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AGFA GRAPHICS NV (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE
Oxygen Park, Budynek B
ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa

tel.: 22 31 11 900, fax: 22 31 11 966
e-mail: info.pl@agfa.com, www.agfa-polska.pl

ERKA PPWH
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki

tel.: 22 751 39 12, 22 751 77 64
fax: 22 751 39 13, info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

GRAFIKUS
– SYSTEMY GRAFICZNE SP. Z O.O.
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa

Kontakt: tel.: 22 594 09 00
graﬁkus@graﬁkus.com.pl
www.graﬁkus.com.pl

REKLAMA

KaŻdy nowy produKt agfa graphics moŻna nazwaĆ proeKologicznym.
zarówno urządzenia, jaK i materiały.
Działania proekologiczne to m.in. mniej zanieczyszczeń i mniejsze zużycie surowców. Naprzeciw
temu wychodzą płyty bezchemiczne, ale także konwencjonalne płyty termoczułe agfa graphics.
amigo ts i azura ts oraz nowe azura tu, azura te minimalizują lub eliminują konieczność używania chemii i wody, co wydatnie zmniejsza ilość odpadów. Obróbka płyt energy elite pro wymaga jedynie kilkudziesięciu mililitrów wywoływacza na metr kwadratowy gotowej formy drukowej. Najnowsze płyty energy elite eco z dedykowaną wywoływarką arKana to kolejny krok
w zmniejszeniu zużycia chemii i wydłużeniu żywotności kąpieli wywołującej.

eKologiczny system bezpośredniego grawerowania elastomerowych form fleKsodruKowych premium setter firmy hell graVure. Brak rozpuszczalników w procesie. Jedynie 2 kroki produkcyjne – grawerowanie i mycie form wodą pod ciśnieniem. Energooszczędny
laser włóknowy o wysokiej wydajności. Najwyższa jakość form ﬂekso. Płyty oraz tuleje bez końca.
Długość cylindra próżniowego 1300, 1700 lub 3000 mm.
oprogramowanie premium proﬁler trójwymiarowo kształtuje punkty na formie. W pełni cyfrowo
tworzy grawerowane dane w czasie rzeczywistym. Dane determinują natężenie wiązki lasera i zapewniają przenoszenie informacji 1:1 na formę drukową.
raKle do ﬂekso-, wklęsłodruku. Szeroka gama powłok i kształtów ostrza. Konsultacje, dobór
i wsparcie techniczne.

Produkty Fuji z oferty ﬁrmy Graﬁkus spełniają kryteria surowych norm ekologicznych.
Są to produKty serii s1 (bufory, zmywacze i inne). Beneﬁty stosowania to redukcja: odpadów
(włóknin, zanieczyszczonej emulsji), dozowania środka, LOT (lotnych związków organicznych).
Mniejsze zużycie materiału to oszczędność na transporcie.
Ponadto w ofercie są dostępne biodegradowalne folie hiszpańskiego producenta derprosa.
Są to produkty ecofilm gloss do130, do230 oraz matt do140 i do240 w odmianie „na
mokro” i „na gorąco”. Okres rozkładu tych folii to 18-24 mies. w zależności od ilości promieni UV
oraz temperatury.
stosowanie wymienionych produKtów wpisuje siĘ w formułĘ „green way”.

HUBERGROUP POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.pl
www.hubergroup.pl

farby hubergroup wytwarzane bez olejów mineralnych w nowoczesnych technologiach są
ekologiczne, a jednocześnie przyjazne dla odbiorców i funkcjonalne jak farby standardowe.
inKredible – triadowe do druku offsetowego; natura ga® – o niskiej migracji do druków neutralnych sensorycznie; corona mga® – o niskim zapachu własnym oraz znikomej migracji;
corona label mga® – o niskiej migracji schnące oksydacyjnie do produkcji opakowań spożywczych na podłożach niewsiąkliwych; tinKredible mga® – do druku na blasze; alchemy – złote
i srebrne; new V pacK mga® – farby i lakiery UV neutralne sensorycznie oraz o niskiej migracji;
new V – UV do druku na szerokim spektrum podłoży (offset + ﬂekso); gecKo – farby i lakiery rozpuszczalnikowe dla ﬂeksograﬁi i wklęsłodruku; hydro-X – ﬂeksograﬁczne farby wodorozcieńczalne; laKiery; środki pomocnicze, dodatki do wody, zmywacze, gumy offsetowe.

KODAK POLSKA SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel.: 22 430 69 00
graphics.kodak.com

technologia bezprocesowa KodaK sonora – płyty sonora Xp (ryneK aKcydensowy,
opaKowaniowy oraz uV) i sonora news dla rynKu gazetowego.
Znaczące oszczędności związane z eliminacją wywoływarki, a dzięki temu chemii, wody, energii
i odpadów zużywanych w standardowym procesie obróbki płyt; proekologiczność i zgodność z polityką zrównoważonego rozwoju; kompatybilność z większością termicznych naświetlarek CtP dostępnych na rynku; druk zarówno małych, jak i dużych nakładów (maks. szerokość 1495 mm,
format VLF, grubość 0,4), pełna gotowość do założenia na maszynę tuż po naświetleniu. Płyty oferują parametry charakterystyczne dla tradycyjnych płyt CtP: wysokość realizowanych nakładów,
prędkość naświetlania czy jakość drukowania. Zastosowanie w maszynach zarówno arkuszowych,
jak i zwojowych (heatsetowych i coldsetowych).

KONGSKILDE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno
tel.: 024 355 96 38, fax: 024 355 96 35
osoba kontaktowa: roman aftowicz
Kierownik Sprzedaży Urządzenia dla Przemysłu
tel.: 024 355 96 38, tel. kom.: 600 908 467
raf@kongskilde.com, www.kongskilde.com
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KongsKilde oferuje Kompletne rozwiązania systemowe dla odbierania
i transportu odpadów papierowych i foliowych bezpośrednio z linii produKcyjnej.
Zapewniamy wysoką wydajność i znaczące oszczędności wynikające z optymalizacji procesu
postępowania z odpadami produkcyjnymi.
Posiadamy w swojej ofercie rozwiązania dla każdego producenta z branży poligraﬁcznej
– zarówno drukarń opakowaniowych, dziełowych, jak i producentów etykiet.
zapraszamy do współpracy!
Kongskilde moving industry ahead
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nepcon to jednostKa certyfiKująca wspierająca proeKologiczne działania firm
na rynKu polsKim i zagranicznym, poprzez:
I fsc® – certyﬁkacja kontroli pochodzenia produktu CoC oraz gospodarki leśnej FM
I pefc – certyﬁkacja kontroli pochodzenia produktu CoC
I cfm – certyﬁkat Zarządzania Emisją CO2 (Carbon Footprint Management)
I legalsource™ – certyﬁkacja legalności pochodzenia surowca zgodnie z wymogami
rozporządzenia EUTR
I sbp – certyﬁkacja biomasy – NEPCon został zatwierdzony przez SBP dnia 24 sierpnia 2015
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NEPCON SP. Z O.O.
ul. Emaus 7/11
30-201 Kraków
tel. kom.: +48 609 101 590
poland@nepcon.org
www.nepcon.org/pl

FSC® A000535; PEFC/09-44-02

druKarKi i mfp oKi – eKologiczne, wszechstronne, wydajne
Ekologiczna ﬁlozoﬁa ﬁrmy Oki znajduje swoje odzwierciedlenie w tworzonych przez nią
produktach. Każde urządzenie Oki posiada certyﬁkat Energy Star, który potwierdza jego
energooszczędność. Firma oferuje również program recyklingu materiałów eksploatacyjnych
oraz wyposaża swoje urządzenia w szereg technologicznych funkcji sprzyjających oszczędności
zużycia papieru i energii elektrycznej. Są to m.in.: tryb eco, tryb głębokiego uśpienia, w którym
zużycie energii spada do poziomu poniżej 1,5 W, tryb automatycznego wyłączania auto-off
potrzebujący zaledwie 0,5 W, gdy urządzenie nie jest używane. Dodatkowo duplex oraz
wysokowydajne tonery zmniejszają zużycie papieru i materiałów eksploatacyjnych.

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.

phoeniX Xtra print polsKa oferuje proeKologiczne rozwiązania dla poligrafii
w postaci elastomerowych form i tulei do druku ﬂeksograﬁcznego, lakierowania w offsecie oraz
druku w suchym offsecie CONTI Laserline, których jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce.
W 100% cyfrowy proces bezpośredniego grawerowania laserem włóknowym gwarantuje produkcję wolną od solwentów. Wygrawerowane formy i tuleje myte są jedynie czystą wodą. Materiał
przycinany jest pod dany wymiar zamówienia z roli ograniczając do minimum ilość generowanych
odpadów. Elastomery nie podlegają puchnięciu oraz nie miękną w trakcie użytkowania gwarantując wyjątkową trwałość przy zachowaniu najwyższej jakości druku.
produkty conti laserline i ich bezchemiczna konfekcja to podwójna korzyść dla środowiska.

W swojej bogatej ofercie produktowej ﬁrma Polkos posiada między innymi energooszczĘdne
plotery marKi roland, które dzięki ograniczonemu zużyciu energii przyczyniają się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz generują dodatkowe oszczędności dla
przedsiębiorstwa.
Ponadto, z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu na alternatywne, proeKologiczne atramenty
ekosolwentowe, ﬁrma Polkos zapewnia swoim klientom możliwość zakupu przyjaznych dla środowiska atramentów bordeauX. Zapewniają one pełną zgodność z oryginalnymi komponentami
drukarek, znakomite przyleganie i kompatybilność z szerokim asortymentem podłoży powlekanych i niepowlekanych, wodoodporność oraz wiele innych zalet.

upm raflatac od lat stawia na zrównowaŻony rozwój.
firma posiada w swojej ofercie szeroKi asortyment eKologicznych
materiałów etyKietowych i Klejów.
Korzystając z bogatych doświadczeń, technologii i możliwości wewnątrzzakładowych dokonuje
oceny oddziaływania swoich produktów na środowisko (Life Cycle Assessment – ocena cyklu
życia produktu) i wdraża procesy, dzięki którym zarówno ona, jak i jej klienci stosują sprzyjające
środowisku rozwiązania. Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, materiały pochodzące z certyﬁkowanych upraw leśnych (FSC), redukcja ilości odpadów, emisji CO2 i zużycia wody podczas procesów produkcyjnych oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii to zaledwie kilka z wielu
sukcesów ﬁrmy w tym obszarze.
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OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa

Osoba kontaktowa:
Tomasz Ziędalski
tel.: 22 44 86 500
tziedalski@oki.com.pl
www.okiexecutiveseries.pl

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

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
biuro@pxp.com.pl, www.pxp.com.pl

P.H.U. POLKOS MARIUSZ KOSIOR
ul Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz
tel.: 52 345 24 50

www.polkos.com.pl

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/
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werner KenKel spółKa z o.o., 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

ZING SP. Z O.O.
ul. Kocmyrzowska 13A
31-750 Kraków
tel.: 12 684 39 80,
fax: 12 684 39 81
biuro w warszawie:
Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
tel.: 22 592 29 29, fax: 22 592 29 07
Infolinia 801 322 333, www.zing.com.pl

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

zing oferuje kolekcję ecco looK: wyprodukowane w 100% z makulatury papiery Diverso Matt
i Diverso Offset; papier i karton barwiony w masie wyprodukowany w 100% z makulatury, dostępny w 24 kolorach – KratiVeKarton; kolekcję papierów woodstocK wyprodukowanych w 80%
z makulatury oraz freelife merida wyprodukowanych w 40% z włókien recyklingowych. Posiadamy pełną ofertę papierów powlekanych i niepowlekanych oraz tektur z certyﬁkatami FSC i PEFC,
produkowanych z zachowaniem najwyższych standardów środowiskowych, w papierniach posiadających certyﬁkaty EMAS, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001.
W ostatnim czasie oferta ozdobnych materiałów recyklingowych została wzbogacona o: Les Naturals – barwione tektury wyprodukowane w 100% z makulatury, Matericę – zawartość masy recyklingowej 20% oraz Freelife Kendo – zawiera 40% włókien wtórnych.

Xerox pomoże przedsiębiorcom zadbać o środowisko
Xerox, jeden ze światowych liderów

tyczące eliminacji niekorzystnych dla śro-

nicy

w dziedzinie zarządzania procesami bizne-

dowiska nawyków jak np. zbyt duże zuży-

praktyki, śledząc jednocześnie efekty wynikające ze zmiany standardu pracy.

chętniej

wdrażają

proekologiczne

sowymi, technologią i dokumentami, po-

cie materiałów eksploatacyjnych. To ważne,

może przedsiębiorstwom zredukować pro-

bo badania KPMG „Wykorzystanie papieru

Drukowanie w mniejszej ilości wcale nie

dukcję dwutlenku węgla oraz zachęci pra-

w przedsiębiorstwach działających w Pol-

oznacza, że ﬁrmy stają się proekologiczne.

cowników do większej odpowiedzialności

sce” pokazują, że operujące w kraju przed-

Przedsiębiorcy mogą zoptymalizować koszty

za środowisko. Wszystko za sprawą nowej

siębiorstwa wykorzystują ponad 11 mln ryz

oraz zadbać o środowisko jedynie dzięki mą-

aplikacji Print Awareness Tool.

papieru A4 miesięcznie.

drzejszej pracy, większej produktywności

Zaprojektowane przez europejskie cen-

Łatwe w obsłudze interaktywne opro-

oraz używaniu danych w celu wzmocnienia

trum badawcze Xerox rozwiązanie wykorzy-

gramowanie monitoruje i analizuje historię

swojego biznesu. Dzięki rozwiązaniu Print

stuje technologię gamiﬁkacji. Narzędzie do-

drukowania. Wprowadzenie do zarządzania

Awareness Tool udało nam się połączyć

starcza użytkownikom w czasie rzeczywi-

środowiskiem druku czynnika zabawy oraz

świat papieru z wirtualnym światem druku,

stym statystyki druku oraz wskazówki do-

grupowej rywalizacji sprawia, że użytkow-

tak by pomóc naszym klientom zrozumieć,
jak chronić i używać informacje w sposób
bardziej świadomy – mówi maciej nuckowski, dyrektor działu usług w Xerox polska.
Narzędzie Xerox Print Awareness Tool
jest częścią nowej odsłony Xerox Managed
Print Services, które obejmuje trzy obszary:
audyt i optymalizację, bezpieczeństwo i integrację oraz automatyzację i uproszczenie.
Każdy z nich pomaga zarówno dużym, jak
i małym przedsiębiorstwom zarządzać danymi w sposób nie tylko bardziej produktywny,
ale przede wszystkim umożliwiający osiągnięcie wyznaczonych celów biznesowych.
Opracowano na podstawie
informacji firmy Xerox Polska
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