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CENTRUM LOGISTYCZNE
6 500 m2

8 000 miejsc paletowych

ADMINISTRACJA  3 000 m2

SPRZEDAŻ 
BADANIA I ROZWÓJ
FINANSE

PRACOWNIA
WYKROJNIKÓW I FORM

FABRYKA
12 000 m2

NOWA INWESTYCJA
CBR
NOWY WYDZIAŁ NARZĘDZIOWY
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Trefl SA to największa firma produkująca puzzle i gry w regionie 
CEE oraz jeden z największych producentów w całej Europie. 
Trefl SA jest firmą rodzinną. Powstała w 1985 roku i od tego czasu 
konsekwentnie buduje swoją pozycję i stale rozwija ofertę oraz 
możliwości produkcyjne.

Produkujemy łącznie ponad 20 milionów puzzli i gier rocznie, każde-
go roku wydajemy kilkaset nowych tytułów, które oferujemy klien-
tom w 50 krajach.  

Od wielu lat skutecznie oferujemy również usługi naszej fabryki 
klientom w modelu B2B. Obsługujemy przeszło 50 wydawców gier 
i puzzli z całej Europy, oferując im nasze doświadczenie w całym pro-
cesie powstawania produktu. Optymalizacja techniczna projektów, 
projektowanie i wykonanie narzędzi, efektywny proces produkcy-
jny, gwarantujący oczekiwaną jakość przy zachowaniu prawidłowej 
struktury kosztów to nasz wkład w rozwój naszych partnerów. 

Doświadczenia naszych pracowników oraz techniczne możliwości 
stały się fundamentem marki Trefl Factory. Chcemy, by była ona 
symbolem współpracy oraz wymiany doświadczeń ukierunkowanych 
na wspólny rozwój i sukces. Nasi projektanci, inżynierowie oraz 
wszyscy liniowi pracownicy fabryki są gotowi na kolejne wyzwania. 

Zapraszamy do współpracy!

 

Skorzystaj z naszego doświadczenia, 
rozwijaj się z nami!
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FABRYKA
Twoje pomysły zmienimy w gotowy produkt

W fazie kreacji i rozwoju zapewniamy

•    Kompleksowe opracowanie technologii projektu,            
      kierując się wymogami najwyższych standardów           
      wykonania przy jednoczesnej optymalizacji i kontroli          
      kosztów. 

•    Dobór materiałów od certyfi kowanych dostawców           
      oraz szeroki asortyment komponentów z tektury,         
      drewna i tworzyw sztucznych. 

•    Zaprojektowanie konstrukcji i wykonanie prototypów         
      gier i puzzli. Nie ograniczamy się tylko do rozwiązań           
      klasycznych, nasi inżynierowie proponują oryginalne         
      formy i indywidualne rozwiązania.

•    Kompleksową obsługę materiałów grafi cznych 
      w nowocześnie wyposażonym studiu DTP, 
      adaptowanie artworków do kształtu opakowania,         
      planszy i formatek.  

      Gwarancje zgodności wykonania produktów z normami  
      europejskimi oraz możliwość ich badania pod kątem       
      migracji metali ciężkich i olejów mineralnych.    
      Oferujemy materiały zgodne z wymogami standardu    
      FSC®- na życzenie klienta (gry oraz puzzle).

      Wykrojniki, w tym również wykrojniki na puzzle oraz        
      stemple do formowania pudełek wykonane we własnej  
      narzędziowni, co gwarantuje dużą elastyczność 
      terminową oraz kontrolę kosztów.
  
•    Wygodną możliwość skorzystania z oferty, ponad 200  
      gotowych matryc opakowań lub stworzenia z nami            
      nowej indywidualnej bryły.

Twoje pomysły zmienimy w gotowy produkt

W fazie kreacji i rozwoju zapewniamy

•    Kompleksowe opracowanie technologii projektu,            
      kierując się wymogami najwyższych standardów           
      wykonania przy jednoczesnej optymalizacji i kontroli          
      kosztów. 

•    Dobór materiałów od certyfi kowanych dostawców           
      oraz szeroki asortyment komponentów z tektury,         
      drewna i tworzyw sztucznych. 

•    Zaprojektowanie konstrukcji i wykonanie prototypów         
      gier i puzzli. Nie ograniczamy się tylko do rozwiązań           
      klasycznych, nasi inżynierowie proponują oryginalne         
      formy i indywidualne rozwiązania.

•    Kompleksową obsługę materiałów grafi cznych 
      w nowocześnie wyposażonym studiu DTP, 
      adaptowanie artworków do kształtu opakowania,         
      planszy i formatek.  

      Gwarancje zgodności wykonania produktów z normami  
      europejskimi oraz możliwość ich badania pod kątem       
      migracji metali ciężkich i olejów mineralnych.    
      Oferujemy materiały zgodne z wymogami standardu    
      FSC

      Wykrojniki, w tym również wykrojniki na puzzle oraz        
      stemple do formowania pudełek wykonane we własnej  
      narzędziowni, co gwarantuje dużą elastyczność 
      terminową oraz kontrolę kosztów.
  
•    Wygodną możliwość skorzystania z oferty, ponad 200  
      gotowych matryc opakowań lub stworzenia z nami            
      nowej indywidualnej bryły.

ETAP  PRZYGOTOWANIA
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FABRYKA
Faza produkcji
•   Wszystkie procesy produkcyjne wykonywane       
     są in-house, czyli w obrębie jednego zakładu     
     produkcyjnego. 

•   Druk offsetowy odbywa się na urządzeniach        
     marki Heidelberg; system AXIS CONTROL            
     gwarantuje powtarzalność druku od pierwszego          
     do ostatniego arkusza.

•   Oferujemy liczne uszlachetnienia, m.in.   
     lakierowanie UV, hot stamping, laminowanie,     
     brokat i inne.

•   Sztance i prasy o nacisku dochodzącym 
     do 1000T wykrawają tekturę do 4mm grubości 
     i wykonują puzzle do 6000 el.

     Plansze o dowolnych kształtach, składane nawet  
     na 8 części, również w opcji z odsadzeniem 
     i maksymalnym formacie 1000x700 mm,     
     oklejane są dwustronnie na liniach kaszerujących  
     Lamina, Perondi lub Tunkers.

•   W pełni automatyczne pudełkarki Emmeci      
     wykonują rocznie przeszło 20 mln pudełek.  

•   Na nowoczesnych halach produkcyjnych              
     o powierzchni 12000 m2 kompletujemy            
     miksy produktowe i sprawnie przetwarzamy            
     wysokonakładowe zamówienia.

ETAP  REALIZACJI
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PUZZLE

Każdy element ma znaczenie 

Puzzle  wykonujemy  w  szerokiej  gamie rozmiarów 
i  w  różnorodnej  ilości  elementów. Umożliwiamy 
skorzystanie  z  bogatej bazy  gotowych  matryc 
i wykrojników. Wykonujemy wzory pod indywidualne 
oczekiwanie  kontrahentów.     

Oferujemy puzzle

•   wykonane z tektury o grubości od 1,2 do 4 mm 
•   w pudełku twardym typ wieko + denko
•   w pudełku jednoczęściowym klapkowym
•   ułożone płasko na podkładce
     zsypane do woreczka zgrzewanego 
     (woreczek w opcji z zadrukiem)
•   ramkowe i konturowe
•   magnetyczne
     oklejone papierem kredowym lub kalandrowanym  
     (efekt płótna)
     zadrukowane jedno-lub dwustronnie
     z uszlachetnieniami typu: lakier UV mat/błysk,   
     brokat, druk fluorescencyjny, folia mat/błysk, 
     lakier efektowy, hot stamping
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PUZZLE

1000 el.
PUZZLE
640x480 mm
tektura niebieska 1,75 mm
papier płótnowany 100 g

PUDEŁKO
400x270x60 mm
tektura szara 1,2 mm 
papier płótnowany 100 g
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3w1
12, 15, 18 el.

PUZZLE
250x200 mm
tektura szara 2,0 mm 
papier płótnowany 100 g

PUDEŁKO
290x240x50 mm
tektura szara 1,2 mm
papier płótnowany 100 g

PUZZLE
3 plakaty

brokat
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6w1 
PUZZLE KSZTAŁTOWE

PUZZLE
tektura szara 2,0 mm
papier płótnowany 100 g

PUDEŁKO
235x155x47 mm
tektura szara 1,2 mm 
papier płótnowany 100 g

PUZZLE

drewniany 
element
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PUZZLE

RAMKOWE 24
tektura niebieska1,75mm
papier płótnowany 100g

MINI 54
PUZZLE
197x131mm
tektura niebieska 1,75mm
papier półtnowany

PUDEŁKO
92x66x36 mm
karton GC2 250 g

papier
płótnowany

lakier UV
błysk
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PUZZLE             WYMIAR PUDEŁKA / WYMIAR PLAKATU 

 
MINI 54 el.    92 x 66 x 36mm / 197 x 131mm

30 el.     210 x 140 x 40mm / 270 x 200 mm

60 el.    210 x 140 x 40mm / 330 x 220 mm

100/160 el.   285x 189 x 39mm / 410 x 275mm

260 el.    330 x 227 x 39mm / 600 x 400 mm

500 el.    395 x 265 x 45mm / 480 x 340 mm

1000 el.   400 x 270 x 61mm / 680 x 480 mm

1000 el. PANORAMICZNE 400 x 135 x 67mm / 970 x 340 mm

1500 el.   400 x 270 x 61mm / 580 x 850 mm

2000 el.   400 x 270 x 61mm / 960x680 mm

3000 el.   395x265x87 mm / 1160x850 mm

4000/6000 el.   398x266x98 mm / 1360x960 mm

PUZZLE W PUDEŁKU PUZZLE NA PODKŁADCE

PUZZLE

54 el.

30 el.

WYMIAR PLAKATU

197 x 131 mm

200 x 270 mm

PUZZLE RAMKOWE

PUZZLE       WYMIAR

12 el.       183 x 135 mm

15 el.       330 x 230 mm
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Zgraj się z nami

Realizujemy proste i złożone koncepcje gier 
planszowych, karcianych, przestrzennych oraz 
memo, zgodnie z pomysłem i specyfi kacją klienta. 
Realizujemy zlecenia od nakładu min. 1000 szt.

Produkowane przez nas gry zawierają

     plansze tekturowe w różnych kształtach,  
     bez lub z oklejanymi brzegami, z odsadzeniem    
     składane na 2, 4 lub 8 części
     plansze magnetyczne
     elementy plastikowe (np. monety, pionki,  
     żetony, klepsydry i inne)
•   elementy drewniane (kostki, pionki,          
     indywidualne fi gurki itp.)
•   formatki i wykroje tekturowe w dowolnych  
     kształtach i grubościach do 4 mm 
•   karty profesjonalne i dziecięce
•   woreczki z tkaniny
•   wkładki tekturowe (tektura falista lub karton) 
•   wypraski wielokomorowe PET/PS
•   instrukcje składane, szyte lub klejone
•   wiele innych, skomplikowanych komponentów 

GRY
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GRY
PUDEŁKO
370x270x50 mm
tektura szara 1,2 mm  
papier płótnowany 100 g

PLANSZA Z OTWORAMI
tektura szara 2,0 mm  
papier płótnowany 100 g x4

WKŁADKA
tektura szara 2,0 mm 
papier płótnowany 100 g

ŻETONY
tektura szara 2,0 mm 
papier płótnowany 100 g

plansza
z otworami

element drewniany 
z magnesem

pojemniki drewniane
z kulkami

żetony
kartonowe

Kayanak - gra wykonana na zlecenie 
fi rmy Habermaaß GmbH
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GRY
PUDEŁKO
337x325x70 mm
tektura szara 1,2 mm 
papier kredowy 130 g 
folia błysk

PLANSZA
841x570 mm 
tektura szara 2,0 mm
papier kredowy 130 g 
folia błysk

WKŁADKA
tektura falista (mikrofala) 
papier kredowy 130 g

PUDEŁKA NA KARTY
karton GC1 300 g

KARTY
63x88 mm
karton mono 350 g

plansza składana 
na 8 części

drewniana kostka
i pionki

woreczek 
materiałowy

dwukomorowa
wkładka pudełka

pudełko
na karty Gwiezdny Express - gra wykonana na zlecenie 

Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce
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GRY
PUDEŁKO
240x330x50 mm
tektura szara 1,2 mm 
papier płótnowany 100 g

PLANSZA
składana na 4 części
tektura szara 2,0 mm 
papier płótnowany 100 g 

WKŁADKA
karton GC2 300 g

ŻETONY
tektura szara 1,2 
papier płótnowany 100 g 

plastikowe
podstawki

tekturowe
żetony

naklejki
na kostki

kostki
plastikowe

Barnas Traffi  k- gra wykonana na zlecenie 
fi rmy Egmont Kids Media Nordic AS
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GRY
PUDEŁKO
265x265x60 mm
tektura szara 1,2 mm 
papier płótnowany 100 g

WKŁADKA
karton GC2 300 g

INSTRUKCJA
papier kredowy 130 g

KARTY
59x92 mm
karton mono 250 g

FORMATKA Z ELEMENTAMI
tektura szara 2,0 mm 
papier kredowy 150 g 

dzwonek

talia kart
50 szt.

elementy 
o indywidualnych 
kształtach

instrukcja

Gra Pfannen – wykonana na zlecenie 
firmy Hutter Trade Gmbh
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GRY
PUDEŁKO
230x310x150 mm
tektura szara 1,2 mm 
papier płótnowany 100 g

PLANSZA
560x860 mm 
(składana na 8 części)
tektura szara 2,0 mm 
papier kredowy 130 g 
folia błysk

WKŁADKA
tektura falista, bielona

ŻETONY
tektura szara 1,2 mm 
papier kredowy 150 g 

ŻETONY
karton GC2 300 g 

KARTY
104x152 mm
papier kredowy 300 g

KARTY
58x88 mm
karton mono 300 g

puzzle 500 el.

książeczki

duże pudełko
Antek – gra wykonana na zlecenie IPN 
Oddzial w Warszawie
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GRY
PUDEŁKO
145x145x35 mm
tektura szara 1,2 mm 
papier płótnowany 100 g

KLOCKI MEMO
50x50 mm
tektura szara 1,2 mm 
papier płótnowany 100 g 

klocki memo 
z lakierem UV błysk

Gra Meine geburtstags party
wykonana na zlecenie Mc Donald’s
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GRY
GRA KARCIANA

Karty są nieodłącznym elementem gier. 
Produkujemy je z najwyższej jakości materiałów 
i przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. 
Oferujemy szerokie możliwości, indywidualne 
projekty oraz fachowe wsparcie w zakresie 
doboru specyfi kacji. 
 
Najpopularniejsze wymiary kart
 
44 x 68 mm              63 x 88 mm
56 x 100 mm              66 x100 mm
58 x 88 mm                70 x 120 mm

Rekomendowane materiały
Karton jednowarstwowy mono: 
250 gr / 300 gr / 350 gr.

Karton dwuwarstwowy duplex: 
280 gr / 305 gr / 320 gr (płótnowany)
350 gr / 390 gr 

Proponujemy 2 rodzaje rewersów
•   ramkowy 
•   spadowy 

Wykończenia
•   lakier dyspersyjny błyszczący lub matowy
•   lakier UV matowy lub z połyskiem
•   brokat
     metalizowanie
•   tłoczenie
•   hotstamping

instrukcja

kostki plastikowe
z nadrukiem

karty spadowe
58 mm x 88 mm

żetony
tekturowe

Gra wykonana na zlecenie firmy 
Sweet November



19

Projektujemy puzzle i gry na zamówienie 
wydawnictw, agencji reklamowych, 
instytucji publicznych, fundacji oraz 
klientów indywidualnych.  

.

Dobre pomysły, szybka realizacja

         PROJEKTOWANIE
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Kompletna usługa obejmuje
 
•   opracowanie koncepcji i scenariusza gry
•   przygotowanie i przetestowanie          
     mechaniki gry
     dobranie komponentów i materiałów,
     stworzenie modeli
•   wykonanie projektów grafi cznych
•   kompleksową produkcję wszystkich    
     elementów
•   kompletację gier i puzzli oraz dostawę  
     do magazynu klienta

gra edukacyjna przeznaczona dla szkół ponadpodstawowych, 
studentów i nauczycieli mająca na celu zapoznania się ze 
schematem funkcjonowania Parlamentu Europejskiego

gra memory przygotowana na wakacyjny 
event dla Radio Eska

         PROJEKTOWANIE
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PUDEŁKA

Oryginalne rozwiązania, dobra jakość 

Naszą specjalnością są pudełka twarde 
typu rigid box

Wykonujemy opakowania
•   składane z kartonu i mikrofali              
     kaszerowane papierem kredowym,                   
     offsetowym lub kalandrowanym (płótno) 

Oferujemy uszlachetnienia 
•   lakierem UV mat i błysk 
•   folią metaliczną i transparentną mat/błysk
     efektem brokatu 
•   hotstampingu oraz przetłoczenia 

Dysponujemy bazą ponad 200 gotowych matryc 
do formowania pudełek.
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Rodzaje pudełek

•   pudełko twarde wieko-denko z tektry     
     szarej lub bielonej 1,2 mm lub 2,0 mm,      
     oklejane na zewnątrz oraz wewnątrz 
     papierem płótnowanym lub kredowym
•   pudełka z mikrofali E i F
•   pudełka składane z tektury litej od  
     250gr do 400gr
•   pudełka o różnych kształtach i sposo-          
     bach zamknięcia
•   pudełka zamykane na magnes
     indywidualne konstrukcje opracowane    
     dla klienta

PUDEŁKA
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NARZĘDZIA

Projekty skrojone na miarę 
•   20-letnie doświadczenie w wykonywaniu          
     wykrojników i form dla branży poligrafi cznej 
     i przemysłu przetwórczego
•   6000 narzędzi rocznie
•   ponad 50 stałych klientów – drukarnie oraz         
     producenci z branży przetwórczej
•   bogaty i nowoczesny park maszynowy takich 
     fi rm jak: Lasercomb, Serviform
     zespół ponad 20 fachowców z dziedziny        
     projektowo-narzędziowej 
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Co oferujemy naszym Klientom?

     projektowanie konstrukcji 
•   doradztwo z zakresu technologii i materiałów 
•   wykonywanie prototypów z materiałów      
     nakładowych
•   precyzję i poprawność odwzorowania projektu 
•   trwałe narzędzia pozwalające na              
     wielosezonowe użytkowanie
•   funkcjonalność nawet do 1 mln uderzeń
•   wsparcie przy instalacji przyrządu   
     na prasach i automatach sztancujących  
•   terminowość wykonania       
•   dostawy w systemie just-in-time
   

WYKROJNIKI
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Produkujemy i dostarczamy

•    wykrojniki introligatorskie płaskie do
     wszystkich typów maszyn sztancujących,
     pras i tygli
•   formy na sekcje wypychająco-oczyszczające
•   sekcje rozdzielające użytki
•   narzędzia do wykrawania kartonu, tektury,  
     folii, tworzyw sztucznych, gąbki, skóry,   
     gumy itp.
•   wyposażenie do wykrojników, m.in.   
     pertinaksy, kontrbigi oraz tłoczniki, w tym   
     również tłoczniki Braile’a
•   stemple do formowania pudełek typu 
     rigid-box

Specjalizujemy się w wykrojnikach 
do puzzli

WYKROJNIKI
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Elementy z form wtryskowych

 W 2017 roku, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom naszych klientów rozpoczęliśmy 
samodzielną produkcję elementów z tworzyw 
sztucznych. Wdrożone przez nas wtryskarki 
firm KraussMaffei i Engel to wydajne urządze- 
nia do produkcji masowej. 
 Powstający wydział obróbki tworzyw 
sztucznych to kolejny etap realizowanej 
strategii Trefl Factory, stojącej pod znakiem 
kompleksowości obsługi. Idąc o krok dalej, 
oferujemy inżynierię projektową i wytwarzanie 
form wtryskowych pod indywidualne projekty. 

Skorzystaj z naszych usług!  
   

NOWE 
MOŻLIWOŚCI
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Trefl Factory

ul. Kontenerowa 25
81-155 Gdynia
www.factory.trefl.com 

GRY, PUZZLE, OPAKOWANIA

tel.  +48 58 66 67 215
 +48 58 66 67 165
 +48 58 66 67 210 
e-mail:  factory@trefl.com

WYKROJNIKI

tel.     +48 58 66 67 190 
          +48 58 66 67 192 

e-mail: wykrojniki@trefl.com 

Skontaktuj się z nami


