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EIZO to ja poń ski pro du cent, w któ re go ofer cie znaj du ją się za awan so wa nE mo ni to ry lcd
speł nia ją ce wy so kie wy ma ga nia sta wia ne przed roz wią za nia mi wy ko rzy sty wa ny mi w po li gra fii.
Mo ni to ry EIZO z se rii Co lo rEd ge to pro fe sjo nal ne pa ne le do prac gra ficz nych, pre pres su i edy cji fo -
to gra fii. Gwa ran tu ją per fek cyj ne od wzo ro wa nie ko lo rów dzię ki naj wyż szej ja ko ści ma try cy, roz bu -
do wa nej elek tro ni ce, za awan so wa nej funk cjo nal no ści oraz pre cy zyj nym i po wta rzal nym wy ni kom
sprzę to wej ka li bra cji i pro fi lo wa nia.
Mo de le z naj wyż szej se rii – Co lo rEd ge CG wy po sa żo no w czuj nik umoż li wia ją cy au to ma tycz ną ka -
li bra cję, bez udzia łu użyt kow ni ka. Dla za awan so wa nych śro do wisk do stęp na jest moż li wość cen -
tral ne go za rzą dza nia pa ra me tra mi ob ra zu, co znacz nie uprasz cza i skra ca pro ces ka li bra cji
i zmniej sza kosz ty. dys try bu to rem pro duk tów Eizo w Pol sce jest fir ma al stor.

Ag fa Gra phics to re no mo wa ny do staw ca no wo cze sne go work flow dla przy go to wal ni po li gra ficz nych. 
Sys tem aPo gEE PrE PrEss au to ma ty zu je pro ce sy pla no wa nia, we ry fi ka cji (au to -pre fli ght), mon ta żu
(au to -im po zy cja), ra stro wa nia (AP PE) i pro ofin gu (elek tro nicz ne go i in kje to we go), aż po ste ro wa nie wiel -
ko for ma to wych i cy fro wych ma szyn dru ku ją cych, na świe tla rek CtP z in te gra cją MIS w opar ciu o stan -
dard JDF. Opcjo nal nie moż li we jest za rzą dza nie pra ca mi przez In ter net (We bAp pro val) i usłu ga skle pów
in ter ne to wych sto rE front w chmu rze. Wier na re pro duk cja barw na każ dym eta pie pro duk cji (pod -
gląd/So ft pro of/pro of kon trak to wy) dzię ki aPo gEE co lor. Wy mie nio ne mo du ły two rzą zin te gro wa ny
sys tem aPo gEE su itE 10 prze zna czo ny dla dru karń ak cy den so wych, opa ko wa nio wych i dzie ło wych.
Dla dru karń ga ze to wych de dy ko wa ny jest spe cja li stycz ny work flow ar ki tEx PrE PrEss. No wa tor ski
work flow asan ti umoż li wia au to ma ty za cję i opty ma li za cję dru ku wiel ko for ma to wych plo te rów in kjet.

Acre bit S.A. ofe ru je sys tem do za rzą dza nia przed się bior stwem. Po sia da wie lo let nie do świad cze nie
pro jek to we i zna jo mość bran ży po li gra ficz nej. Po trzE bu jEsz two rzyć szyb kiE kal ku la cjE, po sia -
dać in for ma cjE o pro ce sach re ali zo wa nych na każ dym sta no wi sku w da nej chwi li, kon tro lo wać
rE al nE kosz ty zle ce nia – Prin tVis jest dla Cie bie. Opty ma li zu je my prze bieg pra cy w fir mie, do ra dza -
my, jak w peł ni wy ko rzy stać po sia da ne za so by. Je ste śmy go to wi na Jed no li ty
Plik Kon tro l ny. Sys tem moż na na być na wła sność lub opła cać mie sięcz nie.
Jest do stęp ny w każ dej chwi li, z każ de go miej sca na świe cie, z te le fo nu, ta ble -
tu, kom pu te ra, przez prze glą dar kę. W stan dar dzie ob słu ga im po zy cji. Sko rzy -
staj z na sze go do świad cze nia oraz sys tE mu do za rzą dza nia przed się bior -
stwem Prin tVis spraw dzo ne go na ca łym świe cie.

aCrebit S.a.
Biuro Handlowe:
ul. Stanisława Augusta 73 lok. 4
03-846 Warszawa 
Adres korespondencyjny:
ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
l.orzecki@acrebit.com, www.acrebit.pl

Creator S.C. k. kućma, Z. prokop
ul. Królowej Jadwigi 219, 30-218 Kraków
tel.: 12 6254799, www.creator.pl

Kontakt: Krzysztof Kućma
krzysztof@creator.pl
tel. kom.: 607 628 995

Kon tro la pro ce su tech no lo gicz ne go – mo ni to ro wa nie i stan da ry za cja z bie żą cej pro duk cji. jE dy ny
w świE ciE tak za awan so wa ny sys tEm za rzą dza ją cy ja ko ścią i EfEk tyw no ścią Pro -
duk cji Po li gra ficz nEj. In te gru ją cy wszyst ko od po mia ru wa run ków oświe tle nio wych, po przez
na świe tlar ki, in stru men ty po mia ro we, pod ło ża dru ku, pro ofe ry, ma szy ny dru ku ją ce po zauto ma ty -
zo wa ne mo ni to ro wa nie wa run ków śro do wi sko wych i re je stra cja zda rzeń. Ska lo wal ność od jed ne -
go urzą dze nia do ob słu gi wiel kiej, glo bal nie dzia ła ją cej kor po ra cji. Naj now sze tech no lo gie współ -
two rzo ne z naj więk szy mi świa to wy mi au to ry te ta mi bran ży.
Opro gra mo wa nie dzia ła ją ce w chmu rze jest do sko na lo ne nie mal co dzien nie – użyt kow ni cy ko rzy -
sta ją na tych miast z naj now szych wer sji – bez do dat ko wych opłat z do wol ne go miej sca na świe cie.
chro ma chEc kEr.com

Digiprint pL Sp. k.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel.: +48 22 295 03 80
fax: +48 22 295 03 91
info@digiprint-pl.eu
www.digiprint-pl.eu

digiPrint Pl – nowoczEsnE tEchnologiE dla Poligrafii
Esko – światowy lidEr wśród ProducEntów oProgramowania 
dla ProducEntów oPakowań, studiów PrEPrEss, drukarń, wydawnictw.

w ofercie: 
Programy z PakiEtu Esko suitE 16: Artios-Cad, ArtPro, PackEdge, Automation Engine,
Color Engine, Imaging Engine, WebCenter, I-CUT, DESKPACK; Programy z PakiEtu studio:
Visualizer, Store Visualizer, Studio Designer, Studio for Boxes, Studio for Flexibles, Studio for
Shrink Sleeve; Equinox – zestaw oprogramowania do automatycznej konwersji kolorów
(specjalnych, RGB, CMYK)do 5, 6 lub 7 kolorów procesowych.

Efi jEst światowym lidErEm w zakrEsiE systEmów mis i wEb-to-Print, 
którE są użytkowanE PrzEz blisko 26 tysięcy drukarń:
n MIS/ERP: 
Efi Printsmith – kom plet ny sys tem MIS dla ma łych dru karń; Efi Pa cE – ela stycz ny, zin te gro wa -
ny sys tem MIS do za rzą dza nia po sia da ją cy wbu do wa ne na rzę dzie do im po zy cji prac łą czo nych; 
Efi mo narch – in te li gent ny i w peł ni zauto ma ty zo wa ny sys tem ERP dla wy spe cja li zo wa nych dru -
karń; Efi ra dius – zin te gro wa ny sys tem ERP dla bran ży opa ko wa nio wej i pro duk cji ety kiet.
n Web-To-Print:
Efi di gi tal storEfront – in te rak tyw na plat for ma e -com mer ce ide al na za rów no dla dru ku of f se to -
we go, jak rów nież cy fro we go, sper so na li zo wa ne go, wiel kie go for ma tu i dru ku da nych zmien nych.
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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

gmg: flexoProof/dotProof – pro ofing dla fle xo z od wzo ro wa niem ra stra, opencolor – pro ofing prac
mul ti ko lor (SPOT+), gmg Proofcontrol – cer ty fi ka cja pro ofa zgod nie z naj now szy mi nor ma mi;
inkoptimizer – opty ma li za cja zu ży cia farb CMYK w of fse cie; colorserver – kon wer sja mię dzy prze strze -
nia mi, re se pa ra cje, opty ma li za cja i stan da ry za cja pli ków pdf; co lor lo gic – opty ma li za cja pli ków
i stan da ry za cja dru ku, In k Sa ving, de vi ce lin ki, in te li gent ne prze kształ ce nia barw; x -ri tE: net Pro fi -
ler 3 – do cer ty fi ko wa nej ka li bra cji spek tro fo to me trów, in k for mu la tion – re cep tu ro wa nie farb,
colorcErt i iqc – kon tro la ja ko ści bar wy, tucanna Print control Pro 2.6 – stan da ry za cja i opty ma li za -
cja dru ku; co lor ga tE: Pro duc tion se rver 7 (PS7) – uni wer sal ny RIP gwa ran tu ją cy do sko na łe za rzą dza -
nie bar wą; film ga te 7 – dru ko wa nie na dru kar kach in kje to wych klisz do la kie ru; si stra dE – opro gra -
mo wa nie do za rzą dza nia pro duk cją, kal ku la cja mi, lo gi sty ką etc. ERP/MIS w dru kar niach; measurecolor
– sys tem kon tro li dru ku i bar wy fle xo/of f set

fir ma hE idEl bErg ofE ru jE w PEł ni zin tE gro wa ny, 
mo du ło wy sys tEm Pri nEct do za rzą dza nia Pro cE sa mi 
i kon tro li kosz tów w dru kar ni.

Mo du ło wa bu do wa da je gwa ran cję zin te gro wa nia, zop ty ma li zo wa nia prze pły wu za so bów nie za leż -
nie od pro fi lu i wy po sa że nia przed się bior stwa oraz eta po we go roz wo ju. Mo du ły sys te mu Pri nect
ofe ru ją roz wią za nia z za kre su za rzą dza nia bar wą, ope ra cyj ne go za rzą dza nia pro duk cją, opty ma li -
za cji przy rzą du, funk cjo nal no ści MIS (go spo dar ka ma te ria ło wa, fi nan se, ofer ty, kon tak ty z klien tem,
ra por ty) i pla no wa nia pro duk cji. Dzię ki za sto so wa niu otwar te go for ma tu JDF ist nie je moż li wość
współ pra cy sys te mu Pri nect z opro gra mo wa niem in nych firm oraz ma szyn dru ku ją cych.

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

EyEc jEst wiodącym dostawcą w branży systEmów do insPEkcji wizyjnEj oPakowań

sys tem ProofilEr graPhic prze zna czo ny jest za rów no dla dzia łu pre press dru kar ni, jak i jej
klien tów koń co wych two rząc sys tem za pew nie nia ja ko ści. Umoż li wia szyb ką ana li zę zgod no ści
pli ków PDF z dru kar ni z pro jek ta mi klien ta (PDF do PDF), a w póź niej szym eta pie w dru kar ni PDF
do mon ta żu w pro ce sie step&re pe at oraz mon taż do mon ta żu, tak że wspól ne go. Za kres in spek cji
po zwa la na wy kry wa nie nie po żą da nych róż nic na ca łym ob sza rze opa ko wa nia jak i mon ta żu. Ro -
zu mie jąc po trze by ryn ku, Fir ma EyeC przy go to wa ła in te gra cję po mię dzy Pro ofi ler Gra phic, a mo -
du łem Esko Au to ma tion En gi ne, co po zwa la na peł ną au to ma ty za cję pro ce su in spek cji pli ków.
za Pra sza my do wsPół Pra cy!

ul. Poznańska 18a, 65-137 Zielona Góra
tel.: 68 329 90 20, info@ideasystems.pl
www.ideasystems.pl

idaEsystEms to lider rozwiązań klasy mis i ErP dla drukarni wiElkoformatowych,
cyfrowych oraz ProducEntów rEklam i agencji reklamowych. 

Oferowana platforma PrEsto wspiera efektywnie zarządzanie we wszystkich obszarach
przedsiębiorstwa od wEb-to-Print, PrEflight, crm, automatycznE kosztorysowaniE
przez Produkcję, magazyn, logistykę, finansE i księgowość po wiElowymiarowE
raPorty. W ramach platformy PrEsto pracuje już 1000 użytkowników. 

Współpraca z IdeaSystems to wybór stabilnego partnera, posiadającego wieloletnie
doświadczenie w branży poligraficznej i know-how pozwalające na skutEcznE wdrożEniE.

heiDeLberg poLSka Sp. Z o.o.
ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 000, fax: 22 57 89 652
info.pl@heidelberg.com
www.heidelberg.pl

Na gro dy Pri ze for In no va tions dla pro duk tów 3M Po land

Roz wią za nia fir my 3M Po land zo sta ły na gro dzo ne trze ma srebr -

ny mi me da la mi The Pri ze for In no va tions w ka te go rii „No we tren -

dy w po li gra fii i re kla mie” podczas targów Re ma Days 2017 . Tym

ra zem do ce nio ne zo sta ły no wo cze sne roz wią za nia sto so wa ne do

zmia ny ko lo ru aut, ina czej car wrap pin gu.

Me dal przy zna no za od bla sko wą fo lię gra ficz ną do okle ja nia po -

jaz dów 3M Scot chli te 780mC-10R oraz za wy le wa ną fo lię gra ficz ną

3M IJ180mC (obie z za dru kiem w tech no lo gii HP La tex).  Trze cim me -

da lem do ce nio no ta śmy do bez piecz ne go cię cia fo lii 3M Kni fe less.

Fo lie 3M wraz z na dru kiem wy ko ny wa nym przez Cer ty fi ko wa ną

Dru kar nię Wiel ko for ma to wą DPSdruk.pl po zwa la ją na ory gi nal ną

zmia nę wy glą du sa mo cho du. Za sto so wa ne w fo liach roz wią za nia ta -

kie jak  Con trol tac (klej wraż li wy na do cisk po zwa la na ła twe po zy -

cjo no wa nie fo lii na po jeź dzie) oraz Com ply (ka na li ki ukry te w war -

stwie kle ju umoż li wia ją od pro wa dze nie na gro ma dzo ne go po wie trza)

po zwa la ją na ła twą i do kład ną pra cę z ma te ria ła mi.

Ta śmy tną ce z se rii 3M Kni fe less umoż li wia ją pre cy zyj ne i bez -

piecz ne dla pod ło ża do ci na nie fo lii, bez ko niecz no ści uży wa nia ostrzy

czy in nych na rzę dzi, któ re mo gły by uszko dzić okle ja ną po wierzch nię.

Sze ro ki wy bór taśm po zwa la na do pa so wa nie ro dza ju do za mie rzo -

nych prac: od de ta li, pa sów spor to wych, przez do ci na nie przy wy kań -

cza niu fo lii do okle ja nia sa mo cho du, fo lii ochron nych PPF oraz fo lii

do przy ciem nia nia szyb, aż po wy ci na nie kre atyw nych wzo rów.

Opra co wa no na pod sta wie in for ma cji fir my 3M
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Opro gra mo wa nie work flow xE rox frE Eflow umoż li wia bu do wę kom plet ne go sys te mu dru ku
i ob słu gi prac cy fro wych i of f se to wych. Mo du ło wa bu do wa po zwa la na opty mal ne do bra nie ele men -
tów sys te mu do wy ma gań klien tów. Urzą dze nia i work flow Xe rox są czę sto wy ko rzy sty wa ne ja ko au -
to ma tycz ne pro ofe ry im po zy cyj ne, znacz nie przy spie sza jąc ob słu gę dru ku tzw. oza li dów (10 x szyb ciej).
Mo du ły: xE rox xmPiE sto rE front – in ter ne to wy sys tem przyj mo wa nia i ob słu gi za mó wień;
out Put ma na gEr – za rzą dza nie pra ca mi dla wie lu urzą dzeń z jed ne go miej sca, in te gra cja z in -
ny mi work flow (m.in. He idel berg Pri nect); frE Eflow co rE – au to ma ty za cja po wta rzal nych czyn -
no ści pre pres so wych; Print ma na gEr – za rzą dza nie pra cą wie lu urzą dzeń; ma kE rE ady – opro -
gra mo wa nie do edy cji pre pres so wej pli ków; Vi su ite – opro gra mo wa nie do per so na li za cji i za bez -
pie cza nia wy dru ków.

XeroX poLSka Sp. Z o.o. 
ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa 

tel.: 22 878 78 00, fax.: 22 878 78 34 
poligrafia@xerox.pl, www.xerox.com

ricoh – ProfEsjonalnE zEstawy narzędzi do zarządzania każdym EtaPEm Produkcji
Opro gra mo wa nie ri coh totalflow® łą czy ob szer ne port fo lio ela stycz nych i kom plek so wych ze sta -
wów z za kre su za rzą dza nia wy daj no ścią. Sta ran nie do bra ny zbiór wspie ra klu czo we ob sza ry pro -
duk cyj ne. 
W 2016 ro ku Ri coh roz bu do wa ło port fel roz wią zań two rząc sześć pa kie tów, po ma ga ją cych do -
staw com usług dru ku po pra wić wy daj ność pra cy, m.in.: totalflow® Pu bli shing (au to ma ty zo wa nie
przyj mo wa nia za mó wień), totalflow® mar ke ting (pla no wa nie i re ali za cja wie lo ka na ło wych kam -
pa nii mar ke tin go wych), totalflow® crd (opty ma li za cja przy go to wy wa nia za da nia przy jed no cze -
snym do stę pie do peł nej ga my moż li wo ści urzą dzeń) oraz totalflow® su per vi sor – apli ka cję mo -
ni to ru ją cą wszyst kie pra ce za po mo cą pul pi tu na wi ga cyj ne go.

riCoh poLSka Sp. Z o.o. 
ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa 

tel.: 22 651 96 37 
ricoh@ricoh.pl 
www.ricoh.pl 

RemaDays 2017: Ca non z na gro da mi za in no wa cyj ność

W ka te go rii „No we tren dy w po li gra fii

i re kla mie” zło ty me dal przy zna no dru kar -

ce 3D firmy Ca non, ProJet se rii 2500, oraz

naj now sze mu plo te ro wi wiel ko for ma to -

we mu imagePROGRAF PRO-4000/4000S.

Srebr ny me dal w ka te go rii „Wszech stron -

ność i eko no micz ność” otrzy ma ła dru kar -

ka 3D ProJet 660 Pro.

imagePROGRAF PRO-4000 to za pre zen -

to wa ny w mar cu 2016 r. plo ter do za sto so -

wań gra ficz nych dla bran ży kre atyw nej. 

Do stęp ny w dwóch kon fi gu ra cjach – 24-

i 44-ca lo wej – do sko na le spraw dza się

w stu diach gra ficz nych, agen cjach re kla mo -

wych i pro fe sjo nal nych pra cow niach fo to -

gra ficz nych. Ma szy na po sia da no wą gło wi -

cę o sze ro ko ści 1,28 ca la i ze staw 12 atra -

men tów LUCIA PRO, któ re za pew nia ją sze -

ro ki za kres dy na micz ny ko lo rów, lep sze od -

wzo ro wa nie szcze gó łów w ciem niej szych

ob sza rach, wy jąt ko wo in ten syw ną czerń,

a tak że ni ską ziar ni stość i bar dzo do brą

cha rak te ry sty kę od bi cia świa tła.

Dru kar ka ProJet CJP 660 Pro to ma szy -

na dru ku ją ca w tech no lo gii ColorJet Prin -

ting. Urzą dze nie znaj du je za sto so wa nie

wszę dzie tam, gdzie jest za po trze bo wa nie

na two rze nie (w bar dzo krót kim cza sie)

skom pli ko wa nych kształ tów w ko lo rze.

Dzię ki za sto so wa niu pię ciu od ręb nych gło -

wic, dru kar ka mo że mie szać bar wy z pa le ty

CMYK, aby two rzyć w peł ni ko lo ro we mo de -

le 3D bez po śred nio z pli ku CAD.

Z ko lei dru gie na gro dzo ne roz wią za nie to

ProJet se rii 2500 – na rzę dzie dla pro fe sjo na li -

stów, któ rzy na co dzień pro jek tu ją no we roz -

wią za nia i pro duk ty. Urzą dze nie wy ko rzy stu -

je tech no lo gię dru ku z fo to po li me rów akry lo -

wych utwar dza nych świa tłem UV. To roz wią -

za nie wy ko rzy sty wa ne do pro duk cji no wych

ele men tów – lub po pra wy er go no mii i uży -

tecz no ści już ist nie ją cych – w fir mach pro jek -

tu ją cych no we roz wią za nia. ProJet cha rak te -

ry zu je się naj wyż szą pre cy zją wy ko na nia

i da je pew ność, że ele men ty i pro duk ty bę dą

do kład nie ta kie, jak na pro jek cie.

(...) Nie zwy kle sze ro ki za kres za sto so wań

na szych roz wią zań po ka zu je, że za rów no 

plo te ry imagePROGRAF, jak i in no wa cyj ne

tech no lo gie dru ku przy ro sto we go prze su wa ją

gra ni cę kre atyw ne go wy ko rzy sta nia dru ku.

Wszyst ko to po ma ga roz sze rzać dzia łal ność

klien tów o no we ka na ły i ob sza ry ryn ku. Ro lą

Ca non w tym pro ce sie, w myśl kam pa nii

#UNLEASHPRINT, jest nie ustan ny roz wój ofer -

ty i wspar cie do staw ców usług dru ku na ich

biz ne so wej ścież ce roz wo ju. (...) – powiedział

Ra fał Osie ko wicz, Ca non Pol ska.

Opracowano na podstawie 

informacji firmy Canon Polska

firma kodak jEst wiodącym dostawcą 
oProgramowania dla Przygotowalni i drukarni
rozwiązania kodak workflow solutions:
n systemy workflow druk offsetowy i cyfrowy (Kodak PRINERGY 8, NEXSTATION Front End,

Kodak 700 Print Manager, Creo Color Server);
n impozycja (Kodak PREPS 8, PANDORA 8, Kodak Packaging Layout Automation 8);
n systemy portalowe / komunikacja (Kodak INSITE 8, Kodak INSITE Creative Workflow);
n zarządzanie kolorem: (Kodak COLORFLOW 8, MATCHPRINT VIRTUAL Proofing Software,

PRESSPROOF Software, Kodak Spotless Software 2);
n proofing: Kodak Proofing Software.

koDak poLSka Sp. Z o.o.
ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa
tel.: 22 430 69 00, gcgmarketing@kodak.com
graphics.kodak.com

www.graphics.kodak.com/

