Płyty i materiały eksploatacyjne dla przygotowalni
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

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/

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

REKLAMA

DuPont Advanced Printing to lider innowacji w dziedzinie przygotowalni dla ﬂeksograﬁi.
DuPont Cyrel to od ponad 40 lat wiodąca technologia płyt ﬂeksograﬁcznych oraz systemów do ich
przygotowania. Od roku 2016 uzupełniona o rodzinę płyt CyreL eASy z wbudowanym płaskim
punktem w płycie; nie wymagają one stosowania dodatkowych procesów w celu wytworzenia płaskiego punktu, co zrewolucjonizowało i uprościło przygotowanie najwyższej jakości form ﬂekso.
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).
DuPont Oval Logo jest znakiem towarowym ﬁrmy DuPont i jej ﬁlii.

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.

W KOmPLeKSOWej OferCIe fIrmy GrAfIKuS
ZNAjDĄ PAńSTWO:
n

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

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

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

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.

fIrmA KODAK jeST WIODĄCym DOSTAWCĄ mATerIAŁÓW DO PrePreSSu

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

50

TeCHNOLOGIA OffSeTOWA: płyty CtP do druku komercyjnego & opakowaniowego procesowe
(Kodak Electra MAX, Kodak Electra XD, Kodak Trilian SP, Capricorn VT, Kodak DITP Gold), bezprocesowe (Kodak Sonora XP), ﬁoletowe: Kodak Violet Print, Kodak Libra VP; płyty CtP do druku gazetowego: procesowe (Thermal News PT), bezprocesowe (Kodak Sonora News), ﬁoletowe (Kodak Libra 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.

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.
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Phoenix Xtra Print Polska to wyłączny przedstawiciel niemieckich marek
Phoenix Xtra blankets oraz ContiLaserline, koncernu ContiTech.
W naszej ofercie znajdują się najwyższej jakości obciągi offsetowe, obciągi samoprzylepne w roli
lub w formatach, jak również obciągi listwowane. Do druku ﬂekso posiadamy elastomerowe formy
drukowe w postaci płaskiej i tulei, które są przygotowywane na miejscu metodą bezpośredniego
grawerowania wysokowydajnym laserem włóknowym nowej generacji. W gamie proponowanych
produktów posiadamy również chemię drukarską, włókninę czyszczącą, folie do kałamarzy,
papier kalibrowany, drut introligatorski i wiele innych materiałów eksploatacyjnych do druku
offsetowego i ﬂeksograﬁcznego.

n

n

n

PODŁOżA, ATrAmeNTy I SySTemy STAŁeGO ZASILANIA
DO PLOTerÓW WIeLKOfOrmATOWyCH*
PŁyTy I CHemIA DO ObrÓbKI OffSeTOWyCH PŁyT fujIfILm, IPAGSA**
– CtP i analogowe
– termoczułe i fotopolimerowe
– do obróbki chemicznej, bezobróbkowe i bezodczynnikowe
PŁyTy I CHemIA DO ObrÓbKI fLeKSODruKOWyCH PŁyT ASAHI***
– wodne i konwencjonalne

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

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

„Drukarnie Kalisza w latach 1945-2000” – spotkanie promocyjne
5 grudnia ubiegłego roku dawni i obec-

maszynowego drukarni oraz całego kalej-

Jednakże ta luka została szybko wypeł-

ni pracownicy kaliskich drukarń oraz człon-

doskopu osób zatrudnionych, stanowisk

niona; powstawały liczne drukarnie prywat-

kowie Koła Sekcji Poligrafów SIMP spotkali

pracy i technologicznego zaangażowania.

się w siedzibie Książnicy Pedagogicznej

Dr Bogumiła Celer prezentując książkę

ne. Wiele z nich działa do dziś, np. Dangraf,
Record, Edytor. Najdłużej działającą na ryn-

w Kaliszu na uroczystej promocji książki dr

nawiązała do przeszło 400-letniej tradycji

ku jest drukarnia Alprint, kolejną – Kalgraf.

Bogumiły Celer „Drukarnie Kalisza w latach

drukarstwa kaliskiego, merytorycznych in-

Ogółem w Kaliszu i województwie wielko-

1945-2000”.

spiracji ewolucji sztuki drukarskiej oraz

polskim działa obecnie kilkadziesiąt pry-

Zainaugurowało ją wystąpienie prof. dr.

prawdy zawartych w niej faktów i szczegó-

watnych zakładów.

hab. Krzysztofa Walczaka. Wspomniał on

łów biograficznych. Skupiła się szczególnie

W spotkaniu uczestniczyli byli pracow-

o dokumentach historycznych z tego okre-

na istniejących po II wojnie światowej dru-

nicy KDA z pionu inżynieryjno-technicznego

su, przekazach źródłowych, uwarunkowa-

karniach prywatnych, poddanych proceso-

i ekonomicznego, m.in. kol. kol. Jerzy Kry-

niach społecznych i ekonomicznych, a także

wi nacjonalizacji. W rezultacie powstała

marys, Adam Borowiak, oraz działacze Soli-

o trudnościach, jakie pokonała autorka, by

w 1954 r. drukarnia podlegająca istniejące-

darności, jak kol. Ryszard Rokicki. Wspomi-

ustalić chronologię etapów rozwoju parku

mu wówczas w Kaliszu Zakładowi Przemy-

nając działalność drukarni rozpatrywali też

słu Terenowego. Dała ona początek po-

przyczyny jej upadku.
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wstałej w 1966 r. Kaliskiej Drukarni Akcy-

Po zakończeniu prezentacji książki

densowej, której organem założycielskim

i dyskusji przewodnicząca Koła Sekcji Poli-

było Ministerstwo Kultury i Sztuki. Stoso-

grafów, Irena Czech podziękowała autorce

wała ona tyko jedną technikę drukowania –

za jej trud, merytoryczną dokładność

typograficznego; technikę offsetową wpro-

i wrażliwość potraktowania tematu. Wyra-

wadzono w 1978 r. Drukarnia realizowała

ziła również wdzięczność dr Elżbiecie Czer-

zamówienia na atlasy historyczne i geogra-

niawskiej za pomoc w zorganizowaniu spo-

ficzne, mapy turystyczne, wykonywała też

tkania.

produkcję dziełową oraz podręczniki szkol-

Warto podkreślić, że obecni na spotka-

ne. W warunkach wolnego rynku KDA mia-

niu drukarze chętnie nabywali tę interesu-

ła kłopoty z pozyskiwaniem zamówień i eg-

jącą książkę.

zekwowaniem należności i ostatecznie

Irena Czech

w 1994 r. została zlikwidowana.

(skróty pochodzą od redakcji)
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