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REKLAMA Maszyny, części, materiały i podłoża dla drukarń offsetowych

aGfa Graphics Jest producentem i dystryButorem
urządzeń i materiałów przeznaczonych dla drukarń offsetowych.
płyty offsetowe na podłożu aluminiowym: termoczułe, konwencjonalne – enerGy elite pro, ther-
mostar p970, enerGy elite eco; termoczułe, niewymagające wywoływania chemicznego – azura ts,
azura tu, amiGo ts, bezprocesowe azura te; fotopolimerowe, konwencjonalne – aspire, n94-V;
fotopolimerowe, niewymagające wywoływania chemicznego – azura Vi oraz najnowsza n95-Vcf;
fotodyfuzyjne, srebrowe – lithostar lap-V; CtcP dla naświetlarek z laserem UV – aluVa n, aluVa p
środki chemiczne wykorzystywane w drukarniach: środki do pielęgnacji form drukowych;
dodatki do roztworów zwilżających; zmywacze wałków i obciągów; regeneratory;
roztwory gumująco-archiwizujące; korektory; środki specjalne.

� wałki do maszyn drukujących
� zmywacze dla druku offsetowego i fleksografii
� stabilaty – również do redukcji alkoholu i druku bezalkoholowego
� pomocnicze środki drukarskie
� fizeliny
� obciągi offsetowe
� płyty do lakierowania wybiórczego
� sleeve’y i płaskie formy gumowe BöttcherFlex

do laserowego grawerowania form drukowych dla fleksografii
� sleeve’y montażowe dla fleksograficznych form fotopolimerowych

kompleksowa oferta materiałów do druku
Jesteśmy dystrybutorem takich producentów jak: Michael Huber, Sun Chemical, ABC/ALLIED, Imago.

oferuJemy: farby – triadowe, Pantone, metalizowane; lakiery – olejowe,
dyspersyjne i UV; dodatki do roztworu nawilżającego; preparaty do płyt drukarskich;
środki myjące i regenerujące; środki dodawane do farb; proszki do napylania druków,
obciągi offsetowe; naciągi na wałki wodne; kleje introligatorskie; drut introligatorski, papier
kalibrowany, folie samoprzylepne, wywoływacze, materiały pomocnicze; materiały do pakowania.

Jesteśmy do państwa dyspozycJi 24 h na doBę.

w ofercie:
� używane offsetowe arkuszowe maszyny drukuJące renomowanych producentów: tj.
Heidelberg, manroland, KBA, Ryobi, Shinohara – wsparcie handlowe, techniczne i logistyczne
na każdym etapie procesu zakupu lub wymiany maszyny � płyty offsetowe ctp (termiczne
procesowe i bezprocesowe, fioletowe) i ctcp – KODAK, ABEZETA � chemia do oBróBki płyt
offsetowych KODAK, ABC ALLIED � zmywacze, środki czyszczące i staBilaty ABC ALLIED,
HUBERGROUP, PRINTCHEM � farBy i lakiery offsetowe HUBERGROUP, BRANCHER � lakiery
dyspersyJne PRINTCHEM, PRINT COATINGS � Obciągi kompresyjne FLINT, VULCAN � siatki na
cylindry Super Blue – PRINTING RESEARCH Inc. � czyściwo do maszyn drukujących � folie
do kałamarzy farbowych

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

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

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

CMYK S.C. ART. POLIGRAFICZNE
ul. Patriotów 24, 04-933 Warszawa-Falenica

Kontakt: biuro@cmykpoligrafia.pl
504-182-022, 501-514-373
www.cmykpoligrafia.pl

AVARGRAF SP. Z O.O.
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa

Kontakt: 22 331 33 33
avargraf@avargraf.pl
www.avargraf.pl

DRUKSERVICE SP. Z O.O.
ul. Bydgoska 29a, 86-061 Brzoza

tel.: 52 320 18 18
biuro@drukservice.com.pl
www.drukservice.pl

akcesoria i materiały do maszyn poliGraficznych
– niezBędne w każdeJ drukarni
� rolki transportowe gumowe i szczotkowe � wałki szczotkowe do myjek i wywoływarek, nowe i re-
generacja � separatory arkuszy: szczotkowe, blaszkowe, blaszki wymienne � filtry workowe i maty
do systemów nawilżających � folie kałamarzowe, akcesoria CPC Heidelberg � rakle komorowe
i uszczelki, w tym Harris & Bruno � ssawki gumowe, silikonowe, płaskie i profilowane, kominki
do ssawek � rakle do myjek, blachy na cylindry, folie na cylindry transferowe � papiery kalibrowa-
ne, folie podkładowe, podkłady kompresyjne � czyściwa włókninowe do mycia obciągów suche
i mokre � wiertła do papieru, taśmy do offsetu: perforujące, bigujące, tnące � lupy poligraficzne,
akcesoria kontrolne, przyrządy pomiarowe, densytometry

Japoński producent maszyn offsetowych – rmGt
– to połączenie sił uznanych firm ryoBi i mitsuBishi.
derya sp. z o.o., jako wyłączny przedstawiciel na rynku polskim oferuje maszyny
offsetowe w formacie od a3 do B1, pracujące w każdej technologii druku i konfiguracji.
W ostatnich latach instalujemy w Polsce najnowsze maszyny zarówno dla przemysłu
opakowaniowego, jak i komercyjnego. Obecnie szczególnym zainteresowaniem drukarń
cieszą się maszyny w formacie A1+. Możliwość druków na arkuszach do formatu 920x640
pozwala na idealne wykorzystanie maszyny dla zamówień zarówno z rynku etykiet, jak też
druków reklamowych. Nasza oferta obejmuje również sprzedaż oryginalnych części do maszyn
Ryobi i Mitsubishi oraz wsparcie serwisowe.

DERYA SP. Z O.O.
Osoba kontaktowa:
Piotr Gabrylewicz
tel. kom.: 531 55 77 55
piotr.ryobi@derya.pl
www.derya.pl
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Grafikus – systemy Graficzne sp. z o.o. oferuje najszerszy asortyment z zakresu technologii druku
offsetowego na rynku polskim �maszyny: japońskie MASZYNY DRUKUJĄCE SAKURAI �materia-
ły: FARBY OFFSETOWE niemieckiej firmy Epple, BUFORY, ZMYWACZE, WYWOŁYWACZE, LAKIERY UV
i DYSPERSYJNE renomowanej marki DS Fujifilm, konkurencyjne cenowo PŁYTY OFFSETOWE CTP
i ANALOGOWE, OBCIĄGI OFFSETOWE Vulcan oraz Sava, FOLIE DO LAMINOWANIA hiszpańskiej firmy
Derprosa, PŁYTY DO LAKIEROWANIA Policrom i Folex � software: GMG InkOptimizer – oprogra-
mowanie do redukcji zużycia farby w druku, TUCANA PrintControl&RapidCheck (dawniej GMG)
do analizy i kontroli maszyn oraz druku; DALiM oprogramowanie do zarządzania przepływem prac
i informacji w drukarni; SISTRADE oprogramowanie do kompleksowego zarządzania produkcją
w drukarni � Ponadto oferujemy pomoc SERWISOWĄ i wsparcie techniczne.

w zakresie materiałów do druku opakowań i etykiet oferuJemy:
� lakiery acteGa terra GmBh dyspersyjne: połyskowe, matowe, podkładowe,

barierowe, specjalne, do blistrów, efektowe; UV – połyskowe i matowe na różne podłoża,
w tym lakiery foodsafe

� 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

� chemia drukarska
� kartony podkładowe

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.

� Handel, montaż, serwis maszyn offsetowych:
Roland, Heidelberg, KBA, Komori, Shinohara, Polly, Miller, Ryobi, Planeta.

� Maszyny introligatorskie: gilotyny, falcerki, linie do miękkiej i twardej oprawy,
maszyny do sztancowania.

� Maszyny do kartonażu: autoplatyny Bobst, Iberica, Wupa, składarko-sklejarki,
tygle, złociarki

� Demontaż maszyn, transport, instalacja, szkolenia, załadunki – Kontenery, TIR
� Nowe maszyny introligatorskie do produkcji okładek, teczek, segregatorów i nie tylko
� Czyszczenie maszyn suchym lodem i tradycyjnie
� Wyceny maszyn – rzeczoznawca SIMP

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

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

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

HUBERGROUP POLSKA SP. Z O.O.

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

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 HANDLOWA COLOUR SCREEN
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

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

w naszeJ ofercie:

� Obciągi niemieckiego producenta ContiTech oraz nowe produkty własnej marki
� Płyty do lakierowania dyspersyjnego i UV, firmy TYREF
� Czyściwa do ręcznego i automatycznego mycia (suche i nasączone mini rolki, jumbo role)
� Materiały i farby do technologii druku bezwodnego i maszyn DI (waterless)
� Nowatorskie podkłady kalibrowane – FINITO, rekomendowane do druku opakowań
� Materiały eksploatacyjne do maszyn offsetowych m.in. papiery kalibrowane, folie i płaszcze

na cylindry transferowe, filtry, ssawki, akcesoria introligatorskie oraz wiele innych
� Chemia drukarska

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

� Papiery offsetowe (Masterprint, IQ print, PrePrint-S, Primabrite)
� Papiery powlekane (GalerieArt, Chorus Lux, Mastercoat, G-Print)
� Papiery drzewne (GraphoCote, GraphoSilk, GraphoStyle 1,3)
� Papiery samokopiujące (Formula)
� Papiery książkowe (Pamo)
� Kartony graficzne SBS (Smartboard Duo), GC1 (Arktika), GC2 (Alaska Plus, Avanta Prima, Masterboard)
� Papiery samoprzylepne JAC, FASSON, ORAFOL, GRIPPER, MASTERFLEX
� Folie samoprzylepne ORAFOL, JAC, FASSON, GRIPPER
� Papiery i folie do druku laserowego HP INDIGO JAC oraz Avery Zweckform
� Papiery ozdobne (gładkie, kolorowe gładkie, ze strukturą, metalizowane, transparentne, syntetyczne)
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LIGUM POL SP. Z O.O.
ul. Sikorskiego 64
67-200 Głogów

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

LEVIATAN – POLIGRAFIA SP. Z O.O.
ul. Rudawka 88
43-300 Bielsko-Biała

poligrafia@leviatan.pl
tel.: 33 443 21 00
www.leviatan.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
graphics.kodak.com

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.

oferuJemy produkty takich marek Jak:

aGfa – lider w technologii prepress z szeroką ofertą materiałów eksploatacyjnych
najwyższej jakości.
huaGuanG – azjatycki lider w produkcji ekonomicznych płyt offsetowych CTP
– termicznych oraz analogowych. Produkujący w oparciu o własną opatentowaną technologię.
Pozwala to uzyskać wysoką jakość przy dużych oszczędnościach.
top – producent płyt CTP-UV przeznaczonych do naświetlarek Luscher/GPS/AMSKY/CRON.
torraspapel – hiszpańska papiernia produkująca Eurotak – wysokiej jakości papier
samoprzylepny o wyjątkowej białości i gładkości.

Firma Kodak jest wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań dla konwencjonalnych, cyfrowych
oraz hybrydowych poligraficznych środowisk produkcyjnych. Kodak dostarcza technologie, pro-
dukty i usługi, które pomagają usługodawcom poligraficznym w usprawnianiu procesów, zwiększa-
niu wydajności i rozszerzaniu zakresu usług.

Oferta na rynku komunikacji graficznej druku offsetowego obejmuje
systemy przygotowania do druku, systemy workflow oraz najszerszą ofertę materiałową:
offsetowe termiczne płyty procesowe
przełomową technoloGię Bezprocesową kodak sonora Xp
płyty fioletowe

Firma KBA CEE Sp. z o.o. jest przedstawicielem niemieckiego producenta maszyn drukujących
o 200-letniej tradycji – holdingu Koenig & Bauer Group. Do naszych głównych zadań należy sprze-
daż i serwis offsetowych maszyn arkuszowych serii KBA Rapida.
W naszej ofercie znajdują się także sprawdzone materiały eksploatacyjne KBA Press Consum, de-
dykowane do najwyższych wydajności produkcyjnych przy zachowaniu perfekcyjnej jakości druku.
W tym m.in. obciągi gumowe (konwencjonalne, UV), formy do lakierowania, dodatki do roztwo-
rów nawilżających, środki do utwardzania wody, środki do czyszczenia i wiele innych.
Przeprowadzamy standaryzację procesu drukowania, audyty przedsiębiorstw, szkolenia personelu.

zapraszamy do kontaktu z naszym działem serwisu: serwis@kba.com

KBA CEE SP. Z O.O.
ul. Puławska 456, 02-884 Warszawa

www.kba.com/pl

INTERMAT S.C.
Biuro Handlowe i Magazyn
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

tel.: 22 818 95 84
Dział Handlowy wew. 11, fax: wew. 13
tel. kom.: 501 158 472
intermat@intermat.com.pl
www.intermat.com.pl

oferuJemy następujące kleJe specJalistyczne oraz materiały poliGraficzne:
� kleje PAPERMAX CR (BORYSZEW), BESTKOL, EUKALIN, GLUDAN oraz inne kleje specjalistyczne

do powierzchni zwykłych i powlekanych (powierzchnie UV, foliowane, lakierowane itp.)
� kleje „na gorąco” – kleje wysokotopliwe, do produkcji książek, katalogów itp.

(klejenie grzbietów i boków); produkcja opakowań; etykietowanie itp.
� kleje „na gorąco” – kleje niskotopliwe, glutynowe, produkcja pudeł, oprawa twarda (książki, katalogi)
� kleje „na gorąco” – w laskach
� pastylki klejące; taśmy 1-stronne, 2-stronne, taśmy termoto (produkcja pudeł);

rzepy; wykroje 1- i 2-stronne z folii, pianki itp.; mocowania płyt CD/DVD;
obwoluty CD, DVD różnego rodzaju.

MEWA TEXTIL-SERVICE SP. Z O.O.
ul. Andersa 15, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 363 82 60, fax: 32 721 89 15
sosnowiec@mewa-service.pl
www.mewa-service.pl

mewa Jest liderem rynku
w seGmencie zarządzania tekstyliami przemysłowymi.

Oferta firmy obejmuje pełen serwis – dostarczanie tekstyliów do klienta,
odbieranie ich do prania i czyszczenia oraz ponowne dostarczanie czystych tekstyliów.
Zużyte tekstylia wymieniane są na nowe. W Polsce MEWA oferuje taki serwis dla czyściw
wielokrotnego użytku oraz mat wchłaniających oleje i inne ciecze.
Dodatkowo MEWA proponuje artykuły bhp renomowanych producentów światowych,
oferowane pod wspólną marką „World Wide Work by MEWA”, a także ekologiczne urządzenie
do czyszczenia części Bio-Circle.
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� Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn:
KBA: RAPIDA 75; PERFORMA 66, 74, POLLY, ADAST: DOMINANT, ROMAYOR

� Demontaż i montaż maszyn, szkolenia, doradztwo techniczne
� Naprawa pomp H&B, zestawy naprawcze
� Sprzedaż części zamiennych w cenach producenta
� Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych(m.in. filce i rakle uszczelniające komorę

lakierniczą H&B, filtry TECHNOTRANS, GRAFIX, smar, łopatki Becker, zmywacze do wałków,
środki do czyszczenia wałków anilox)

� Sprzedaż komponentów PRISCO
� Fachowe doradztwo poparte wieloletnią praktyką oraz wyceny maszyn – rzeczoznawca

kompleksowa oferta dla druku offsetoweGo:
� obciągów do druku marki phoenix Xtra Blankets* � elastomerowych form do lakierowania
marki contilaserline* � obciągów i płyt do lakierowania � chemii drukarskiej i lakierów marki
fujifilm solco* � farb poligraficznych toyo ink � papierów kalibrowanych, folii podkładowej
i samoprzylepnej � włókniny czyszczącej � materiałów introligatorskich, w tym klejów i drutu
� pomocniczych artykułów drukarskich � usług dla poligrafii: listwowanie obciągów, cięcie plo-
terem, grawerowanie elastomerów laserem 3D, standaryzacja druku.

* wyłączny dystrybutor w Polsce

zapraszamy do współpracy – wasze potrzeBy to nasz priorytet!

reproGraf to kompleksowy dostawca dla drukarń offsetowych
w ofercie posiadamy m.in.:
� fuJifilm: płyty CtP, chemia do płyt, chemia drukarska
� ipaGsa – płyty CtP, chemia do płyt
� Farby toyo – specjalistyczne farby H-UV
� Baldwin – czyściwa
� oBciąGi Gumowe różnych dostawców
� komori – offsetowe maszyny drukujące
� mBo, herzoG&heymann – falcerki, systemy mailingowe
� wohlenBerG – oklejarki, krajarki, linie do oprawy książek

POLMASZ MARIUSZ DREJKA
Al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa

tel.: 22 646 46 53, +48 602 272 003
tel. kom.: +48 602 718 614
e-mail: polmasz@list.pl
www.kba-serwis-polmasz.pl

AUTORYZOWANY SERWIS
MASZYN POLIGRAFICZNYCH
KBA CEE, KBA-GRAFITEC

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

REPROGRAF S.A.
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

tel.: (22) 539 40 00, fax: (22) 539 40 10
e-mail: info@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

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
� Szeroka gama lakierów PRINT-COAT: lakiery dyspersyjne, lakiery UV inline i offline,

lakiery blistrowe, lakiery hybrydowe. Certyfikaty ISEGA (Food Contact).
� Płyty do lakierowania: do lakierów dyspersyjnych, UV i hybrydowe.

Płyty wykonane w technologii bezsolwentowej.
� Farby drukarskie.
� Obciągi gumowe do wszystkich technik druku i lakierowania.
� Papiery kalibrujące, folie kałamarzowe, włókniny do myjek.
� Płyty CtP, termiczne i bezprocesowe.
� Chemia poligraficzna, certyfikat ISEGA.

www.multitechnika.com

ul. Kamienna 19, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
prepress@multitechnika.com
tel. kom.: +48 603 885 295

oferuJemy:

� Matryce do lakierowania wybiórczego lakierami UV, metalicznymi,
perłowymi, dyspersyjnymi itp. dla maszyn offsetowych z zespołami lakierniczymi

� Matryce o doskonałym transferze lakieru, z podłożem aluminiowym
lub poliestrowym

� Matryce do lakierowania wypukłego 3D
� Matryce idealne do uszlachetniania punktowego i na pełnych powierzchniach
� Matryce dla motywów z elementami o wysokiej rozdzielczości

realizowane w technologii Full HD Flexo

SHS-CAS GRAPHISCHE MASCHINEN GMBH
Oststr. 87, 22844 Norderstedt, Germany
mob.: +49 (0) 171 275 00 26
tel.: +49 (0) 40 52 10 20 613
fax: +49 (0) 40 52 10 20 620
kontakt w języku polskim:
Lukasz Silezin
tel. kom.: +49 (0) 171 48 29 043
e-mail: lukasz@shsgm.com
www.shsgm.com / www.ink4live.com

Firma SHS zajmuje się kupowaniem i sprzedażą używanych maszyn drukuJących firm:
Roland, Heidelberg, KBA, Komori, Ryobi i innych.

Kupno i sprzedaż maszyn do oprawy książkoweJ: gilotyn, falcerek, linii do oprawy miękkiej
i twardej, maszyn do sztancowania m.in. Polar, Stahl, Müller Martini, Kolbus i innych.

posiadamy własny serwis zatrudniający 4 inżynierów.

Nasz magazyn o powierzchni 2000 m2 znajduje się w odległości 15 minut jazdy od Hamburga.

mailto:prepress@multitechnika.com/
mailto:biuro@pxp.com.pl/
www.multitechnika.com/
www.pxp.com.pl/
mailto:polmasz@list.pl/
www.kba-serwis-polmasz.pl/
mailto:lukasz@shsgm.com/
www.shsgm.com/
www.ink4live.com/
mailto:info@reprograf.com.pl/
www.reprograf.com.pl/
mailto:info@wab.lublin.pl/
www.wab.lublin.pl/
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REKLAMA Maszyny, części, materiały i podłoża dla drukarń offsetowych

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

w stałej ofercie zinG znajdziesz:
� papiery powlekane drzewne i bezdrzewne � papiery niepowlekane drzewne i bezdrzewne
� kartony graficzne i opakowaniowe � tektury introligatorskie
� papiery samokopiujące � papiery i folie samoprzylepne
� papiery niskogramaturowe � podłoża do druku cyfrowego i wielkoformatowego
� papiery / koperty ozdobne i barwione w masie � papier magnetyczny i syntetyczny

ZING świadczy również usługę cięcia kartonów opakowaniowych pod nazwą Express Board,
która umożliwia dostawę dociętych pod wskazany przez klienta wymiar formatek kartonu
w krótkim terminie.

Zintegrowany pakiet oprogramowania Apogee Suite, umożliwia-

jący zarządzanie produkcją przygotowalni, to sztandarowe rozwiąza-

nie Agfa Graphics do druku akcydensowego. Jego najnowsza wersja

– Apogee 10 – za sprawą nowych opcji, większej efektywności oraz

możliwości realizowania procesów w „chmurze” oferuje użytkowni-

kom jeszcze wyższy poziom innowacyjności, interakcji i optymaliza-

cji. Nowo zaprojektowany interfejs pozwala na właściwe zagospoda-

rowanie arkuszy drukarskich, a także czasu maszyn drukujących.

Optymalizacja jest możliwa zarówno w przypadku standardowych

produktów, jak i prac o nietypowym formacie; pod uwagę brana jest

także wysokość realizowanych nakładów. Najnowsza wersja Apogee

obsługuje niedawno wprowadzone na rynek cyfrowe maszyny dru-

kujące (np. Canon B4000 czy Canon B5000) oraz najnowszą naświe-

tlarkę CtP firmy Agfa Graphics – Avalon N8-90.

Jedną z największych zalet systemu Apogee 10 jest udoskonalo-

na funkcja Digital Quick Strip (DQS) – podkreśla andy Grant, szef

działu oprogramowania w firmie agfa Graphics. – Rastrując każdą

ze stron osobno przed późniejszym połączeniem ich w gotowy mon-

taż Apogee Prepress z funkcją DQS sprawiają, że proces przegląda-

nia i korekty stron staje się elastyczny i płynny w obsłudze. Podobnie

rzecz się ma w przypadku aktualizowania układu arkuszy w ostatniej

chwili, tuż przed oddaniem publikacji do drukowania. Dzięki DQS

wydajność produkcji zwiększa się, a posiadane oprogramowanie jest

wykorzystywane efektywniej.

Wśród nowości wprowadzonych w systemie Apogee 10 warto

wymienić większe wsparcie dla modułu umożliwiającego przygoto-

wanie różnych wersji danego zlecenia jako oddzielnych prac (Ver-

sioning) oraz zintegrowanie technologii IntelliTune, pozwalającej

na automatyczną korektę zdjęć i poprawę ich jakości.

Zintegrowany z Apogee 10 portal, umożliwiający przesyłanie

plików za pomocą przeglądarki internetowej oraz ich zdalną akcep-

tację, również został wzbogacony o nowe funkcjonalności.

W ramach pakietu Apogee 10 firma Agfa Graphics oferuje ryn-

kowi system workflow, będący podstawą działania hybrydowych

środowisk produkcyjnych, uwzględniających wytwarzanie form

drukowych oraz sterowanie różnymi kontrolerami druku (DFE), np.

Ricoh TotalFlow Print Server. Tego rodzaju integracja eliminuje ko-

nieczność ręcznej interwencji ze strony operatora.

Apogee pozwala też na zarządzanie pracą ploterów wielkofor-

matowych, np. produkowanych przez Agfa Graphics urządzeń Jeti

Tauro, Jeti Mira, wszystkich modeli z rodziny Anapurna oraz licz-

nych urządzeń oferowanych przez dostawców zewnętrznych.

Apogee 10 wykorzystuje najnowszą wersję silnika rastrującego

Adobe PDF Print Engine.

Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics

Agfa Graphics wprowadza na rynek Apogee 10

ZAMAK MERCATOR SP Z O.O.
ul. J. Piłsudskiego 63, 32-050 Skawina
tel.: (12) 424 59 00, fax: (12) 424 59 01
e-mail: office@zamakmercator.pl
www.poligrafiamercator.pl

oferta naszeJ firmy oBeJmuJe:
� sprzedaż i serwis nowych offsetowych maszyn drukujących marki SHINOHARA

oraz HANS GRONHI;
� sprzedaż i serwis nowych urządzeń introligatorskich: gilotyny ITOTEC (Japonia),

niszery do drukarni cyfrowych marki WATKISS (Wielka Brytania) oraz falcerki
i perforatory marki SHOEI (Japonia);

� sprzedaż i serwis używanych offsetowych maszyn drukujących i urządzeń introligatorskich;
� sprzedaż części zamiennych do maszyn offsetowych i urządzeń poligraficznych marki

SHINOHARA, HANS GRONHI, ITOTEC, WATKISS, SHOEI i inne na zamówienia indywidualne;
� wsparcie techniczne, relokacje drukarń oraz modernizacja maszyn.

mailto:office@zamakmercator.pl/
www.poligrafiamercator.pl/
www.zing.com.pl/

