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Szwajcarska Grupa Bühler to lider w przetwórstwie ziarna, ryżu, kakao, kawy i wielu innych 
surowców. Ponadto jest wiodącym dostawcą rozwiązań technologii odlewania ciśnieniowego 
i powlekania powierzchniowego w takich branżach jak automotive, optyka, etc. Jako lider 
różnych technologii, Grupa Bühler corocznie przeznacza do 5% swoich przychodów na dział 
Badań i Rozwoju. W 2018 r. około 12 800 pracowników firmy zatrudnionych w ponad 140 
krajach wygenerowało obroty w wysokości 3,27 mld CHF. Szwajcarska, rodzinna firma Bühler 
o globalnym zasięgu jest szczególnie zaangażowana w zrównoważony rozwój.

Bühler UK Limited, wchodzący w skład Grupy Bühler dostarcza szeroką gamę maszyn do 
sortowania optycznego przemiału, płatków, granulatów i regranulatów w recyklingu PET, HDPE 
i innych tworzyw sztucznych w celu usuwania niepożądanych kolorów i/lub polimerów takich 
jak PVC, PS, PA, PETG, PLA, PC, PE i PP oraz innych materiałów obcych w produkcji zarówno 
materiałów pierwotnych jak i w recyklingu.

Zapraszamy do odwiedzenia zespołu Bühler na targach Plastpol 2019 w celu omówienia 
rozwiązań z zakresu sortowania optycznego tworzyw sztucznych.

Swiss Group Bühler is the leader in processing grains, rice, cocoa, coffee, and other raw 
materials. Also is a leading solution provider of die-casting and surface-coating technologies 
in high-volume application areas, such as automotive, optics, and inks. As a leading technology 
group, Bühler invests up to 5% of its turnover every year in Research & Development. In 2018, 
its roughly 12 800 employees in over 140 countries generated a turnover of CHF 3.27 billion.  
The globally active Swiss family-owned company Bühler is particularly committed to sustainability.

Bühler UK Limited, part of Bühler Group provides a comprehensive range of flakes, granulates 
and regranulates optical sorting machines for PET, HDPE and other plastics to remove unwanted 
colors and/or polymers such as PVC, PS, PA, PETG, PLA, PC, PE and PP and other foreign materials 
in recycling and raw material processing.  

Come and visit the Bühler at Plastpol 2019 to talk about optical sorting solutions for plastic 
processing.

Bühler Polska Sp. z o.o. 
Bühler AG  |  Gupfenstrasse 5  |  CH-9240 Uzwil  |  Switzerland  |  +41 71 955 1111
Bühler UK Limited  |  20 Atlantis Avenue  |  London E16 2BF  |  Great Britain  |  +44 207 055 6650
Bühler Polska Sp. z o.o.  |  ul. 17 Stycznia 62  |  02-146 Warszawa  |  Polska  |  +48 22 412 62 63 

sortexsales@buhlergroup.com  |  office.warsaw@buhlergroup.com
www.buhlergroup.com  |  www.buhlergroup.com/optical-sorting



Avenue du Tir-Fédéral 44  |  CH-1024 Ecublens  |  Switzerland  |  +41 21 694 41 11
info@maillefer.net  |  www.maillefer.net 

Maillefer jest światowym liderem w zakresie systemów do produkcji rur, przewodów i kabli. 
Oferujemy ponad 50 technologii i najszerszy w branży zakres rozwiązań obejmujący niemal 
20 zastosowań, takich jak systemy mikrokanalizacji światłowodowych, przewody medyczne, 
rury grzewcze i hydrauliczne, systemy mikronawadniania, rurki samochodowe, rurki i uszczelki 
z elastomeru oraz inne rury do zastosowań specjalnych. Aby dostosować się do potrzeb 
związanych z cyklem życia produktu, naszym klientom zapewniamy najlepsze dopasowanie 
techniczne oraz jakość – od pojedynczych komponentów do kompletnego wyposażenia fabryki.

Maillefer is the global leader in pipe, tube, wire, and cable production systems. We offer over 50 
technologies and the widest services portfolio in the industry to cover nearby 20 applications, 
such as blown fiber micro-duct, medical tube, heating & plumbing pipe, micro-drip irrigation 
laterals, automotive tube, elastomer tubes and seals, and other special tubes. From us, you can 
always get the best technical fit and value – from a single component to a complete factory – to 
match your lifecycle needs.

Maillefer Sa 



Rheinweg 4  |  CH-8200 Schaffhausen  |  Switzerland  |  +41 52 632 26 26
info@priamus.com  |  www.priamus.com 

PriaMUS System Technologies z siedzibą w Schaffhausen w Szwajcarii świadczy usługi 
zarządzania jakością w zakresie formowania wtryskowego. Produkty obejmują czujniki 
ciśnienia i temperatury w gnieździe formy i są one uzupełnieniem systemów sterowania 
i monitorowania. 

Rozwiązania firmy PRIAMUS nie tylko monitorują proces formowania wtryskowego, ale 
również inteligentnie go kontrolują. W ten sposób można zaobserwować poprawę jakości 
części, zmniejszenie ilości odpadów i znaczną redukcję kosztów. Dostarczamy nie tylko same 
komponenty, ale również kompletne rozwiązania z doradztwem, serwisem i szkoleniami. 

PRIAMUS System Technologies jest członkiem grupy Molding Solutions w strukturze Barnes 
Group Inc. Wysoko zaawansowane inżynieryjnie produkty, zróżnicowane technologie 
przemysłowe i innowacyjne rozwiązania oferowane przez PRIAMUS i jego partnerów znajdują 
zastosowanie na wielu rynkach u szerokiej gamy klientów z branży przetwórstwa tworzyw 
sztucznych.

PriaMUS System Technologies with headquarter in Schaffhausen / Switzerland provides quality 
management services for injection molding. The products include cavity pressure sensors and 
melt front detecting sensors to complete control and monitor systems. 

PRIAMUS systems do not only monitor the injection molding process but also control it 
intelligently. Thus an enhanced part quality results, a decrease of scrap can be seen and costs 
can be drastically reduced. We sell solutions with engineering, service and training and not only 
components. 

PRIAMUS System Technologies is member of the Molding Solutions group within the Barnes 
Group Inc. The highly engineered products, differentiated industrial technologies and innovative 
solutions that are provided by PRIAMUS and its partners serve a wide range of end markets and 
customers within the plastics-processing industry.

Priamus System Technologies aG Priamus System Technologies aG 



Technopark Luzern  |  Platz 4  |  CH-6039 Root D4  |  Switzerland  |  +41 41 541 91 70
info@probylas.com  |  www.probylas.com 

ProBylas aG oferuje modułowe maszyny do laserowego spawania tworzyw sztucznych. 
Dzięki swojej modułowości, gotowe do użycia maszyny „Turnkey” mogą być skonfigurowane 
specjalnie pod spawane części oraz wymagania klienta. Małe i kompaktowe maszyny  
„Turnkey S” są wyjątkowe pod względem rozmiaru i elastyczności.

Oprócz gotowych do użycia maszyn oferowane są również komponenty „Modula”, które 
mogą być wbudowane przez konstruktora w maszynę specjalną. Wszystkie niezbędne 
moduły do spawania są dostępne z różnymi rodzajami lasera, optyką do kształtowania wiązki, 
podsystemami ruchu i elementami mocującymi.

Firma ProByLas AG została założona w 2017 roku jako start-up przez osoby z wieloletnim 
doświadczeniem w spawaniu tworzyw sztucznych. Pierwsze typy maszyn zostały 
zaprezentowane i wprowadzone na rynek w 2018 roku. Przed podjęciem decyzji o zakupie 
maszyny, klienci mogą przekazać próbki do spawania i analizy w laboratorium technicznym.

ProBylas aG offers modular machines for welding plastics by laser. Thanks to their modularity, 
the ready-for-use „Turnkey” machines can be configured specifically for the parts to be welded 
and the customer’s requirements. The small and compact „Turnkey S” is unique in its size and 
flexibility.

Besides the ready-for-use machines also the „Modula” components are offered, which can 
be integrated by a machine builder into a specific special machine. All necessary modules for 
welding are available with different types of laser, optics for beam shaping, motion subsystems, 
and clamping units.

ProByLas AG was founded 2017 as a start-up with long-term experience in plastic welding. 
The first types of machines were presented in 2018 and introduced into the market. In the 
technical laboratory customer samples can be a welded and evaluated prior to the decision of 
investing into a welding machine.

ProBylas aG 



Od 1973 roku Teca-Print aG jest synonimem jakości i niezawodności w druku tamponowym. 
Nasze produkty obejmują maszyny do tampodruku i kompleksowe systemy automatyczne, 
urządzenia peryferyjne i akcesoria, a także materiały eksploatacyjne: tampony, farby i matryce.

Projektujemy i produkujemy wysokiej jakości szwajcarskie maszyny do tampodruku, a dzięki 
systematycznemu ulepszaniu naszych rozwiązań i ciągłemu wprowadzaniu innowacji 
technicznych, udaje nam się stale promować druk tamponowy i stosować go w nowych 
segmentach rynku. Obecnie jesteśmy jednym z liderów na rynku druku tamponowego, a dzięki 
naszym własnym filiom i wieloletnim partnerom handlowym wspieramy klientów na całym 
świecie.

Since 1973, Teca-Print aG has been synonymous with quality and reliability in pad printing. 
Our products range from pad printing machines and complex automated systems, peripherals 
and accessories to consumables, like printing pads, inks and plates.
 
We develop and produce high-quality Swiss pad printing machines and, through the systematic 
evolution of products and the continuous incorporation of technical innovations, we have 
succeeded in constantly promoting pad printing and integrating it into new market segments. 
Today we are one of the market leaders in pad printing and support customers across the globe 
with our own subsidiaries and long-standing sales partners.

Przedstawiciel w Polsce / Distributor in Poland  
F-PLAST  |  ul. Wojska Polskiego 49/18  |  85-825 Bydgoszcz  |  Polska  |  +48 602 130 036
www.teca-print.com.pl  |  robert_filarski@teca-print.com.pl

Teca-Print aG 

Bohlstrasse 17  |  CH-8240 Thayngen  |  Switzerland  |  +41 52 645 20 00
info@teca-print.com  |  www.teca-print.com



Telko-Poland od ponad 30 lat oferuje swoim klientom w Polsce wysoko zaawansowane 
tworzywa techniczne – POLIAMIDY – produkowane przez szwajcarską firmę EMS GRIVORY 
pod nazwami handlowymi: GRIVORY, GRILAMID i GRILON. Przeznaczone do ekstruzji i wtrysku 
znajdują szerokie zastosowanie w licznych obszarach: motoryzacji, telekomunikacji, elektronice 
i elektrotechnice, przemyśle opakowaniowym i wielu innych.

Telko-Poland, w bliskiej współpracy z EMS GRIVORY, realizuje również szeroki, 
zindywidualizowany program wsparcia klientów obejmujący innowacyjne rozwiązania 
materiałowe np. zastępowanie metalu, optymalizację cyklu produkcji i wagi detali, jak również 
proponuje unikalne rozwiązania w zakresie estetyki, takie jak: wyjątkowa jakość powierzchni, 
barwa i wzornictwo detali.

Telko-Poland, for more than 30 years, has been offering high-performance polymers 
– POLYAMIDES – manufactured by the Swiss company EMS GRIVORY under the trade names: 
GRIVORY, GRILAMID & GRILON. These high-performed resins dedicated for extrusion & injection 
molding are used in various industrial segments: automotive, telecommunication, electro 
& electronics, packaging and many more. 

Telko-Poland, in close cooperation with EMS GRIVORY, provides an intensive and tailor-made 
service that covers innovative material solutions, e.g. metal replacement, cost and weight savings, 
cycle optimization, as well as offers unique solutions for high-quality surface, color and design.

ul. Taneczna 18  |  02-829 Warszawa  |  Polska  |  +48 22 330 12 00
telko.poland@telko.com  |  www.telko.com

Telko Poland 



THE Machines Yvonand Sa jest dynamicznie rozwijającą się firmą. Budujemy maszyny 
i kompletne linie produkcyjne dla naszych klientów na całym świecie. 

Posiadamy gruntowne know-how i doskonałą wiedzę techniczną w następujących dziedzinach:
  Linie do produkcji rur nawadniających z płaskimi i cylindrycznymi kroplownikami
  Linie do produkcji rur nawadniających z użyciem taśmy kroplującej (labirynt ciągły)
  Linie i urządzenia do produkcji rur wielowarstwowych (rury kompozytowe)
  Precyzyjne formowanie i spawanie cienkościennych rur metalowych
  Laserowe spawanie krzyżowe i łączenie powlekanych i niepowlekanych taśm metalowych
  Specjalne maszyny dla przemysłu rur i kabli z tworzyw sztucznych

Nasze bogate wieloletnie doświadczenie pozwala nam wspierać klientów w spełnianiu 
ich specyficznych wymagań, takich jak stawianie czoła kompleksowym problemom oraz 
dostarczanie odpowiednich i dopasowanych do ich potrzeb rozwiązań. 

THE Machines Yvonand Sa is a dynamic company in constant expansion. We build machines 
and complete production lines for our customers worldwide. 

We have in-depth know-how and excellent technical expertise in the following areas:
  Irrigation pipe production lines with flat and cylindrical drippers
  Drip Tape irrigation pipe production lines (continuous labyrinth)
  Lines and Equipment for multilayer pipe production (composite pipes)
  Precision forming and welding of thin wall metal pipes
  Laser cross welding and joining of coated and uncoated metal tapes
  Specific machinery for the plastic pipe and cable industry

Our wide experience gained over the years enables us to support customer specific demands, 
like solving complex requirements and providing suitable and tailor-made solutions. 

Rue de l’Industrie 5  |  CH-1462 Yvonand  |  Switzerland  |  +41 24 423 50 50
info@the-machines.ch  |  www.the-machines.ch

THE Machines Yvonand Sa 



Ultra System Sa jest niezawodnym dostawcą dla wszystkich przetwórców tworzyw sztucznych, 
którzy potrzebują wsparcia podczas zmian koloru i/lub materiału. Produkty Ultra Plast mogą 
być stosowane w każdym sektorze (wtrysk, wytłaczanie i rozdmuchiwanie). Nie mają one 
właściwości ściernych i działają wywołując reakcję chemiczną.  Możemy zaoferować trzy różne 
rozwiązania w zakresie czyszczenia: standardowa seria Ultra Plast, seria -CS z QUALIPURGE® 
SWISS TECHNOLOGY, najnowsza i bardzo łatwa w użyciu seria -S i SP oraz czyściwa płynne 
Ultra Plast LP. Posiadamy wszystkie certyfikaty. Zespół Ultra System jest zawsze gotowy do 
znalezienia właściwego rozwiązania wszystkich problemów produkcyjnych klienta. 

Ultra System Sa is a reliable supplier for all plastic processing companies who need support 
during color and/or material changes, Ultra Plast products can be used in every sector (injection, 
extrusion and blow molding), they are not abrasive as working on a chemical reaction. We can 
offer three different solutions for purging: the standard Ultra Plast range, the range -CS with 
QUALIPURGE® SWISS TECHNOLOGY, the newest –S and SP range very easy to use and the Ultra 
Plast LP, a liquid purger. All certifications are available. Ultra System’s team is always ready to find 
the right solution for all your production problems.

Rue de l’Ancienne Pointe 30  |  CH-1920 Martigny  |  Switzerland  |  +41 27 722 62 71
info@ultrasystem.ch  |  www.ultrasystem.ch 

UlTra SYSTEM Sa 



Polsko-Szwajcarska izba Gospodarcza jest największą platformą polsko-szwajcarskich 
kontaktów biznesowych. Zrzesza i reprezentuje przeważającą większość szwajcarskich firm 
na polskim rynku. Rozwija polsko-szwajcarskie stosunki gospodarcze i promuje Szwajcarię 
w Polsce i Polskę w Szwajcarii. 

Izba to wymiana informacji i doświadczeń, a także inspirujące spotkania. Poprzez projekty 
skierowane do różnych branż i profesjonalistów, wspiera firmy zrzeszone w realizacji ich celów 
biznesowych. 

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie powstała w 1998 roku. Izba 
jest dobrowolnym, niedotowanym przez instytucje publiczne, stowarzyszeniem według 
prawa polskiego. Obecnie liczy ok. 200 członków, a ich aktualna lista dostępna jest na stronie 
www.swisschamber.pl

Zapraszamy do śledzenia nas na   

The Polish-Swiss chamber of commerce is the greatest platform of Polish-Swiss business 
contacts. It affiliates and represents the vast majority of Swiss companies on the Polish market. 
It develops Polish-Swiss economic relations and promotes Switzerland in Poland and Poland in 
Switzerland.

The Chamber offers an exchange of information and experience as well as inspiring meetings. 
Through projects directed at various industries and professionals, it fosters affiliated companies 
in attaining their business objectives.

The Polish-Swiss Chamber of Commerce with its seat in Warsaw was founded in 1998. 
The Chamber is a voluntary, not founded by public institutions, association under the Polish law. 
The Chamber has currently approx. 200 members. The current list of our members is to be found 
at www.swisschamber.pl 

Follow us on   

Al. Niepodległości 18  |  02-653 Warszawa  |  Tel. +48 22 322 76 25
swisschamber@swisschamber.pl  |  www.swisschamber.pl 

Polsko-Szwajcarska izba Gospodarcza 
Polish-Swiss chamber of commerce



Swiss Business Hub Polska jest oficjalnym partnerem organizacji Switzerland Global Enterprise 
(S-GE). Oferujemy swoje usługi małym i średnim przedsiębiorstwom ze Szwajcarii i Lichtensteinu 
pomagając im w rozpoczęciu i rozwoju ich działalności biznesowej na terenie Polski. Swiss 
Business Hub Polska, dzięki lokalizacji przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie, korzysta 
z szerokiej sieci kontaktów i wiedzy ekspertów. Małe i średnie przedsiębiorstwa szwajcarskie 
mają dzięki temu możliwość bezpośredniego dostępu do najważniejszych polskich instytucji 
i organizacji ekonomicznych, społecznych, politycznych, naukowych i kulturalnych. Rynek polski 
oferuje firmom szwajcarskim dużo możliwości. Badanie tych możliwości oraz identyfikacja 
potencjalnych partnerów może być jednak czasochłonna i kosztowna. Właśnie na tym polu 
Swiss Business Hub Polska może zapewnić wsparcie dla firm szwajcarskich.

Zapraszamy do śledzenia nas na   

The Swiss Business Hub Poland is the official partner of Switzerland Global Enterprise (S-GE). 
We offer our services to small and medium enterprises (SMEs) from Switzerland and Liechtenstein 
to help them launch and develop their business relations in Poland. Based at the Swiss Embassy 
in Warsaw, the Swiss Business Hub Poland benefits from a widespread network of contacts 
and the know-how of experts. The SMEs can therefore enjoy direct access to major players 
in the commercial, social, political, scientific and cultural fields. The Polish market offers great 
opportunities for Swiss companies. Researching those opportunities and identifying potential 
partners can be time consuming and costly. This is where the Swiss Business Hub Poland can 
assist Swiss SMEs. 

Follow us on   

Al. Ujazdowskie 27  |  00-540 Warszawa  |  Tel. +48 22 628 04 81
var.sbhpoland@eda.admin.ch  |  www.s-ge.com  

Swiss Business Hub Polska przy ambasadzie Szwajcarii 
Swiss Business Hub Poland c/o Embassy of Switzerland



Polsko-Szwajcarska izba Gospodarcza /  
Polish-Swiss chamber of commerce
Al. Niepodległości 18  |  02-653 Warszawa  |  Tel. +48 22 322 76 25

www.swisschamber.pl 

Swiss Business Hub Polska przy ambasadzie Szwajcarii /  
Swiss Business Hub Poland c/o Embassy of Switzerland
Al. Ujazdowskie 27  |  00-540 Warszawa  |  Tel. +48 22 628 04 81

www.s-ge.com

Kawę na stoisku serwuje:
coffee at the stand is served by:


