwo następujące 
wyposażenie
• roboty 3-osiowe
• chwytaki wlewków pneumatyczne i z serwonapędem
• suszarki DRYMAX
• termostaty TEMPRO
• chłodziarki kompaktowe COOLMAX
• młyny przy stanowiskowe
• podajniki granulatu FEEDMAX
• dozowniki wagowe GRAVIMAX i objętościowe DOSIMAX
• systemy centralnego podawania surowców:

 
Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne  

do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

HUZAP GMBH

WITTMANN BATTENFELD 
POLSKA SP. Z O.O. 

Marie-Curie Str. 1; DE-53773 Hennef
Tel.: +49 2242 969990; Fax: +49 2242 96999 29
e-mail: huzap@huzap.com
www.huzap.com

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Adamowizna, ul. Radziejowicka 108 
www.wittmann-group.com

Sprzedaż maszyn i urządzeń 
Tel. +48 22 724 38 07 
Fax. + 48 22 724 37 99 

Części zamienne 
Tel. +48 22 734 42 76 
Fax. +48 22 724 37 99

Serwis 
Tel. +48 22 734 42 75 
Fax. +48 22 724 37 99 
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Plast Line Group prowadzi od 18 lat działalność polegającą 
na reprezentowaniu czołowych firm w branży przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Działając aktywnie na polskim rynku 
zbudowaliśmy zaufanie u naszych Klientów, a wieloletnie relacje 
z naszymi Klientami utrzymuje profesjonalnie zbudowany 
zespół ludzi składający się z działu handlowego, serwisowego 
i administracyjnego. Naszą misją jest pozyskiwanie Klientów, 
którym możemy zaoferować kompletne rozwiązania, w zakresie 
maszyn i urządzeń peryferyjnych do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Z dużą uwagą śledzimy i nieustannie wdrażamy 
nowości naszych Partnerów.

Nasi Klienci mają nasze zapewnienie, że od etapu doradztwa 
poprzez projektowanie, uruchomienie, a także szkolenie, 
otrzymają produkt niezawodny i najwyższej jakości. Marki, 
które reprezentujemy w Polsce tj. Motan, Regloplas, Getecha, 
MTF Technik, Achberg od kilkudziesięciu lat wyznaczają 
światowe trendy w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
Firmy, które dobraliśmy do naszego portfolio są liderami 
produkcji urządzeń peryferyjnych na świecie. Każdy z naszych 
Partnerów odniósł sukces na naszym rynku, co jest dowodem 
na to, że urządzenia są przyjmowane przez naszych Klientów z 
dużym zadowoleniem

Nasi partnerzy:

• suszarki
• podajniki
• automatyczne stacje przełączeń
• centralne systemy podawania i suszenia

• młyny stanowiskowe
• młyny centralne
• młyny do rozdrabniania folii i kratownic
• roboty, manipulatory, podajniki etykiet

• światowy lider w odpylaniu materiału

• taśmociągi
• stacje buforowe
• separatory
• rozpoznawanie detali

• zbiorniki stanowiskowe
• silosy wewnętrzne
• silosy zewnętrzne
• armatura

• termoregulatory wodne i olejowe
• chillery do chłodzenia wodą i powietrzem
• produkty serwisowe - środki czyszczące,  

odkamieniające, antykorozyjne
• regulatory o wszechstronym zastosowaniu

PLAST LINE
ul. Kominiarska 42 a,b
51-180 Wrocław
Tel.: 71 325 36 30
E-mail: info@plastline.com.pl
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Kielce

XXIV Międzynarodowe
Targi Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych
i Gumy

POWIERZCHNII 
WYSTAWIENNICZEJ

34 000 m2

WYSTAWCÓW

910
ZWIEDZAJĄCYCH

19 760
ZAGRANICZNYCH

FIRM

PONAD 50%

www.plastpol.com

NOWA
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