Materiały, podłoża i urządzenia do produkcji opakowań
BöttCHEr polska sp. z o.o.
ul. Lesznowska 20c, 05-870 Błonie

Kontakt: 22 731 61 10
office.pl@boettcher-systems.com
www.bottcher.pl

Firma HandloWa Colour sCrEEn
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

tel.: (61) 814 26 39
colour@colourscreen.pl
www.colourscreen.pl

REKLAMA

BöTTcHer PoLSKA oferUJe ProDUKTY Do DrUKU oPAKoWAŃ:
I tuleje gumowe gładkie, grawerowane oraz do montażu form fotopolimerowych
I wałki do maszyn drukujących
I stabilaty – również do redukcji alkoholu i druku bezalkoholowego
I zmywacze dla druku offsetowego i ﬂeksodruku
I włókniny do myjek automatycznych
I pomocniczą chemię drukarską
I obciągi offsetowe i płyty lakierujące
Nasze produkty posiadają dopuszczenia
do produkcji opakowań spożywczych.
WWW.BoTTcHer.PL

W NASZeJ ofercie:
I Obciągi drukowe ContiTech, nowe produkty dla nowych technologii UV, UV LED, H-UV
I Płyty do lakierowania: dyspersyjnego, UV i specjalnych aplikacji – m.in. dla lakierów „Soft-Touch”
I Podkłady kalibrowane – FINITO, wspierające i wydłużające pracę obciągów drukowych,
rekomendowane przez czołowych producentów maszyn offsetowych
I Czyściwa do ręcznego i automatycznego mycia obciągów i cylindrów dociskowych (jumbo role,
suche i nasączone mini rolki – m.in. pełna oferta dla maszyn z technologią UV LED, H-UV, HR-UV
I Papiery kalibrowane, folie i płaszcze na cylindry transferowe, płaszcze do perfectingu
na cylindry dociskowe, oryginalne siatki Super Blue i inne
I W swojej ofercie posiadamy ponad 20 000 produktów dla poligraﬁi

firma Digiprint PL specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych i kompleksowych systemów
na potrzeby poligraﬁi. Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje produkty dla producentów
etykiet i opakowań oraz przetwórców tektury falistej i litej.

digiprint pl sp.k.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: 22 295 03 80, fax: 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl, www.digiprint.pl

Emporia sp. z o.o.
ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno

Osoba kontaktowa: Katarzyna Zalewska
tel.: 65 528 79 00, fax: 65 528 79 01
katarzyna.zalewska@emporia.pl
www.emporia.pl

Erka ppWH
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki

Są to między innymi: plotery tnąco-bigująco-frezujące – eSKo KoNGSBerG, plotery aplikujące klej
i taśmę – BicKerS, składarko-sklejarki LAMiNA, kaszerownice LAMiNA, systemy wydruków
próbnych, kompleksowe oprogramowanie eSKo dla projektantów i producentów opakowań,
kalibracje oraz standaryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach, konsultacje i wdrożenia
technologii druku wielokolorowego eSKo eqUiNox, szkolenia produktowe oraz technologiczne,
serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, a także wsparcie techniczne.

UrZĄDZeNiA, oSPrZĘT i cZĘŚci ZAMieNNe
Do MASZYN Do ProDUKcJi oPAKoWAŃ i eTYKieT
I
hamulce i sprzęgła: pneumatyczne i elektromagnetyczne, hamulce zaciskowe;
I
systemy wizyjne kontroli nadruku;
I
systemy kontroli naprężenia wstęgi, czujniki obciążenia;
I
systemy prowadzenia wstęgi, głowice mechaniczne;
I
wały rozprężne i suporty;
I
głowice zabezpieczające, głowice obrotowe;
I
systemy i moduły cięcia wzdłużnego, noże krążkowe i oprawy;
I
pompy próżniowe Rietschle, Becker i inne.

SYSTeM BeZPoŚreDNieGo GrAWeroWANiA eLASToMeroWYcH forM fLeKSo
PremiumSetter ﬁrmy Hell Gravure. Wysoki transfer farby. Wydajny laser włóknowy.
2540-5080 dpi. Płyty i tuleje bez końca. 1300, 1700 i 3000 mm.
Oprogramowanie PremiumProﬁler – trójwymiarowe kształtowanie punktów.
Najwyższa jakość form.

tel.: +48 22 751 39 12, fax: +48 22 751 39 13
info@erka.com.pl, www.erka.com.pl

rAKLe ﬁrmy Daetwyler SwissTec dla ﬂekso-, tampon- i wklęsłodruku:
niepowlekane (Standard, Multiblade, Bluestar), powlekane np. warstwą ceramiczną
(LongLife, IboStar, Soft), nierdzewne i specjalistyczne do Cold Seal, laminacji i in.
Oferujemy doradztwo, testy, wsparcie techniczne.

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

W ofercie:
I
Kartony celulozowe SBS, GC1, GC2, UC
I
Kartony makulaturowe GD, GT, UT, UD
I
Kartony ozdobne i barwione w masie
I
Powlekane i niepowlekane linery celulozowe i makulaturowe
do druku offsetowego i ﬂeksograﬁcznego
I
Tektury makulaturowe introligatorskie i przekładkowe
I
Tektura falista w rolach i arkuszach
I
Papiery pakowe MG/MF celulozowe i makulaturowe, bielone i niebielone
I
Folie opakowaniowe PP, PET. Taśmy pakowe
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eYec – WioDĄcY ProDUceNT SYSTeMóW KoNTroLi JAKoŚci
i ZGoDNoŚci oPAKoWAŃ DLA BrANż PoLiGrAficZNeJ, fArMAceUTYcZNeJ,
KoSMeTYcZNeJ i fMcG.

EyEC polska
ul. Platynowa 20, 55-093 Kiełczów
tel.: +48 512 354 354
marcin.weksler@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl

Systemy EyeC weryﬁkują wydrukowane użytki, arkusze i wstęgi: etykiet, kartoników, ulotek i folii.
Weryﬁkacji podlegają: graﬁka, teksty, kolory, kody 1D, kody 2D, zapis Braille’a. Oferowane systemy zabezpieczają cały proces produkcji od prepress przez press do postpress. W ofercie EyeC znajdują się systemy ofﬂine oraz systemy inline na maszyny drukujące (wąska i szeroka wstęga, offset arkuszowy i rolowy), składarko-sklejarki oraz przewijarki.

W ZAKreSie MATeriAłóW Do DrUKU oPAKoWAŃ i eTYKieT oferUJeMY:
I LAKierY AcTeGA TerrA GMBH dyspersyjne: połyskowe, matowe, podkładowe,
barierowe, specjalne, do blistrów, efektowe; UV – połyskowe i matowe na różne podłoża,
w tym LAKierY fooDSAfe
I fArBY offSeToWe JäNecKe + ScHNeeMANN DrUcKfArBeN GMBH konwencjonalne i UV
(w tym o zwiększonej odporności na działanie światła, jak Też o ZNiKoMeJ MiGrAcJi LMi),
LED UV i LED UV LMI, kleje do laminacji i cold stampingu, farby flexo UV, wodne na papier
i folie, rozpuszczalnikowe, farby wklęsłodrukowe, fArBY Do DrUKU NA BLASZe
I cHeMiA DrUKArSKA
I KArToNY PoDKłADoWe

HMB – MASZYNY Do ProDUKcJi oPAKoWAŃ KArToNoWYcH
Oferujemy: bigownico-obcinarki, wykrawarki szczelin, wykrawarki walcowe, wykrawarki rotacyjne,
drukarki ﬂeksograﬁczne, sklejarki, automatyczne linie drukująco-wycinające, kaszerownice,
transportery, urządzenia pomocnicze.
Wykonujemy również urządzenia na specjalne zamówienia klienta.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz remonty maszyn, także innych producentów.
WeBA – ProDUKcJA oPAKoWAŃ KArToNoWYcH
Oferujemy: opakowania z tektur falistych i litych, z nadrukiem ﬂeksograﬁcznym, offsetowym
oraz kaszerowane. Projektowanie i doradztwo.

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 spożywczych 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 rozpuszczalnikowe 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.

iNTeGArT To NoWocZeSNe TecHNoLoGie DLA PrZeMYSłU GrAficZNeGo,
oPAKoWANioWeGo i PrZeMYSłoWeGo
Firma Integart specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych i kompleksowych systemów
i maszyn na potrzeby branży graﬁcznej, opakowaniowej czy przemysłowej.
Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje:
I plotery tnąco-frezująco-bigujące ZüND w 21 rozmiarach stołów w modelach G3, D3 oraz S3
I przemysłowe urządzenia drukujące HP SCITEX FB 550/750, a także SCITEX 9000/11000;
I kompleksowe oprogramowanie Zünd Cut Center oraz Zünd Design Center;
I szkolenia produktowe i technologiczne;
I autoryzowany serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wsparcie techniczne.

MATeriAłY i AKceSoriA Do ProDUKcJi oPAKoWAŃ
I ciTo – kontrbigi, linie tnące, bigujące, proﬁle gumowe, części do wykrojników, Pertinax, taśmy do
korygowania wysokości noży I DicAr – przeciwbieżnie do rotacji, naciągi do klisz, folie montażowe, listwy do klisz I PeriVo – płyty 1 mm do automatów sztancujących I frezarki do odpadu zewnętrznego I nacinarki do mostków podtrzymujących I GerBer iNNoVATioN – frezarki do Pertinaxu oraz blach 1 mm I ZeNiTH cUTTer – noże do maszyn do przetwórstwa papieru i plastiku,
drewna i tektury I automatyczne giętarki do linii tnących I PriNT GUArD – okładziny na wałki
transferowe do drukarek offsetowych I frezy do Pertinaxu i blach 1 mm I akcesoria ﬂeksograﬁczne,
rakle do maszyn ﬂeksograﬁcznych I coNWAY MAcHiNe iNc. – listwy chwytakowe do automatów
sztancujących I iMABT – części eksploatacyjne do tekturnic.
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graFia krzysztoF dziEWulski sp.j.
ul. Zwierzyniecka 8A, 00-719 Warszawa

tel.: 22 843 53 67, tel./fax: 22 270 27 20
graﬁa@graﬁa.waw.pl, www.graﬁa.waw.pl

43-195 Mikołów, ul. Rybnicka 108
tel./fax: 32 2262 393, tel./fax: 32 7384 956
biuro@hmb-opakowania.pl
www.hmb-opakowania.pl
biuro@weba-opakowania.pl
www.weba-opakowania.pl

HuBErgroup polska sp. z o.o.

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

intEgart sp. z o.o.
ul. Maszynowa 1, 55-330 Błonie
HP DEMO LAB – TEL.: 607-554-107
www.integart.com.pl
www.systemytnace.pl

intEras a. snarski
ul. Niemojewskich 23
88-100 Inowrocław
tel.: 52 354 61 55
fax: 52 353 99 71

Osoba kontaktowa:
Andrzej Snarski, tel. kom.: 601 845 507
info@interas.com.pl
www.interas.com.pl
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intErgraFix sp. z o.o.
ul. Walczaka 25h, 66-400 Gorzów Wlkp
tel.: +48 95 729 80 36, fax: +48 95 729 80 39
tel. kom.: +48 501 262 552, +48 516 155 691
e-mail: office@intergaﬁx.pl
www.intergraﬁx.pl

firMA iNTerGrAfix MA W SWoJeJ ofercie MASZYNY i UrZĄDZeNiA NoWe i UżYWANe
NieZBĘDNe W ProDUKcJi oPAKoWAŃ, takie jak:
I maszyny offsetowe KBA, Roland, Heidelberg, Komori i inne
I maszyny ﬂekso
I automaty sztancujace Bobst, Iberica
I kaszerownice Tunkers, Stock, nowe z Chin – Xinwei
I składarko-skejarki Bobst, Jagenberg, Vega
I tygle i slotery
oferujemy następujące usługi:
czyszczenie wałków anilox suchym lodem; relokacja maszyn; remonty maszyn.

introzap sp. z o.o.
ul. Stefana Grota Roweckiego 4, Tychy 43-100
tel.: +48 32 326 25 86 (87, 88),
fax: +48 32 326 25 89, biuro@introzap.pl
www.introzap.pl

iNTroZAP SP. Z o.o. – WYłĄcZNY DYSTrYBUTor
MASZYN i UrZĄDZeŃ iNTroLiGATorSKicH firMY KoLBUS W PoLSce
Oferta ﬁrmy zawiera: linie do oprawy prostej i złożonej, ponadto maszyny do produkcji i uszlachetniania okładek, do cięcia tektury i materiału pokryciowego, maszyny do pakowania w folię, paletyzery, maszyny do obróbki wkładu książkowego, prasy, maszyny do zakładania tasiemki zakładkowej, układarki, maszyny do obwolutowania.
W ofercie ﬁrmy nowością jest kompletna linia do produkcji pudełek luksusowych, w skład której wchodzą następujące maszyny: do oklejania tektury, do wklejania lustra, żłobkowania tektury, do wkładania magnesów, moduł do sztancowania oraz urządzenie do formowania pudełek i ich wklejania.
Pełny serwis oferowanych maszyn oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

ittp s.a.
ul. Piłsudskiego 73, 32-050 Skawina
biuro@ittp.com.pl, tel.: 48 691 515 097
www.ittp.com.pl

kodak polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50, bud. Tulipan
02-672 Warszawa
tel.: 22 430 69 00
fax: 22 430 69 09
www.graphics.kodak.com

DoSTAWcA roZWiĄZAŃ PoST-PreSSU: SANWA – japońskie automaty wykrawająco-tłoczące;
HiGHcoN – w pełni automatyczne, cyfrowe automaty wykrawająco-bigujące w formacie B1 i B2;
GieTZ – najwyższej klasy maszyny do złocenia na gorąco oraz automaty do produkcji opakowań
przestrzennych (tray former); DUrAN MAcHiNerY – składarko-sklejarki (również z modułem Braille’a oraz odwracaniem użytku o 90°); eUroProGeTTi – automatyczne linie do produkcji opakowań
typu wrapped rigid box; KoHMANN – okienkarki i systemy inspekcyjne dla poligraﬁi; coMPAcT
foLierS – systemy złocące w technologii Cold Foil i Cast&Cure – możliwość instalacji na każdej nowej i używanej maszynie offsetowej; SM SYSTeMS – dostawca złociarek konstruowanych na bazie
odbudowanych maszyn HD Cylinder – bardzo popularne i ekonomiczne rozwiązanie, KUKJe – kaszerownice o szerokim zakresie gramatur materiałów oklejanych i oklejek (od 120 gsm).

firMA KoDAK JeST DoSTAWcĄ roZWiĄZAŃ i MATeriAłóW
UMożLiWiAJĄcYcH ProDUKcJĘ NAJWYżSZeJ JAKoŚci oPAKoWAŃ i eTYKieT
TecHNoLoGiA fLeKSoGrAficZNA: I Systemy CtP ﬂeksograﬁczne w czterech formatach (maks.
1270 x 2030 mm) I płyty fotopolimerowe Kodak Flexcel NXH do druku opakowań miękkich I płyty
fotopolimerowe Kodak Flexcel NXC do druku na tekturach falistych I powłoka termiczna TIL do
płyt Kodak Flexcel NXH i NXC I bezprocesowy ﬁlm termiczny Kodak DITR do wykonywania analogowych płyt ﬂeksograﬁcznych oraz letterpress; TecHNoLoGiA offSeToWA – płyty ctP do druku
komercyjnego: I termiczne pozytywowe: Kodak Electra XD, Kodak Electra MAX, Kodak Sword Ultra, Capricorn VT I termiczne negatywowe: Kodak Trilian SP, Kodak DITP Gold I termiczne bezprocesowe: Kodak Sonora XP I ﬁoletowe: Kodak Violet Print, Kodak Libra VP.

ligum@ligum.home.pl
Infolinia: 606 454 486 (6064) LIGUM
www.ligum.pl

Firma LIGUM Pol, należąca do koncernu Westland-LIGUM, oferuje
SPrZeDAż i ProDUKcJĘ gotowych do druku WALcóW offSeToWYcH w systemie podmiany.
Jako jedyny producent walców gumowych w kraju posiada zakład produkcyjny w Polsce;
ma wdrożony autorski, opatentowany system identyﬁkacji walców Roller-ID w technologii RFID.
Oferuje również ProDUKcJĘ TULei fLeKSoGrAficZNYcH (sleeves) oraz walce pokryte
okładzinami gumowymi, silikonowymi i poliuretanowymi dla różnych gałęzi przemysłu.
Jako jedyny producent walców gumowych w Polsce posiada wdrożony system zarządzania
jakością ISO 9001:2000.
Westland-LiGUM to: rekomendowany przez największych producentów maszyn
dostawca walców na pierwsze wyposażenie (oem) oraz partner systemów printcom i saphira.

loHmann polska sp. z o.o.
ul. Budowlanych 64, 80-298 Gdańsk

LoHMANN To ŚWiAToWeJ KLASY ProDUceNT i KoNWerTer SYSTeMóW TAŚM KLeJĄcYcH,
W BrANżY DrUKArSKieJ NieroZłĄcZNie KoJArZoNY Z MArKĄ DuplofLex®.

tel.: +48 58 555 81 50, fax: +48 58 551 50 61
e-mail: biuro@lohmann.pl
www.lohmann-tapes.pl

Szeroka gama taśm DuplofLex® do montażu płyt drukowych odpowiada na potrzeby różnych
gałęzi ﬂeksograﬁi – druku etykiet, opakowań giętkich oraz tektury falistej. Wysokiej jakości druk
uzyskujemy dzięki zróżnicowaniu twardości zastosowanych w taśmach pianek, a technologia
dwustronnego elastycznego wzmocnienia folią PE redukuje niekontrolowany przyrost punktu
i zapewnia precyzyjny obraz drukowy również przy niskim docisku podczas drukowania i dużych
prędkościach. Do innowacji Lohmanna należy grupa DuplofLex® cB, czyli podkłady kompresyjne
do druku tektury falistej, przeznaczone dla najbardziej wymagających prac drukarskich.

ligum pol sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 64
67-200 Głogów
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KLeJArKA cNc – feLix GLUer – Do PoS i oPAKoWAŃ – PoLSKi ProDUKT I usprawnij i przyspiesz
proces klejenia I zastąp częściowo klej na gorąco klejem zimnym I znacznie zredukuj koszty.
LYNX Poland to polski producent klejarek CNC, dedykowanych do precyzyjnego i szybkiego nakładania kleju na skomplikowane elementy POS oraz tekturowe i kartonowe opakowania. Klejarki
CNC usprawniają i przyspieszają proces nakładania kleju, który do tej pory wykonywany był ręcznie. Klejarki FELIX to rozwiązanie nie tylko do produkcji wysokonakładowej. Ze względu na brak
potrzeby przezbrajania maszyny, FELIX Gluer to także idealne rozwiązanie do krótkich serii.
Jako producent maszyn CNC, LYNX Poland ma na rynku ugruntowaną pozycję. Tworzeniem maszyn
i specjalizowanego oprogramowania CAD/CAM/CNC zajmuje się od ponad 10 lat. Maszyny LYNX
pracują już w wielu krajach na świecie, od Europy, przez kraje Bliskiego Wschodu, Japonię po USA.

lynx poland sp. z o.o.
ul. Instalatorów 9/205, 02-237 Warszawa
tel./fax: (22) 825 61 22, (22) 825 92 66
mobile: 666 280 419, 501 768 889
office@felix-gluer.com
www.felix-gluer.com

SPrAWDZoNY DoSTAWcA WYSoKieJ JAKoŚci MASZYN Do ProDUKcJi TeKTUrY i oPAKoWAŃ.
JeSTeŚMY W STANie DoSTArcZYĆ MASZYNY PrZYSToSoWANe iNDYWiDUALNie PoD KLieNTA:
I slottery drukujące, wycinające
I in-linery, casemakery
I sztance automatyczne i półautomatyczne
I składarko-sklejarki
I laminatory (kaszerówki)
I tekturnice i ich podzespoły
I skup i sprzedaż maszyn używanych
I części zamienne: okładziny przeciwbieżni rotacji, kółka podajnika, kółka niegniotące

pakEr sp. z o.o.
ul. Leśna 24 Zębice, 55-010 Św. Katarzyna
tel. kom.: 696 017 710
info@paker.eu, marcin@paker.eu
www.paker.eu

W NASZeJ ofercie: I Tektura lita oraz falista 2-, 3- i 5-warstwowa, fala E, B, C, EB, BC I Kartony
GC1, GC2, GD I Karton Screenlux dwustronnie powlekany śnieżnobiały do luksusowych opakowań, szyldów reklamowych, standów, displayów, hengerów I Papiery i folie samoprzylepne Raﬂatac I Folie okienkowe do opakowań i kopert OPS, PET, PLA I Folie stretch do paletyzacji – folie skin
i blister I Folie biodegradowalne do sleevów PLA, TDO-OPS I Folie OPP 12my do laminacji I Kleje
hotmelt do opakowań i introligatorskie Eukalin – Paramelt I Woski do laminacji i powlekania I
Taśmy spinające PP I Folie pęcherzykowe i poduszkowe do zabezpieczeń I Taśmy samoprzylepne.

PAKfooD 2015 – 21-24.09.2015 – SToiSKo 95 W PAWiLoNie 3 – ZAPrASZAMY!

pakmar sp. z o.o.
ul. Zacisze 11, 08-410 Garwolin, Rębków
Biuro handlowe: ul. Kajakowa 1, 02-838 Warszawa
tel.: 22 899 32 25, 22 757 29 49
pakmar@pakmar.com.pl, papier@pakmar.com.pl
www.pakmar.com.pl

PC PRINT od ponad 20 lat jest sprawdzonym dystrybutorem folii i akcesoriów do hot i cold stampingu. Reprezentuje na polskim rynku ﬁrmę LEONHARD KURZ – światowego lidera w produkcji folii do uszlachetniania szerokiej gamy podłoży. Pc PriNT dostarcza folie i matryce do zastosowań:
I graﬁcznych I dekoracji tworzywowych opakowań kosmetycznych I dekoracji elementów z tworzyw sztucznych I produkcji kart plastikowych i biletów I druku etykiet informacyjnych.
PC PRINT oferuje również produkty i systemy do wykorzystania przy ochronie marki, potwierdzaniu 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.

pC print
ul. Białoborska 16, 04-668 Warszawa
tel.: 22 613 09 52, fax.: 22 812 97 52
www.pcprint.pl

Kompleksowa oferta nowoczesnych rozwiązań do druku ﬂeksograﬁcznego i lakierowania w offsecie w postaci elastomerowych form i tulei marki coNTi Laserline, których jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce.
Wyposażona w specjalistyczny sprzęt przygotowalnia i studio graﬁczne gwarantują profesjonalną
obsługę drukarni w zakresie doradztwa technicznego oraz produkcji matryc drukowych grawerowanych bezpośrednio. Park maszynowy wyposażony w dwa lasery włóknowe dysponujące łącznie 3 wiązkami lasera, w tym jeden z możliwością grawerowania dużych formatów (do B0+).
Proponujemy również szeroki wachlarz klejów poligraﬁcznych dedykowanych branży opakowań
mających zastosowanie w pracach związanych z etykietowaniem butelek, klejeniem pudełek, kartonów zbiorczych oraz tacek.

Przedstawicielstwo w Polsce
następujących producentów:
I

Albert Köhler GmbH, Gengenbach (D)
Smurﬁt Kappa C.D. Haupt,
Diemelstadt (D)
I Solidus Solutions Board BV,
Groningen-Hoogkerk (NL)
I Smurﬁt Kappa Herzberger Papierfabrik,
Herzberg am Harz (D)
I
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pHoEnix xtra print polska
m&mr trading polska sp. z o.o.
ul. Hutnicza 25 DE, 81-061 Gdynia
tel.: +48 58 627 49 22, fax: +48 58 627 49 23
www.pxp.com.pl

Przedstawiciel na Polskę

I

Buchmann Karton, Annweiler (D)
Kartonfabrik Kaierde, D-Delligsen (D)
I Moorman Karton, Weesp (NL)
I Pﬂeiderer-Spezialpapiere, Teisnach (D)
I Cartiera del Chiese, Montichiari (I)
I Cartonnerie Jean, Bonnat (F)
I

Papier i karton to nasza specjalność
Więcej informacji www.podolska.pl!

„podolska”
– agEnCja sprzEdaży kartonu i papiEru
ul. Cicha 15, 30-129 Kraków
tel.: 12 637 73 43, fax: 12 638 63 21
podolska@podolska.pl
www.podolska.pl

55

Materiały, podłoża i urządzenia do produkcji opakowań

printtECH
ul. Skotnicka 210, 30-394 Kraków
tel.: +48 725 909 101
e-mail: biuro@printtech.pl
www.printtech.pl

DoSTAWcA WYSoKieJ JAKoŚci SPrZĘTU DLA BrANżY PoLiGrAficZNeJ i oPAKoWANioWeJ.
Przedstawicielstwo w Polsce: SBL MACHINERY, DINGSHUNG, DATIEN, ZHONGKE, BUSCH, BACCIOTTINI.
I Maszyny SBL: do hot-stampingu (złocenia na gorąco), wykrawania i tłoczenia I Zaawansowane
systemy inspekcyjne focUSiGHT I Linie DiNGSHUNG do kaszerowania tektury litej i falistej
I Składarko-sklejarki SBL I Automaty WiN PAcK do wklejania okienek I Maszyny ZHoNGKe dedykowane produkcji pudełek oklejanych I Gilotyny i linie do cięcia ﬁrmy ScHNeiDer SeNATor
oraz DATieN I Casemakery KeqiANG do produkcji okładek, plansz i pudełek.
Zapewniamy także wsparcie techniczne oraz własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, prowadzimy doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb produkcyjnych.
ZAPrASZAMY Do WSPółPrAcY.

I
I
I

rEprograF s.a.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
www.reprograf.com.pl

REKLAMA

I

Fleksograﬁczne płyty ASAHi do zadruku wysokojakościowych etykiet na papierze i folii,
opakowań giętkich oraz tektury falistej
ViANorD – urządzenia dla przygotowalni ﬂeksograﬁcznej
Bartłomiej Brzykcy, tel. 698 676 238, brzykcy.b@reprograf.com.pl

Rozwiązania do druku cyfrowego i wycinania etykiet (przemysłowe systemy inkjet UV
efi JeTrioN; laserowy druk w technologii tonerowej Anytron; drukarki pracujące w technologii
Memjet iCube; systemy laserowego sztancowania etykiet)
Paweł Drobek, drobek.p@reprograf.com.pl. 698 698 629

Maszyny offsetowe przeznaczone do druku opakowań KoMori LiTHroNe GL-40 i GLx-40
Stefan Piotrowski, tel. kom.: 698 698 601; Paweł Szpil, tel. kom.: 698 698 604

tECHnograpH s.C.
Kraków 30-390, ul. Zawiła 61
tel.: + 48 (12) 262 04 72
tel. kom. : +48 535 461 500
biuro@technograph.pl
www.technograph.pl

Wyłączny przedstawiciel Światowych Liderów w produkcji nowych maszyn i urządzeń poligraficznych: HeiBer + ScHröDer: okienkowanie i produkcja opakowań przestrzennych; YAWA:
sztancowanie, złocenie na gorąco, składanie i klejenie, kaszerowanie; eUroGrAf: złocenie na zimno w linii na dowolnej maszynie offsetowej; WSD: wykrawanie rotacyjne w linii na dowolnej maszynie offsetowej; Ace: kontaktowe i bezkontaktowe czyszczenie wstęgi i arkuszy; antystatyka
i nadawanie ładunków; eSA: system wspomagania druku rotograwiurowego; pionowe maszyny
do mycia dużych klisz polimerowych; VeTAPHoNe: systemy Corona do aktywacji koronowej wstęgi i plazmowania w kontrolowanej atmosferze gazów – EASI-Plasma.
Sprzedaż i serwis używanych maszyn poligraﬁcznych, sprzedaż części zamiennych, wsparcie
techniczne oraz relokacje drukarń.

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 dystrybucyjnych 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 certyﬁkaty ISO 2200, ISO 9001, ISO 14001, PEFC™ oraz FSC ®
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.upmraﬂatac.com

WaB
artykuły
poligraFiCznE

Kontakt:
tel./fax: (81) 718 67 02
tel./fax: (81) 718 67 03
info@wab.lublin.pl
www.wab.lublin.pl

KoMPLeKSoWA oBSłUGA W ZAKreSie MATeriAłóW PoLiGrAficZNYcH
I
Szeroka gama lakierów PRINT-COAT: lakiery dyspersyjne, lakiery UV inline i offline,
lakiery blistrowe, lakiery hybrydowe. Certyﬁkaty ISEGA (Food Contact).
I
Płyty do lakierowania: do lakierów dyspersyjnych, UV i hybrydowe.
Płyty wykonane w technologii bezsolwentowej.
I
Farby drukarskie.
I
Obciągi gumowe do wszystkich technik druku i lakierowania.
I
Papiery kalibrujące, folie kałamarzowe, włókniny do myjek.
I
Płyty CtP, termiczne i bezprocesowe.
I
Chemia poligraﬁczna, certyﬁkat ISEGA.

ProDUceNT TeKTUrY fALiSTeJ, oPAKoWAŃ i STANDóW Z TeKTUrY
jest nowocześnie zarządzaną, dynamicznie rozwijającą się ﬁrmą
o europejskim formacie. Bogaty kapitał doświadczeń łączy się z młodym duchem,
solidną pracą oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników. Główne proﬁle działalności:
produkcja tektury falistej, opakowań tekturowych z nadrukiem ﬂeksograﬁcznym i offsetowym
oraz ekspozytorów tekturowych z nadrukiem.

www.wernerkenkel.com.pl
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Werner Kenkel Sp. z o.o.
Zakład Fleksograﬁczny: 64-117 Krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 3, tel.: 65 533 15 00, fax: 65 533 17 00
Zakład Offsetowy: 64-117 Krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 4, tel.: 65 533 32 20, fax: 65 533 32 23
Werner Kenkel Bochnia, 32-700 Bochnia, ul. A. Mitery 7, tel. 14 648 36 00, fax: 14 648 36 01
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DoSTAWcA roZWiĄZAŃ Do ProDUKcJi eTYKieT i oPAKoWAŃ:
I maszyn wąskowstęgowych do drukowania etykiet, opakowań giętkich i kartonowych na papierze, materiałach samoprzylepnych, foliach i kartonie z wykorzystaniem technologii ﬂeksograﬁcznej, offsetowej, sitodrukowej i wklęsłodrukowej I maszyn do formowania rękawa z unikalnym
systemem aplikacji solwentu (etykiety shrink sleeve i stretch sleeve) I maszyn do cięcia i wykrawania I maszyn do produkcji i przetwarzania etykiet InMold I maszyn do przewijania i inspekcji
I maszyn do produkcji opakowań z folii pęcherzykowej i piankowej I maszyn do produkcji etykiet
typu booklet I maszyn do pakowania w folię, folię termokurczliwą lub folię stretch I systemów
redukcji lotnych związków organicznych LZO I systemów wspomagania elektrostatycznego

ZiNG SP. Z o.o. JeST DYSTrYBUToreM PAPierU orAZ MATeriAłóW oPAKoWANioWYcH
Kompleksowa oferta ZiNG obejmuje m.in.:
kartony opakowaniowe oraz graﬁczne
I tekturę falistą, mikrofalistą i introligatorską
I pudła z nadrukiem
I folie stretch, termokurczliwe i bąbelkowe
I taśmy samoprzylepne
I akcesoria, maszyny i urządzenia pakujące
ZiNG jest polską ﬁrmą, a obszary jej działania to poligraﬁa, opakowania i logistyka.
I
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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

zing sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
tel. (+48 22) 592 29 29 / faks (+22) 592 29 07
ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków
tel. (+12) 684 39 80 / faks (+12) 684 39 81

www.zing.com.pl
www.zingpackaging.com.pl
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