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Płyty i materiały eksploatacyjne dla przygotowalni REKLAMA

PŁyTy OffSeTOWe fujIfILm SuPerIA
n termoczułe pozytywowe Superia LH-PJE, LH-PLE, LH-PXE – do drukowania UV
n termoczułe gazetowe, negatywowe (LH-NN2)
n termoczułe bezprocesowe Superia - PRO-T3
n fotopolimerowe Superia LP-NV – do drukowania UV, gazetowe LP-NNW
n fotopolimerowe o zredukowanym zużyciu chemii: PRO-V, i gazetowe PRO-VN

Urządzenia w technologii termicznej i fioletowej SCreeN, ffeI, KrAuSe, DOTLINe.
Wywoływarki GLuNZ&jeNSeN, HeIGHTS.
PreSSmAX – bogaty asortyment chemii Fujifilm.

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

W KOmPLeKSOWej OferCIe fIrmy GrAfIKuS 
ZNAjDĄ PAńSTWO:

n Drukarki Epson do proofingu oraz impozycji
n Papiery proofingowe GMG
n Atramenty EPSON
n Spektrofotometry X-Rite
n Densytometry X-Rite i Peret
n Wzorniki Pantone

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

Saphira oraz inne materiały oferowane przez Heidelberg Polska używane na etapie
przygotowania do druku pozwalają na pracę z zachowaniem wysokiego poziomu jakości 
oraz efektywne zarządzanie kosztami. 

W ofercie PŁyTy OffSeTOWe DO SySTemÓW CTP: termiczne Saphira PN, FitPrimus+, 
a także PŁyTy TermICZNe NIeWymAGAjĄCe ObrÓbKI CHemICZNej: Saphira Thermoplate NA
oraz Saphira Chemfree TS. 
Uzupełnieniem oferty są wywoływacze i regeneratory do wywoływania płyt, 
gumy do zabezpieczania płyt, do przechowywania płyt oraz do wypalania, korektory, 
środki czyszczące oraz mleczka do płyt.

FUJIFILM EUROPE GMBH 
ODDZIAŁ W POLSCE
Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa 
tel.: (+48 22) 517 66 55
e-mail: poligrafia@fujifilm.pl
http://www.fujifilm.eu/pl/

DuPont Advanced Printing to lider innowacji w dziedzinie przygotowalni dla fleksografii. 

DuPont Cy rel to od po nad 40 lat wio dą ca tech no lo gia płyt flek so gra ficz nych oraz sys te mów do ich
przy go to wa nia. Od ro ku 2016 uzu peł nio na o ro dzi nę płyt Cy reL eASy z wbu do wa nym pła skim
punk tem w pły cie; nie wy ma ga ją one sto so wa nia do dat ko wych pro ce sów w ce lu wy two rze nia pła -
skie go punk tu, co zre wo lu cjo ni zo wa ło i upro ści ło przy go to wa nie naj wyż szej ja ko ści form flek so. 
Płyty Easy dostępne są w grubościach od 1,14 do 6,35 mm i mają zastosowanie w zadruku folii,
etykiet (płyty ESX/ESE/EFX/EFE), papieru (ESM/EFM) oraz tektury falistej (EPC).

Du Pont Oval Lo go jest zna kiem to wa ro wym fir my Du Pont i jej fi lii.

DUPONT DE NEMOURS (DEUTSCHLAND) GMBH 
– ADVANCED PRINTING
Hugenottenallee 175
63263 Neu Isenburg

Kontakt: Tomasz Nojszewski
Sales Manager NCE DuPont Advanced Printing
tel.: +48 604 49 22 77
www.cyrel.eu

fIrmA KODAK jeST WIODĄCym DOSTAWCĄ mATerIAŁÓW DO PrePreSSu

TeCH NO LO GIA Of f Se TO WA: pły ty CtP do dru ku ko mer cyj ne go & opa ko wa nio we go pro ce so we
(Ko dak Elec tra MAX, Ko dak Elec tra XD, Ko dak Tri lian SP, Ca pri corn VT, Ko dak DITP Gold), bez pro ce so -
we (Ko dak So no ra XP), fio le to we: Ko dak Vio let Print, Ko dak Li bra VP; pły ty CtP do dru ku ga ze to we -
go: pro ce so we (Ther mal News PT), bez pro ce so we (Ko dak So no ra News), fio le to we (Ko dak Li bra VP).
TeCHNOLOGIA fLeKSOGrAfICZNA: 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 fleksograficznych oraz letterpress.

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

LEVIATAN 
– POLIGRAFIA SP. Z O.O.
ul. Rudawka 88
43-300 Bielsko-Biała
poligrafia@leviatan.pl

Osoba kontaktowa: Krzysztof Rozmus
tel. kom.: 667-766-212
krzysztof.rozmus@leviatan.pl
www.leviatan.pl

Oferujemy:
PŁyTy CTP HuAGuANG
n termiczne: TP-II, TP-U dwuwarstwowe
n fioletowe: PPVG Low Chem, HSV
n bezprocesowe TD-G
n analogowe YP-II
PŁyTy TOP
CTcP – do naświetlarek UV takich jak CRON czy Lüscher
mATerIAŁy POLIGrAfICZNe
wywoływacze, regeneratory, płyny gumujące, mleczka, środki do czyszczenia wywoływarek.

www.graphics.kodak.com/
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M&MR TRADING POLSKA SP. Z O.O.
PHOENIX XTRA PRINT POLSKA
ul. Hutnicza 25 DE. 81-061 Gdynia
biuro@pxp.com.pl, tel.: (58) 627 49 22
www.pxp.com.pl, www.mmr-trading.pl

Phoenix Xtra Print Polska to wyłączny przedstawiciel niemieckich  marek
Phoenix Xtra blankets oraz ContiLaserline, koncernu  ContiTech. 

W na szej ofer cie znaj du ją się naj wyższej ja ko ści ob cią gi of f se to we, ob cią gi sa mo przy lep ne w ro li
lub w for ma tach, jak rów nież ob cią gi li stwo wa ne. Do dru ku flek so po sia da my ela sto me ro we for my
dru ko we w po sta ci pła skiej i tu lei, któ re są przy go to wy wa ne na miej scu me to dą bez po śred nie go
gra we ro wa nia wy so ko wy daj nym la se rem włók no wym no wej ge ne ra cji. W ga mie pro po no wa nych
pro duk tów po sia da my rów nież che mię dru kar ską, włók ni nę czysz czą cą, fo lie do ka ła ma rzy, 
pa pier ka li bro wa ny, drut in tro li ga tor ski i wie le in nych ma te ria łów eks plo ata cyj nych do dru ku
of f se to we go i flek so gra ficz ne go.

     

        

REPROGRAF S.A.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
*Anna Klucznik – tel. kom.: 698 698 672
e-mail: klucznik.a@reprograf.com.pl
**Ewa Łapow – tel. kom.: 698 698 606
e-mail: lapow.e@reprograf.com.pl 
***Bartłomiej Brzykcy – tel. kom.: 698 676 238
e-mail: brzykcy.b@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

n PODŁOżA, ATrAmeNTy I SySTemy STAŁeGO ZASILANIA 
DO PLOTerÓW WIeLKOfOrmATOWyCH*

n PŁyTy I CHemIA DO ObrÓbKI OffSeTOWyCH PŁyT fujIfILm, IPAGSA**
– CtP i analogowe
– termoczułe i fotopolimerowe
– do obróbki chemicznej, bezobróbkowe i bezodczynnikowe

n PŁyTy I CHemIA DO ObrÓbKI fLeKSODruKOWyCH PŁyT ASAHI***
– wodne i konwencjonalne

„Dru kar nie Ka li sza w la tach 1945-2000” – spo tka nie pro mo cyj ne

5 grud nia ubiegłego roku daw ni i obec -

ni pra cow ni cy ka li skich dru karń oraz człon -

ko wie Ko ła Sek cji Po li gra fów SIMP spo tka li

się w sie dzi bie Książ ni cy Pe da go gicz nej

w Ka li szu na uro czy stej pro mo cji książ ki dr

Bo gu mi ły Ce ler „Dru kar nie Ka li sza w la tach

1945-2000”. 

Za in au gu ro wa ło ją wy stą pie nie prof. dr.

hab. Krzysz to fa Wal cza ka. Wspo mniał on

o do ku men tach hi sto rycz nych z te go okre -

su, prze ka zach źró dło wych, uwa run ko wa -

niach spo łecz nych i eko no micz nych, a tak że

o trud no ściach, ja kie po ko na ła au tor ka, by

usta lić chro no lo gię eta pów roz wo ju par ku

ma szy no we go dru kar ni oraz ca łe go ka lej -

do sko pu osób za trud nio nych, sta no wisk

pra cy i tech no lo gicz ne go za an ga żo wa nia.

Dr Bo gu mi ła Ce ler pre zen tu jąc książ kę

na wią za ła do prze szło 400-let niej tra dy cji

dru kar stwa ka li skie go, me ry to rycz nych in -

spi ra cji ewo lu cji sztu ki dru kar skiej oraz

praw dy za war tych w niej fak tów i szcze gó -

łów bio gra ficz nych. Sku pi ła się szcze gól nie

na ist nie ją cych po II woj nie świa to wej dru -

kar niach pry wat nych, pod da nych pro ce so -

wi na cjo na li za cji. W re zul ta cie po wsta ła

w 1954 r. dru kar nia pod le ga ją ca ist nie ją ce -

mu wów czas w Ka li szu Za kła do wi Prze my -

słu Te re no we go. Da ła ona po czą tek po -

wsta łej w 1966 r. Ka li skiej Dru kar ni Ak cy -

den so wej, któ rej or ga nem za ło ży ciel skim

by ło Mi ni ster stwo Kul tu ry i Sztu ki. Sto so -

wa ła ona ty ko jed ną tech ni kę dru ko wa nia –

ty po gra ficz ne go; tech ni kę of f se to wą wpro -

wa dzo no w 1978 r. Dru kar nia re ali zo wa ła

za mó wie nia na atla sy hi sto rycz ne i geo gra -

ficz ne, ma py tu ry stycz ne, wy ko ny wa ła też

pro duk cję dzie ło wą oraz pod ręcz ni ki szkol -

ne. W wa run kach wol ne go ryn ku KDA mia -

ła kło po ty z po zy ski wa niem za mó wień i eg -

ze kwo wa niem na leż no ści i osta tecz nie

w 1994 r. zo sta ła zli kwi do wa na.

Jed nak że ta lu ka zo sta ła szyb ko wy peł -

nio na; po wsta wa ły licz ne dru kar nie pry wat -

ne. Wie le z nich dzia ła do dziś, np. Dan graf,

Re cord, Edy tor. Naj dłu żej dzia ła ją cą na ryn -

ku jest dru kar nia Al print, ko lej ną – Kal graf.

Ogó łem w Ka li szu i wo je wódz twie wiel ko -

pol skim dzia ła obec nie kil ka dzie siąt pry -

wat nych za kła dów. 

W spo tka niu uczest ni czy li by li pra cow -

ni cy KDA z pio nu in ży nie ryj no -tech nicz ne go

i eko no micz ne go, m.in. kol. kol. Je rzy Kry -

ma rys, Adam Bo ro wiak, oraz dzia ła cze So li -

dar no ści, jak kol. Ry szard Ro kic ki. Wspo mi -

na jąc dzia łal ność dru kar ni roz pa try wa li też

przy czy ny jej upad ku.

Po za koń cze niu pre zen ta cji książ ki

i dys ku sji prze wod ni czą ca Ko ła Sek cji Po li -

gra fów, Ire na Czech po dzię ko wa ła au tor ce

za jej trud, me ry to rycz ną do kład ność

i wraż li wość po trak to wa nia te ma tu. Wy ra -

zi ła rów nież wdzięcz ność dr Elż bie cie Czer -

niaw skiej za po moc w zor ga ni zo wa niu spo -

tka nia. 

War to pod kre ślić, że obec ni na spo tka -

niu dru ka rze chęt nie na by wa li tę in te re su -

ją cą książ kę.

Ire na Czech

(skró ty po cho dzą od re dak cji)


