
aVEry dEnnison sp. z o.o.
u.l. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków

tel.: 22 738 37 00
fax: 22 738 37 02
csr.poland@eu.averydennison.com
http://label.averydennison.eu

api FoliE
polska sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 737 58 01
anna.radziszewska@apigroup.com
www.apigroup.com

Api group jEst WioDąCym proDuCEntEm folii Do uszlAChEtniAniA EtykiEt.
Produkujemy folie metaliczne do laminowania w technologii flexo oraz cyfrowej. Do wyboru mamy
kolory srebrne, złote, w odcieniu satynowym, matowym. Wszystkie folie przeznaczone są do zadru-
ku. W cyfrowych maszynach z użyciem głowic Xaar można osiągnąć na etykiecie efekt 3D.
Ponadto w portfolio API Group znajdują się folie do tłoczenia na gorąco metaliczne i pigmentowe, fo-
lie holograficzne, folie Holonique ™, laminaty METPOL i TRANSMET powleczone warstwą aluminium.
ofErujEmy � Dostępność folii z magazynu w Polsce � Profesjonalne doradztwo techniczne
� Profesjonalne szkolenia z tłoczenia na gorąco � Profesjonalne wsparcie przy projektach opako-
wań, etykiet z uwzględnieniem najnowszych trendów w danej kategorii
ozDABiAmy EtykiEty, uszlAChEtniAmy Druk

Digiprint spECjAlizujE siĘ W DostArCzAniu innoWACyjnyCh orAz komplEksoWyCh
systEmóW DlA rynku poligrAfii. Portfolio oferowanych rozwiązań dla producentów etykiet
obejmuje między innymi:
� Maszyny do cyfrowego druku etykiet HP Indigo
� Systemy wydruków próbnych
� Kalibracje oraz standaryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach
� Szkolenia produktowe i technologiczne
� Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz wsparcie techniczne
Aby uzyskać więcej informacji na temat portfolio firmy, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
www.digiprint.pl

digiprint
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
t: +48 22 295 03 80
f: +48 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

urząDzEniA, osprzĘt i CzĘśCi zAmiEnnE Do mAszyn Do proDukCji opAkoWAń i EtykiEt
� hamulce i sprzęgła: pneumatyczne i elektromagnetyczne, hamulce zaciskowe,

hamulce i sprzęgła chłodzone wodą;
� systemy kontroli nadruku, systemy kontroli naciągu wstęgi, czujniki obciążenia,

systemy prowadzenia wstęgi, głowice mechaniczne;
� wały rozprężne, głowice zabezpieczające, głowice obrotowe;
� systemy i moduły cięcia wzdłużnego, noże krążkowe i oprawy;
� części zamienne z poliuretanu, bigi i obsady noży, noże szczelinowe, wybieraki i palce

czyszczące, wyposażenie do wycinania uchwytów i otworów, wały rastrowe i gumowe;
� pompy próżniowe Rietschle, Becker.

EMporia sp. z o.o.
ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno
Osoba kontaktowa: Katarzyna Zalewska
tel.: 065 528 79 00, fax: 065 528 79 01
katarzyna.zalewska@emporia.pl
www.emporia.pl

3M poland sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn

Osoba kontaktowa: Piotr Lis
tel.: +48 600 915 553
e-mail: plis@mmm.com

rozwiązania 3m w produkcji poligraficznej i papierniczej.

3m to kluczowy dostawca taśm do montażu form fleksograficznych
i systemów łączenia roli. nasze rozwiązania wykorzystywane są
w druku fleksograficznym, offsetowym, rotograwiurowym
oraz w przemyśle papierniczym.

www.3m.pl/tasmyikleje
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AVEry DEnnison jEst śWiAtoWym liDErEm W proDukCji
mAtEriAłóW sAmoprzylEpnyCh i tWorzEniu innoWACyjnyCh rozWiązAń.

Technologie stosowane przez firmę stanowią nieodłączną część produktów
używanych na każdym rynku i w każdej branży.
Avery Dennison działa w ponad 50 krajach i zatrudnia ponad 26 000 pracowników
oferując klientom innowacje, które pomagają uczynić marki bardziej inspirującymi,
a świat bardziej inteligentnym.
Z siedzibą w Glendale, w Kalifornii, firma odnotowała w 2013 roku
sprzedaż w wysokości 6.1 bln USD.

Epson EuropE B.V.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

tel.: 22 375 75 00, fax: 22 375 75 01
lfp@epson.pl, www.epson.pl

ColorWorks C7500 krótkie serie etykiet, rozdzielczości 600 x 1200 dpi, tusze DURABrite Ultra. Gło-
wica PrecisionCore MicroTFP daje świetną jakość etykiet bez kosztów druku wstępnego. Druk na żą-
danie i prędkość 300 mm/s pozwalają błyskawicznie realizować niskie nakłady. ColorWorks C3500
druk etykiet z prędkością do 103 mm/s. Urządzenie radzi sobie ze zróżnicowanym podłożem (np. ma-
towe i błyszczące papiery powlekane oraz folia). Epson surEprEss l-4033AW – 7 kolorowa maszy-
na do profesjonalnej produkcji wysokiej jakości etykiet w krótkich seriach. Możliwość druku na stan-
dardowych podłożach etykietowych w szerokości od 80 do 340 mm. Epson surEprEss l-6033VW
szybka jednoprzebiegowa maszyna z atramentami UV (CMYK) z możliwością druku białym oraz na-
kładaniem lakieru. Wierszowy układ głowic PrecisionCore zapewnia prędkość druku 15 m/min na
standardowej folii oraz papierowych materiałach etykietowych o szerokości od 80 do 340 mm.

www.3m.pl/tasmyikleje/
www.digiprint.pl/
www.digiprint.pl/
mailto:digiprint@digiprint.pl/
mailto:katarzyna.zalewska@emporia.pl/
www.emporia.pl/
mailto:lfp@epson.pl/
http://label.averydennison.eu/
mailto:csr.poland@eu.averydennison.com/
www.apigroup.com/
mailto:anna.radziszewska@apigroup.com/
mailto:plis@mmm.com/
www.epson.pl/
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HuBErgroup polska sp. z o.o.

huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.pl
www.hubergroup.pl

HkM sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 38
81-855 Sopot

tel./fax: +48 58 550 79 51
tel./fax: +48 58 733 98 75
e-mail:hkm@hkm.pl
www.hkm.pl

FlEXor / EMis sp. z o.o.
ul. Jana Kochanowskiego 45/3, 01-864 Warszawa
tel.: +48 22 560 30 80; fax; +48 22 560 30 89
e-mail: info@flexor.pl
internet: www.flexor.pl
youtube: www.youtube.com/flexor4u

EuropapiEr polska sp. z o.o.
Magazyn centralny:
05-870 Błonie k. Warszawy / Pass 20J
tel.: +48 801 989 800, fax: +48 22 35 69 290
office@europapier.pl
www.europapier.pl

itW Foils BV
Prof. Lorentzweg 16
5144 NP Waalwijk, Holland
Osoba kontaktowa: Andrzej Wcisło
e-mail: a.wcislo@itwfoils.pl
tel. kom.: +48 601 93 60 75
tel.: +31 416 569406, fax: +31 416 344355
www.itwfoils.eu

JurMEt sp. z o.o. sp.k.
ul. Antoniewo 8, 87-162 Lubicz k. Torunia
tel.: +48 56 678-27-77...78
fax: +48 56 678-27-85
jurmet@jurmet.com.pl
www.jurmet.com.pl

inkrEDiBlE farby triadowe do druku offsetowego; nAturA gA® farby o niskiej migracji do druków
neutralnych sensorycznie; CoronA mgA® farby o niskim zapachu własnym oraz znikomej migracji;
CoronA lABEl mgA® farby o niskiej migracji schnące oksydacyjnie do produkcji opakowań spożyw-
czych na podłożach niewsiąkliwych; tinkrEDiBlE mgA® farby do druku na blasze; AlChEmy farby
złote i srebrne; nEW V pACk mgA® farby i lakiery UV neutralne sensorycznie oraz o niskiej migracji;
nEW V farby UV do druku na szerokim spektrum podłoży (offset + flekso); gECko farby i lakiery roz-
puszczalnikowe dla fleksografii i wklęsłodruku; hyDro-X fleksograficzne farby wodorozcieńczalne;
lAkiEry olejowe, dyspersyjne, utrwalane w promieniach UV oraz zapachowe; śroDki pomoCniCzE,
dodatki do wody, zmywacze, gumy offsetowe. nowoczesne linie produkcyjne farb do wszystkich
technik druku, również farb offsetowych mgA do druku opakowań artykułów spożywczych.

Oferta hkm Sp. z o.o. – mAszyny DlA poligrAfii W rozsąDnyCh CEnACh
Cyfrowe: memjetowe i inkjetowe trojanlabel Dania. Bezpieczne i tanie wejście w cyfrę.
hybrydowe: grAphium ffEi Anglia – w pełni zintegrowana hybryda, dla bardzo wymagających.
flexo: EDAlE Anglia – modułowa, hEXiAng – wieżowa, DonghAng – pełna automatyka
i w cenie mechanicznej konkurencji.
finishingi – BrotECh i nB 330 – najwyższa jakość w bardzo rozsądnej cenie.
WErosys Dania – hi-tech semi-rotacja. Ma wszystko, co tylko można sobie wymarzyć!
trojAn3+WErosys – mini hybryda łącząca dwie technologie: cyfrową i flexo,
dająca możliwość zrobienia etykiety ze zmiennymi danymi, kolorami spotowymi,
wybiórczym lakierem, złoceniem i laminacją – wszystko w jednym przebiegu.

EuropApiEr polskA jEst jEDnym z CzołoWyCh DystryButoróW
poDłoży Do Druku i mEDióW Do rEklAmy W polsCE i EuropiE śroDkoWo-WsChoDniEj.
Naszą ofertę opieramy na produktach renomowanych, międzynarodowych producentów.

Naszą ofertę materiałów do produkcji etykiet stanowią:
� Papiery etykietowe gładkie, płótnowane oraz suche i wodoodporne
� Papiery i folie samoprzylepne
� Papiery i folie samoprzylepne w formatach SRA3

WWW.EuropApiEr-onlinE.pl

flEXor jest marką obejmującą rodzinę maszyn o szerokości roboczej od 150 mm do 520 mm
znajdujących zastosowanie w drukarniach fleksograficznych na wszystkich kontynentach.

Oferta obejmuje m.in. przEWijArki do konfekcjonowania i produkcji etykiet białych i zadruko-
wanych (dostępne opcje: odwijak roli jumbo, podwójna sztanca, sztanca semi-rotacyjna, cięcie
na arkusze A3/A4/A5, zespoły drukujące flekso z suszeniem IR/UV, głowice inkjet/DoD do per-
sonalizacji/numeracji, laminator, nawijak semi-turret,...), mAszyny Do inspEkCji wyposażone
w kamery różnych dostawców, przEkrAWACzE gilotynoWE do cięcia z roli na arkusze, przE-
WijArki stołoWE, mAszyny sEmi-rotACyjnE Do DrukArEk typu mEmjEt, AutomAtyCznE
nAWijAki rEWolWEroWE typu Turret i poDnośniki roli typu Flexi Roll Lift.

� Wysokiej klasy folie do uszlachetniania druku z przeznaczeniem
do hot-stampingu, aplikacji Cold Foil, laminowania oraz UV casting.

� Szeroka gama folii do trudnych podłoży, pod zadruk UV,
folie kolorowe i dyfrakcyjne (holograficzne).

proDukty itW foils spEłniAją WszystkiE Wymogi BEzpiECzEństWA,
Co potWiErDzAją stosoWnE CErtyfikAty.

itW foils spECjAlistyCznE foliE Do uszlAChEtniAniA Druku.

Firma Jurmet produkuje maszyny w technice cięcia i nawijania, w szczególności BoBiniArki
i przEWijArki do wszelkiego typu materiałów giętkich takich jak: folie, papier, aluminium, lami-
naty, włóknina oraz przewijarki do etykiet samoprzylepnych czystych i zadrukowanych z kontrolą
nadruku.
Nasze maszyny są budowane z uwzględnieniem najwyższych technologii występujących w tego
typu maszynach. Część rozwiązań została opatentowana przez Jurmet. Ponadto firma produkuje
krAjArki gilz, ręczne, półautomatyczne i automatyczne z magazynem gilz oraz CzĘśCi Wypo-
sAżEniA mAszyn takie jak wałki i głowice rozprężne, wałki bananowe oraz korektory gilz.

zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej WWW.jurmEt.Com.pl

mailto:office@europapier.pl/
www.europapier.pl/
www.europapier.pl/
mailto:info@flexor.pl/
www.flexor.pl/
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mailto:hkm@hkm.pl/
www.hkm.pl/
mailto:wroclaw@hubergroup.pl/
www.hubergroup.pl/
mailto:a.wcislo@itwfoils.pl/
www.itwfoils.eu/
mailto:jurmet@jurmet.com.pl/
www.jurmet.com.pl/
www.jurmet.com.pl/
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pC print
ul. Białoborska 16, 04-668 Warszawa
tel.: 22 613 09 52, fax: 22 812 97 52
www.pcprint.pl

PC PRINT od ponad 20 lat jest sprawdzonym dystrybutorem folii i akcesoriów do hot i cold stam-
pingu. Reprezentuje na polskim rynku firmę LEONHARD KURZ – światowego lidera w produkcji fo-
lii do uszlachetniania szerokiej gamy podłoży. pC print dostarcza folie i matryce do zastosowań:
� graficznych � dekoracji tworzywowych opakowań kosmetycznych � dekoracji elementów z two-
rzyw sztucznych � produkcji kart plastikowych i biletów � druku etykiet informacyjnych.
PC PRINT oferuje również produkty i systemy do wykorzystania przy ochronie marki, potwierdza-
niu autentyczności produktu i śledzeniu towarów w łańcuchu dostaw.
Doświadczony zespół PC PRINT świadczy usługi w zakresie profesjonalnego wsparcia – doradztwo
w planowaniu, przygotowaniu, projektowaniu i w końcu uruchomieniu projektów. Mamy
wieloletnie doświadczenie. Znamy rozwiązania. jesteśmy do państwa dyspozycji.

lEsko EnginEEring lEszEk sEroCzyński
Nadma, ul. Pólko 20, 05-270 Marki
tel: +48 22 78 11 888
e-mail: info@lesko-ing.com.pl

www.lesko-ing.com.pl
www.facebook.com/leskoEngineering/

proDuCEnt W pEłni DEDykoWAnyCh mAszyn Do Druku i uszlAChEtniAniA EtykiEt
� Modułowe linie konwertujące do kompleksowej obróbki etykiet serii CL i DCL
� Przewijarki inspekcyjne (100% inspection) serii HI
� Maszyny do druku flekso serii RLS PRN
� Maszyny sztancujące i gilotynujące serii RLS DIE i RLS G
� Przewijarki serii RLS / Proste przewijarki stołowe serii TT i VTT
� Wózki do transportu i załadunku roli i cylindrów
W portfolio firmy znajduje się również wiele zupełnie niestandardowych projektów wykonanych
dla branży farmaceutycznej i elektronicznej. naszą domeną jest hasło: zbudować maszynę
dokładnie na miarę potrzeb jej użytkownika. lEsko EnginEEring – poWEr of flEXiBility

kodak polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50, bud. Tulipan
02-672 Warszawa

tel.: 22 430 69 00, fax: 22 430 69 09
graphics.kodak.com

firmA koDAk jEst DostAWCą rozWiązAń i mAtEriAłóW
umożliWiAjąCyCh proDukCjĘ nAjWyższEj jAkośCi opAkoWAń i EtykiEt
technologia fleksograficzna: � Systemy CtP fleksograficzne w 4 formatach (maks. 1270 x 2030 mm)
� płyty fotopolimerowe Kodak Flexcel NXH do druku opakowań miękkich � płyty fotopolimerowe
Kodak Flexcel NXC do druku na tekturach falistych � powłoka termiczna TIL do płyt Kodak Flexcel
NXH i NXC � bezprocesowy film termiczny Kodak DITR do wykonywania analogowych płyt flek-
sograficznych oraz letterpress. technologia offsetowa – płyty Ctp do druku komercyjnego:
� termiczne pozytywowe: Kodak Electra XD, Kodak Electra MAX, Kodak Sword Ultra, Capricorn VT
� termiczne negatywowe: Kodak Trilian SP, Kodak DITP Gold � termiczne bezprocesowe: Kodak
Sonora XP � fioletowe: Kodak Violet Print, Kodak Libra VP.

koniCa Minolta
BusinEss solutions polska sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
tel.: 22 560 33 00
e-mail: info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.pl

koniCA minoltA jEst DostAWCą profEsjonAlnyCh,
CyfroWyCh systEmóW proDukCyjnyCh Do Druku koloroWEgo
i monoChromAtyCznEgo.

W swojej ofercie posiada również urządzenia do druku etykiet oraz maszyny do cyfrowego
lakierowania 3D i druku szerokoformatowego. Firma od lat utrzymuje pozycję lidera na polskim
rynku. Podstawą działania Konica Minolta jest przede wszystkim diagnoza potrzeb klienta, na
drugim etapie wybór, a następnie wdrożenie optymalnego rozwiązania wraz ze wsparciem
technicznym. Konica Minolta dysponuje najbardziej rozbudowaną strukturą obsługi serwisowej
i sprzedażowej w Polsce, obsługując klientów w 15 oddziałach w całej Polsce.

plus digital piotr nadziEJa
ul. Kraszewskiego 7
85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40
biuro@plusdigital.pl
www.dodruku24.pl
www.plusdigital.pl

� Drukarki cyfrowe wstęgowe do produkcji etykiet: Epson TM-C3500/TM-C7500 (CMYK),
Epson SurePress L-4033AW (CMYKOrGr+W), Epson SurePress L-6034LV (CMYK+W+Varnish)

� Drukarki cyfrowe arkuszowe do produkcji etykiet Epson WorkForce (CMYK)
� Etykiety ciągłe i die-cut
� systemy do wykończania etykiet firmy DPR i Grafisk Maskinfabrik (laminowanie, analogowe

lub cyfrowe cięcie, usuwanie ażuru z etykiety, rozcięcie na bobiny)
� oprogramowanie do zarządzania procesem przygotowania etykiet NiceLabel i Bartender

pozwalające na łatwe tworzenie i kontrolę etykiet, automatyzację drukowania kodów
kreskowych, RFID, kart plastikowych i innych przy zachowaniu bezpieczeństwa i zgodności

� systemy nawijaków i odwijaków do drukarek Epson

pHz i itH intrEX
Sady, ul. Za Motelem 7
62-080 Tarnowo Podgórne
intrex@intrex.pl, tel.: (61) 841 72 03
www.intrex.pl

� � � intrex jest dystrybutorem urządzeń do znakowania, etykietowania, druku i kontroli wizyjnej
oraz producentem autorskich rozwiązań pozycjonowania i prowadzenia produktu doskonale spraw-
dzających się przy etykietowaniu opakowań. � � � intrex jest również wyłącznym przedstawicielem
angielskiej firmy Domino w Polsce, oferującym kompleksowe rozwiązania w branży poligraficznej.
Cyfrowa maszyna do druku etykiet Domino n610i umożliwia druk w 6 kolorach i podwójnym bia-
łym, zapewnia szybkość druku do 75 m/min oraz najlepszą jakość w technologii inkjet – 600 dpi.
� � � Zastosowanie rewolucyjnego systemu i-tech CleanClap, który umożliwia automatyczne czysz-
czenie głowic drukujących sprawia, że czas postoju skrócony jest do minimum. Domino n610i po-
siada innowacyjny system Actiflow, który gwarantuje, że atrament jest utrzymywany w niezmiennej
temperaturze, co zapewnia stałą, wysoką jakość koloru druku oraz niezawodność pracy drukarki.

graphics.kodak.com/
mailto:info@konicaminolta.pl/
www.konicaminolta.pl/
www.lesko-ing.com.pl/
www.facebook.com/leskoEngineering/
mailto:info@lesko-ing.com.pl/
www.pcprint.pl/
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www.intrex.pl/
mailto:biuro@plusdigital.pl/
www.dodruku24.pl/
www.plusdigital.pl/


Poligrafika 8/2016

Oferta materiałów i urządzeń do produkcji etykiet REKLAMA

52

rk tECHnology
ul. Andersa 9, 05-200 Wołomin
tel. kom.: + 48 506-036-245
biuro@rktechnology.com.pl
www.rktechnology.com.pl
Dystrybutor: EJKI Zofia Górzyńska
tel.: + 48 606 802 357, biuro@ejki.pl, www.ejki.pl

tWorzymy z pAsją mAszyny i urząDzEniA DlA poligrAfii i przEmysłu opAkoWAnioWEgo
� przewijarki
� przewijarki stołowe
� przewijarko-wykrawarki do produkcji etykiet czystych i zadrukowanych
� maszyny do obróbki wstęgi po druku cyfrowym (on/off line)
� wąskowstęgowe maszyny fleksograficzne
� przecinarki i nacinarki do gilz
� wózki do załadunku roli
� stroboskopy
� jednostkowe nietypowe zamówienia

systEm p – DostAWCA mAszyn i urząDzEń stosoWAnyCh Do kontroli,
Druku i konWErtoWAniA EtykiEt orAz opAkoWAń ElAstyCznyCh.

W ofercie:
AVt ltD – systemy automatycznej inspekcji i kontroli druku do maszyn rolowych.
DCm usimECA – maszyny do produkcji etykiet shrink sleeve oraz opakowań elastycznych.
lEsko EnginEEring – urządzenia do wykrawania, przewijania i finishingu etykiet.
lunDBErg – urządzenia i systemy do odbioru odpadów.
mps systEms BV – modułowe wąskowstęgowe maszyny drukowe.
riEtstACk – maszyny do sztancowania off-line rola /arkusz np. etykiet IML, Cut&Stack, wet glue.

systEM p
piotr skłodoWski
ul. Wyspowa 17/4, 03-687 Warszawa
tel.: 22 679 41 80, tel. kom.: 501 298 787
p.sklodowski@wp.pl
www.systemp.pl

nAszE nArzĘDziA – tWój sukCEs!

Od ponad 50 lat dostawca rozwiązań sztancujących, drukujących,
uszlachetniających oraz wytłaczających dla branży fleksograficznej,
z uwzględnieniem kompletnych zestawów tnących, jak i maszyn
adekwatnych dla konkretnych potrzeb klienta.

ofErujEmy pEłnE oprzyrząDoWAniE mAszyn flEksogrAfiCznyCh
orAz komplEtny sErWis zWiązAny z BuDoWą noWyCh rozWiązAń.

spilkEr polska
ul. Łąki Zamkowe 12
66-200 Świebodzin
tel.: 68 475 46 70, 68 475 46 76
fax: 68 475 46 78, info@spilker-poland.pl
www.spilker.pl

rEprograF s.a.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

Osoba kontaktowa:
Paweł Drobek
tel. kom.: +48 698 698 629
drobek.p@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

Efi jEtrion 4900ml\m uV ink-jEt systEm – Najtańsza w eksploatacji profesjonalna maszy-
na do cyfrowego druku etykiet kolorowych w technologii UV z opcją laserowego wykańczania w li-
nii. Szer. druku: 210 lub 330 mm, CMYK+ biały, rola-rola, rozdzielczość druku ponad 1000 dpi. Naj-
nowsze maszyny 4950LX także w technologii LED do druku na materiałach termokurczliwych
i wrażliwych na temperaturę.
mEmjEt iCuBE – Drukarka iCube Memjet drukuje w pełnym kolorze etykiety do max. szer. 220 mm,
wydruk jest szybki (30 cm/s) oraz doskonałej jakości (dzięki opatentowanej głowicy wraz z atra-
mentami – robocza rozdzielczość wydruku to 1600 dpi), drukarka może zadrukować zarówno jed-
ną, jak i tysiące etykiet bez kosztów polimerów, przygotowania i strat materiałowych. Może także
drukować w trybie monochromatycznym, zarówno kody kreskowe, jak i grafikę.

sCorpio sp. z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 92
fotopolimery@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

sCorpio sp. z o.o. – komplEksoWy DostAWCA rozWiązAń DlA proDuCEntóW EtykiEt
� oprogramowanie dla przygotowalni i drukarni etykietowych i opakowaniowych hybrid software;
� naświetlarki CtP do płyt fleksograficznych z serii thermoflexX;
� płyty fotopolimerowe rozpuszczalnikowe – flint i wodne – miraclon;
� urządzenia do obróbki płyt fotopolimerowych flint, glunz&jensen i Agi;
� urządzenia do montażu form j. m. heaford;
� drukarki etykietowe flekso focus machinery;
� cyfrowe drukarki do etykiet inkjet memjet Astro machinery;
� cyfrowe urządzenia do uszlachetniania etykiet mgi;
� urządzenia do obróbki etykiet D. p. r.

upM raFlataC sp. z o.o.
ul. Fińska 1, Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce, tel.: 71 776 50 00
www.upmraflatac.com
www.facebook.com/upmraflatacpolska/

upm rAflAtAC jEst WioDąCym DostAWCą sAmoprzylEpnyCh mAtEriAłóW EtykiEtoWyCh.
Dostarczamy wysokiej jakości papierowe i foliowe laminaty do etykietowania produktów
konsumenckich i przemysłowych za pośrednictwem globalnej sieci fabryk, terminali dystrybucyj-
nych i tnących oraz biur sprzedaży.
UPM Raflatac posiada w Polsce dwie fabryki – w Biskupicach Podgórnych i Nowej Wsi Wrocławskiej.
Fabryka UPM Raflatac w Biskupicach Podgórnych rozpoczęła produkcję pod koniec 2008 roku.
Jest to najnowocześniejszy zakład materiałów etykietowych na świecie. Fabryka posiada certyfi-
katy ISO 2200, ISO 9001, ISO 14001, PEFC™ oraz FSC®

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.upmraflatac.com
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proDuCEnt mAszyn Do Druku CyfroWEgo opAkoWAń i EtykiEt
� Najwyższa jakość druku dzięki suchemu tonerowi – rzeczywiste 1200x3600 dpi.
� Proces wolny od VOC, możliwy kontakt bezpośredni z żywnością, bezpieczny dla recyclingu.
� Drukujemy od 40 do 350 g (550 micr.)
� Seria maszyn Xeikon 3000 5+1 (Pantone, biały kryjący, toner do zabezpieczeń,

lakier cyfrowy) do druku etykiet, kartonów, IML, termotransfer – standardowe materiały
bez stosowania primerów.

� Kontrola koloru/pełna inspekcja, uszlachetnianie w linii.

zAproś nAs Do siEBiE i zApoznAj siĘ z ofErtą

DostAWCA urząDzEń Do proDukCji EtykiEt:
� maszyn wąskowstęgowych do drukowania etykiet na papierze, materiałach samoprzylepnych

i foliach z wykorzystaniem technologii fleksograficznej, offsetowej, sitodrukowej i cyfrowej
� maszyn do formowania rękawa z unikalnym systemem aplikacji solwentu

(etykiety shrink sleeve i stretch sleeve)
� maszyn do cięcia i wykrawania etykiet
� maszyn do produkcji i przetwarzania etykiet InMold
� maszyn do przewijania i inspekcji etykiet
� maszyn do produkcji etykiet typu booklet
� systemów wspomagania elektrostatycznego

WrH gloBal polska sp. z o.o.
ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa

tel.: +48 22 331 39 80, fax: +48 22 331 39 70
info@wrh-global-polska.com
www.wrh-global-polska.com

XEikon n.V.
a division of Flint group
Brieversstraat 70
4529 GZ Eede
The Netherlands

Kontakt: Tomasz Wojnarowski
tel. kom.: 601 329 101
tomasz.wojnarowski@xeikon.com
www.xeikon.com

WasBErgEr sp. z o.o.
ul. Brzezińska 228c, 92-703 Łódź, Polska
tel.: +48 42 677 26 80
Kontakt: Witold Zołotarew – Dyrektor Sprzedaży
tel.: +48 602 434 729, w.zolotarew@wasberger.pl
www.wasberger.pl

WAsBErgEr – o EtykiEtACh WiEmy Wszystko
� materiały eksploatacyjne do druku etykiet: lampy UV Alpha Cure, akcesoria do systemów UV,

wykrojniki i narzędzia firmy Kocher+Beck, wykrojniki IOC firmy Kocher+Beck do arkuszowych
maszyn offsetowych, chemia do druku flexo i offsetowego, folie do hot i cold stampingu;

� maszyny zwiększające wydajność druku etykiet: automatyczna krajarka do gilz FA2000,
kompaktowa falcerka Easy Fold, maszyna tnąca do folii i etykiet inline/offline
FALC 350/450/550, stół z przewijarką w poziomie TT250;

� próżniowe systemy gospodarki odpadami firmy lundberg tech: rozdrabniarka do ażuru,
rozdrabniarka do ścinek, system gospodarki odpadami z cięcia i ażuru, system do gospodarki
odpadami wartościowymi.
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