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DIGIPRINT SP. Z O.O. 
ul. Kolejowa  5/7
01-217 Warszawa
tel.: 22 295 03 80
fax: 22 295 03 91

digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu

DIGIPRINT – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA POLIGRAFII

Firma DiGiPRinT od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych 
systemów poligraficznych. Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje m.in.: 
n arkuszowe maszyny cyfrowe HP INDIGO 50000/30000/12000/10000/7900/5900
n rolowe maszyny cyfrowe HP INDIGO 20000/8000/WS6800 n maszyny do druku
wielkoformatowego HP LATEx 3500/3100/1500 n maszyny do druku na podłożach płaskich 
HP SCITEx Fb750 I Fb550 n maszyny do druku na tkaninach D.GEN n przemysłowe 
maszyny do druku na tekturze HP SCITEx 11000/15500/17000; n kaszerownice i sklejarki
LAMINA SYSTEM n plotery KONGSbERG n oprogramowanie CALDERA, GMG.

AGFA GRAPHICS NV (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE
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 

W PORT FO LIO AG FA GRA PHICS ZNAJ DUJĄ SIę PLO TE RY Z RO DZI NY ANA PUR NA ORAZ JE TI. 

Hy bry do we mo de le wy po sa żo ne w mo duł utrwa la nia UV LED to: ANA PUR NA H20 50i LED, 
ANA PUR NA H25 00I LED oraz naj więk szy ANA PUR NA H32 00i LED da ją cy moż li wośc za dru ku me diów
do 3,2 m sze ro ko ści. Do stęp ne są tak że mo de le z pła skim sto łem jak ANA PUR NA Fb2540i LED
oraz ty po wo ro lo wy plo ter o maks. sze ro ko ści dru ku do 3,2 m ANA PUR NA RTR 3200i LED. 

naj wy daj niej sze plo te ry to se ria JE TI; JE TI TI TAN, JE TI MI RA LED ze sto łem sta łym do za dru ku 
ma te ria łów pła skich oraz ro lo wych i su per wy daj ny plo ter hy bry do wy JE TI TAU RO, któ ry moż na do -
po sa żyć o nie mal peł ną au to ma ty za cję pro ce su dru ku.

DOCUFIELD SP. Z O.O. SP. K
ul. Polska 114, 60-401 Poznań

tel.: 61 666 29 80, fax: 61 666 29 50
www.docufield.com

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technologiach
zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz automatyką pocztową.

Jako autoryzowany partner firm KERN (szwajcarski producent systemów kopertowania),
HUNKELER (światowy lider technologii pre- i postprocessingu dla cyfrowych rolowych systemów
drukujących) oraz NEOPOST (rozwiązania pocztowe) oferujemy innowacyjne rozwiązania.
Filozofia naszego działania to przede wszystkim właściwa diagnoza potrzeb klienta, wybór
i wdrożenie optymalnego rozwiązania oraz pełna opieka serwisowa według najwyższych
standardów SLA. Połączenie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników ze wsparciem
firm partnerskich daje gwarancję najwyższej jakości oferowanych rozwiązań i usług.

SPRZEDAŻ I SERWIS URZĄDZEŃ INTROLIGATRSKICH: fal ce rek ka se to wych EUROFOLD, wier ta rek
do pa pie ru CiTOBORMA – ręcz nych 1-wrze cio no wych; ręcz nych, pół au to ma tycz nych i au to ma tycz -
nych 2-wrze cio no wych; au to ma tycz nych 4-6-wrze cio no wych, zszy wa rek i fal cer ko -zszy wa rek, try -
me rów, urzą dzeń do for mo wa nia grzbie tów.
MATERIAŁY INTROLIGATORSKIE: zszyw ki pła skie i z oczkiem, wier tła sta lo we, te flo no we, HD.
RAKLE dla flek so -, tam pon - i wklę sło dru ku fir my Da etwy ler SwissTec: nie po wle ka ne, po wle ka ne
war stwą ce ra micz ną np. LongLife o bar dzo wy so kiej ży wot no ści, po wle ka ne Soft o pod wyż szo nej
od por no ści na ko ro zję i re du ku ją ce ry sy oraz smu gi, nie rdzew ne i spe cja li stycz ne do Cold Se al, la -
mi na cji itp. Kon sul ta cje, do bór i te sty ra kli.

www.erka.com.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

Fir ma Gal lus ofe ru je sze ro kie port fo lio wą skowstę go wych ma szyn do pro duk cji ety kiet, ma te ria ły
eks plo ata cyj ne oraz wspól ną świa to wą sieć usług ser wi so wych Gal lu sa i He idel ber ga. W ofer cie
m.in.: GAL LUS LA bEL MA STER do kon wen cjo nal ne go dru ku ety kiet; uzna ne na ryn ku ma szy ny do
pro duk cji m.in. ety kiet sa mo przy lep nych GAL LUS EM 280, EM 430S/510S; GAL LUS ECS 340; 
naj bar dziej za awan so wa ny tech no lo gicz nie GAL LUS RCS 430 z ukł. szyb kie go su sze nia UV i zło -
ce niem GAL LUS SCRE ENY ME TAL LIC DO MING oraz sze re giem dod. opcji do prod. wy so ko prze two -
rzo nych ety kiet w jed nym prze bie gu. in no wa cyj ny GAL LUS LA bEL FI RE 340 – druk cy fro wy in kjet
z roz dziel czo ścią 1200 dpi i prędk. 50 m/min. – z ro li po go to wą ety kiet kę w jed nym prze bie gu.
GAL LUS RO TA SCRE EN – no we ma try ce do si to dru ku ro ta cyj ne go z se rii SCRE ENY A -LI NE, tech no -
lo gia ME TAL LIC DO MING oraz SCRE ENY HI GH SPE ED w pro ce sie pro duk cyj nym.

GALLUS FERD. RÜESCH AG
Harzbüchelstrasse 34, 9016 St. Gallen
Kontakt: Paweł Stoliński, tel. kom.: 728 438 830
e-mail: pawel.stolinski@heidelberg.com
www.gallus-group.com

CANON POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gottlieba Daimlera 2 
02-460 Warszawa

tel.: +48 22 430 60 00
produkcyjne@canon.pl
www.canon.pl

CA NON – PRO FE SJO NAL NE SYS TE MY DO ŚRED NIO- I WY SO KO NA KŁA DO WE GO DRU KU CY FRO WE GO
Szcze gól ne miej sce w port fo lio Ca non zaj mu ją urzą dze nia do czar no -bia łe go i ko lo ro we go dru ku
cy fro we go: Océ Va rio Print 6320+, Ca non va rio PRinT 135 oraz ima ge PRESS C10000VP. Ro sną cym
za in te re so wa niem cie szy się sys te m do ko lo ro we go dru ku pro duk cyj ne go Canon ima ge PRESS C850.
no wo ścią w ofer cie jest Ca non ima ge PRESS C650, sys tem, któ ry z ła two ścią in te gru je się z ist nie -
ją cym śro do wi skiem dru ku. 
Bo ga tą ofer tę firmy do peł nia sze ro ki wy bór opro gra mo wa nia wspo ma ga ją ce go śro do wi sko pra cy
dru ka rek cy fro wych, w tym wszech stron na apli ka cja Océ PRi SMApre pa re. Ofe ro wa ne roz wią za nia
za pew nia ją wy so ką wy daj ność pro ce sów i du żą szyb kość re ali za cji zle ceń. 
Za chę ca my do lek tu ry bez płat ne go ma ga zy nu „Think Di gi tal” na www.ca non.pl/think di gi tal.
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INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1, Błonie
55-330 Miękinia k. Wrocławia

tel.: 71 31 51 601, tel./fax: 71 31 51 602
info@integart.com.pl, www.integart.com.pl

W swo jej ofer cie po sia da my dru kar ki i ma szy ny czo ło wych, świa to wych pro du cen tów:
n HP – drukarki wielkoformatowe: HP Latex s. 300 oraz s. 500, HP Latex s. 1500 – 3100/3500
n HP Scitex FB 550/750, HP Scitex industrial Press /9000, 11000, 15500, 17000
n HP Page Wide XL 4000/4500; 5000; 8000 
n HOTLam/ COLDLam – laminatory rolowe (wykorzystujące laminaty stałe)
n ZÜnD – wielozadaniowe plotery tnąco-frezująco-bigujące ZÜnD S3 i G3
n SUMMA – plotery bębnowe: SUMMA S-Class 2, SUMMACut
n FOTOBA – przycinarki (XLD-170, WR-61/75, XL-250/320)
n RollsRoller – aplikatory stołowe (Basic, Premium, Traffic)
n oprogramowanie RiP Caldera

KODAK POLSKA SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa

Kontakt:
tel.: 22 430 69 00
graphics.kodak.com

Urządzenia 
można zobaczyć 

i przetestować 
w Centrum HP Demo 

w Błoniu k/Wrocławia. 
ZA PRA SZA MY DO WSPóŁ PRA CY!

INTREX SP. Z O.O.
Sady, ul. Za Motelem 7
62-080 Tarnowo Podgórne
intrex@intrex.pl, tel: 61 8417 203

www.intrex.pl

INTREx JEST DYSTRYbUTOREM URZĄDZEŃ DO ZNAKOWANIA, ETYKIETOWANIA I KONTROLI
WIZYJNEJ ORAZ PRODUCENTEM AUTORSKICH SYSTEMóW I GŁOWIC ETYKIETUJĄCYCH. 
in trex, wy łącz ny przed sta wi ciel an giel skiej fir my DOMINO w Pol sce, ofe ru je kom plek so we roz -
wią za nia w bran ży po li gra ficz nej. Cy fro wa ma szy na do dru ku ety kiet DOMINO N61 0I umoż li -
wia druk w 6 KOLORACH i PODWóJNYM bIAŁYM. Za pew nia pręd kość dru ku do 75 m/min
oraz naj lep szą ja kość w tech no lo gii in kjet – 600 DPI.
in trex ofe ru je rów nież SYSTEM DRUKU CYFROWEGO – Tro jan3 DO OPA KO WAŃ GO TO WYCH.
Urzą dze nie za pew nia do sko na łą ja kość ko lo ro we go dru ku na wszel kich nie po wle ka nych,
wsią kli wych ma te ria łach ty pu: kar ton, tor by pa pie ro we, ko per ty bą bel ko we, a na wet drew nia -
ne de ski.

Druk elek tro fo to gra ficz ny:
PLATFORMA KO DAK NE xPRESS Sx – 5-kol. ma szy na ar ku szo wa (po wle ka nie peł ne lub wy biór cze
to ne rem bez barw nym, druk 3D, rozszerzony gamut, kolory: fluo, złoty, wykończenie matowe oraz
dodatkowo rozszerzony format do 1000 mm). Roz wią za nie do na błysz cza nia – efekt błyszczący. 

Druk atra men to wy:
KO DAK STRE AM TECH NO LO GY – PRO SPER S5/S10/S20/S30 (gło wi ce do dru ku atra men to we -
go) i PRO SPER PRESS 1000 PLUS (system druku cz.-b.) oraz rodzina PROSPER PRESS 6000
(system druku kolorowego). Apli ka cje: di rect ma il, bi le ty, nu me ra cje, per so na li za cja, trans pro mo,
książ ki, druk ak cy den so wy, in struk cje, ga ze ty, druk trans ak cyj ny.

KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS POLSKA
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
www.konicaminolta.pl

Production Printing:
krzysztof.rozniatowski@konicaminolta.pl
industrial Printing:
tomasz.habierski@konicaminolta.pl 

KONICA MINOLTA JEST DOSTAWCĄ PROFESJONALNYCH, CYFROWYCH SYSTEMóW
PRODUKCYJNYCH DO DRUKU KOLOROWEGO I MONOCHROMATYCZNEGO. 

W SWOJEJ OFERCiE POSiADA URZĄDZEniA DO CYFROWEGO LAKiEROWAniA 3D, DRUKU
SZEROKOFORMATOWEGO, JAK RÓWniEŻ DO DRUKU ETYKiET. Firma od lat utrzymuje pozycję
lidera na polskim rynku. Posiada także rozwiązania wspomagające zarządzanie i ułatwiające
pracę drukarń i punktów poligraficznych. Podstawą działania Konica Minolta jest przede
wszystkim diagnoza potrzeb klienta, na drugim etapie wybór, a następnie wdrożenie
optymalnego rozwiązania, wraz z pełną opieką serwisową. Firma posiada rozbudowaną 
sieć oddziałów, dzięki którym klienci w całym kraju mogą liczyć na profesjonalne wsparcie. 

MÜLLER MARTINI SP. Z O.O.
ul. Wał Miedzeszyński 203, 04-987 Warszawa
tel.: 22 893 83 06, office@pl.mullermartini.com
www.mullermartini.com

OFERUJEMY URZĄDZENIA DO ObRóbKI PO DRUKU CYFROWYM takie jak:  
SIGMALINE, PRESTO II DIGITAL, PRIMERA DIGITAL, ALEGRO, VAREO.

Są to li nie do opra wy bez sz wo wej oraz do opra wy ze szy to wej. Urzą dze nia te mo gą pra co wać w try bie
on li ne, ne ar -li ne lub of fli ne, współ pra cu ją z ma szy na mi do dru ku cy fro we go róż nych pro du cen tów.
W za leż no ści od ich kon fi gu ra cji urzą dze nia te ob ra bia ją za dru ko wa ny pa pier za rów no po dru ku cy -
fro wym zwo jo wym, jak i po dru ku cy fro wym ar ku szo wym. W trybie online Linia Sigma kontroluje
cały proces druku i obróbki po druku, by zapewnić najlepsze parametry jakościowe i wydajnościowe.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: www.mullermartini.com

HKM SP. Z O.O.
ul. Rzemieślnicza 38
81-855 Sopot

tel./fax: +48 58 550 79 51
tel./fax: +48 58 733 98 75
e-mail:hkm@hkm.pl
www.hkm.pl

Oferta HKM Sp. z o.o. – MASZYNY DLA POLIGRAFII W ROZSĄDNYCH CENACH

Cyfrowe: TrojanLabel Dania. Bezpieczne i tanie wejście w cyfrę.
Hybrydowe: GRAPHIUM FFEI Anglia – w pełni zintegrowana hybryda, dla bardzo wymagających.
Flexo: EDALE Anglia – flekso najwyższej światowej klasy do zadań specjalnych.
Finishingi – GM Dania – pełny zestaw maszyn do finishingu.
WEROSYS Dania – hi-tech semi-rotacja. Ma wszystko, co tylko można sobie wymarzyć!
TROJAN3+DC330 MINI – mini hybryda łącząca dwie technologie: cyfrową i flexo,  
dająca możliwość zrobienia etykiety ze zmiennymi danymi, kolorami spotowymi, 
wybiórczym lakierem, złoceniem i laminacją – wszystko w jednym przebiegu. 

www.graphics.kodak.com/


42 Poligrafika 3/2017

Dostawcy urządzeń do druku cyfrowego, w tym etykiet i opakowań REKLAMA

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

www.polkos.com.pl

POLKOS JEST AUTORYZOWANYM DYSTRYbUTOREM PLOTERóW ROLAND 
ORAZ ATRAMENTóW bORDEAUx I VEIKA

W swojej ofercie posiadamy całą gamę ploterów drukujących:
n solwentowe (Roland)
n wielkoformatowe (FY Union)
n plotery UV (Roland)
n sublimacja (Roland)

Aby utrzymać najwyższą jakość usług, zapewniamy wyszkolony serwis oraz zaplecze techniczne.

MIMAKI EUROPE B.V.
Stammerdijk 7E, 1112 AA Diemen, Holandia

tel.: 0031 20 462 76 40
e-mail: info@mimakieurope.com
www.mimakieurope.com
Twitter: @MimakiEurope

n no wa dru kar ka UJV55 -320 to eko no micz na dru kar ka UV LED z sys te mem na kła da nia pa pie ru z ro -
li, dru ku ją ca z pręd ko ścią do 110 m2/h. Ta ma szy na o sze ro ko ści 3,2 m, po raz pierw szy za pre zen to -
wa na na tar gach FE SPA Di gi tal 2016, po sia da opcję dru ko wa nia na dwóch ro lach jed no cze śnie. 

n UJF -7151plus to na stęp na ge ne ra cja be st sel le ro wych dru ka rek UV LED do bez po śred nie go
dru ku na obiek tach. Opra co wa ne w tech no lo gii naj now szej ge ne ra cji, ofe ru ją ob szar za dru -
ku 71x51 cm i za pew nia ją naj wyż szy po ziom do kład no ści i ja ko ści dru ku.

n Tx300P-1800 to in kje to wa dru kar ka do bez po śred nie go dru ko wa nia na tek sty liach w wy so k iej ja ko -
ści z moż li wo ścią dru ko wa nia dwo ma ro dza ja mi atra men tów. Wy ko rzy sty wa ne mo gą być za rów no
atra men ty pig men to we, jak i sub li ma cyj ne, co czy ni urzą dze nie nie zwy kle wszech stron nym. Dru kar -
ka do stęp na jest rów nież w wer sji do za dru ko wy wa nia ma te ria łów ela stycz nych (Tx300P-1800B).

PLUS DIGITAL
ul. Kraszewskiego 7
85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40
biuro@plusdigital.pl 
www.plusdigital.pl

URZĄ DZE NIA DO DRU KU CY FRO WE GO I WIE LO FUNK CYJ NE: dru kar ki ko lo ro wych ety kiet na żą da -
nie Ep son ColorWorks TM-C3 500 i TM-C7 500 n dru kar ka do ety kiet neuraLabel 300x o sze ro ko ści
wstę gi 210 mm n dru kar ki ety kiet Ep son SurePress L -4033A i L -4033AW o sze ro ko ści wstę gi
330 mm n dru kar ki pro ofin go we / fo to gra ficz ne EPSOn SC-P n dru kar ki eko sol wen to we wiel ko -
for ma to we EPSOn SureColor SC-S n dru kar ki pig men to we EPSOn SureColor SC-T n dru kar ki 
biz ne so we se rii Ep son Work for ce Pro. OPRO GRA MO WA NIA DLA DRU KA REK WIEL KO FOR MA TO -
WYCH: Cal de ra, Onyx, Efi, Co lor ga te. OPRO GRA MO WA NIE DLA DRU KU ETY KIET: ni ce La bel,
BarTender, CodeSoft. KON FEK CJA: DPR – urzą dze nia do la mi na cji, cy fro we go cię cia, zdej mo wa nia
ażu ru; Gra fisk Ma skin fa brik – kom plet ne ana lo go we i cy fro we li nie ety kie to we; na wi ja ki i od wi ja -
ki do dru ka rek ety kiet; dys pen se ry.

MARK AN DY DI GI TAL SE RIES – sys tem dru ku cy fro we go w peł ni zin te gro wa ny z plat for mą ma szyn
flek so dru ko wych se rii Per for man ce. Moż li wość do wol ne go łą cze nia tech no lo gii dru ku cy fro we go
m.in. z flek so dru kiem, si to dru kiem, zdo bie niem fo lią na zim no czy sztan co wa niem w li nii. Di gi tal
Se ries to sys tem dru ku inkjet UV, wy po sa żo ny w gło wi ce CMYK oraz kolor bia ły, pra cu ją cy z pręd -
ko ścią 76 m/min.
MARK AN DY DI GI TAL ONE – bu dże to wa ma szy na cy fro wa to ne ro wa, prze zna czo na do dru ku ety kiet
w ni skich nakła dach, zin te gro wa na ze sta cją flek so, zdo bie niem zim ną fo lią lub la mi no wa niem oraz
sztan co wa niem i cię ciem w li nii. Kom pak to we wy mia ry. Pro sta ob słu ga. Pręd kość 18,9 m/min. 
MARK AN DY DI GI TAL PLUS 3600 – opcja roz bu do wa nia kla sycz nej ma szy ny flek so dru ko wej o wy -
daj ny i wy so ko ja ko ścio wy ink je to wy druk cy fro wy. Pręd kość do 84 m/min.

MARK ANDY POLAND SP. Z O.O.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa, tel.: 22 354 33 70
Łukasz Chruśliński, tel. kom.: +48 604 766 702
lukasz.chruslinski@markandy.com
www.markandy.com

PRIMERA jest wio dą cym pro du cen tem spe cja li stycz nych, ko lo ro wych dru ka rek do ety kiet 
wy ko rzy stu ją cych tech no lo gię in kje to wą (se ria Lx) oraz la se ro wą (se rie Cx/Fx).

Prze my sło wa dru kar ka Lx2000e wy ko rzy stu je atra ment pig men to wy w ce lu za pew nie nia wyż szej
od por no ści na wo dę i świa tło UV. Atra ment po sia da cer ty fi ka cję BS5 60 9 Sec tion 3.
Cx1200e jest cy fro wą, ro lo wą dru kar ką la se ro wą ide al ną dla klien tów pro du ku ją cych ety kie ty
o róż no rod nych kształ tach i roz mia rach. Dru ku je z roz dziel czo ścią 2400 dpi i pręd ko ścią 5 m/min.
Fx1200e DI GI TAL FI NI SHING SYS TEM to urzą dze nie do wy kra wa nia, la mi no wa nia, cię cia, prze wi -
ja nia oraz usu wa nia ażu ru. Pręd kość pra cy to 6 m/min. FX1200e wy ko rzy stu je do 4 no ży jed no -
cze śnie do wy ci na nia prak tycz nie każ de go kształ tu i roz mia ru, co zna czą co pod no si wy daj ność. 

PRIMERA TECHNOLOGY EUROPE
Mainzer Str. 131, 65187 Wiesbaden, niemcy
tel.: +49 611 92777 0, fax: +49 611 92777 50
e-mail: sales@primera.eu 
primeralabel.eu

FIR MA OKI TO JE DEN Z CZO ŁO WYCH PRO DU CEN TóW URZĄ DZEŃ DRU KU JĄ CYCH 
ORAZ ROZ WIĄ ZAŃ Z ZA KRE SU DRU KU, SUK CE SYW NIE PO SZE RZA RóW NIEŻ 
SWO JE PORT FO LIO O URZĄ DZE NIA WIEL KO FOR MA TO WE. 
OKi wpro wa dzi ło na ry nek ca łą ga mę nie sa mo wi cie szyb kich, funk cjo nal nych i wy daj nych pro duk -
tów – od dru ka rek i urzą dzeń wie lo funk cyj nych, przez urzą dze nia z moż li wo ścią dru ku w neo no -
wych ko lo rach, aż po plo te ry eko -sol wen to we, któ re re gu lar nie zdo by wa ją na gro dy i wy róż nie nia
bran żo we. PLO TE RY OKI cha rak te ry zu ją się ce cha mi nie zbęd ny mi na ryn ku po li gra ficz nym – nie -
po wta rzal ną pro duk tyw no ścią i zna ko mi tą ja ko ścią wy dru ków na sze ro kiej ga mie no śni ków. 
W ofer cie OKI znaj du ją się rów nież wy so kiej ja ko ści wie lo funk cyj ne urzą dze nia CAD/GIS/AEC
wy ko rzy stu ją ce tech no lo gię LED. 

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
Osoba kontaktowa: 
Tomasz Ziędalski, tel.: 22 44 86 500
tomasz.ziedalski@okieurope.com
www.oki.pl/produkty/wideformat 

www.primeralabel.eu
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ZFP ZAKŁAD 
FOLIOWANIA PAPIERU
ul. Krzemowa 5
81-577 Gdynia

Kontakt:
tel.: 58 629 90 44
zfp@zfp.com.pl
www.zfp.com.pl

ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU JEST WYŁĄCZNYM  
POLSKIM DOSTAWCĄ URZĄDZEŃ I FOLII DO LAMINOWANIA PAPIERU MARKI D&K.

W naszej ofercie posiadamy 
automatyczne linie do foliowania wydruków cyfrowych.

Zapraszamy na: www.zfp.com.pl

XEROX POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa 

tel.: 22 878 78 00, fax: 22 878 78 01 
poligrafia@xerox.pl, www.xerox.com

W ofercie xerox znajdują się kompletne systemy i urządzenia drukujące oraz oprogramowanie
workflow. Portfolio urządzeń produkcyjnych obejmuje KILKADZIESIĄT RóŻNYCH SYSTEMóW, w tym:
n drukujące w czerni na papier cięty: 

D95/D110/D125/D136; nuvera 120, 144, 157, 200, 288, 314 EA;
n drukujące w pełnym kolorze na papier cięty: 

C60/70, Versant 180, Versant 3100, C800i/C1000i, iGen 5;
n systemy inkjetowe: Brenva HD, Rialto 900, Trivor 2400, 

impika Compact/Reference/Evolution, CiPress 325/500;
n systemy szerokiego formatu: iJP2000.

WIę CEJ NA WWW.xE ROx.COM

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
SPÓŁKA Z O.O., ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa
tel.: 22 545 81 00, fax: 22 545 81 05
sharp.sep@sharp.eu
www.sharp.pl

SHARP ELEC TRO NICS EU RO PE OD DZIAŁ W POL SCE

Sharp po sia da sze ro ki asor ty ment na gra dza nych roz wią zań i urzą dzeń 
do za rzą dza nia do ku men ta mi, od biu ro wych urzą dzeń wie lo funk cyj nych po przez 
sys te my wy so ko na kła do we po urzą dze nia pro duk cyj ne do ko lo ro we go (se ria MX -6500/7500)
i mo no chro ma tycz ne go (se ria MX -M1055/MX-M1205) dru ku cy fro we go na pa pier cię ty. 

Do dat ko wo w port fo lio znaj du ją się rów nież pro fe sjo nal ne kon tro le ry dru ku EFi Fie ry 
wraz z peł ną ga mą opro gra mo wa nia do im po zy cji, za rzą dza nia ko lej ką wy dru ków, pro fi la mi itp.

RK TECHNOLOGY
ul. Andersa 9, 05-200 Wołomin
tel. kom.: + 48 506-036-245
biuro@rktechnology.com.pl
www.rktechnology.com.pl
Dystrybutor: EJKi Zofia Górzyńska
tel.: + 48 606 802 357, biuro@ejki.pl, www.ejki.pl

TWORZYMY Z PASJĄ MASZYNY I URZĄDZENIA DLA POLIGRAFII I PRZEMYSŁU OPAKOWANIOWEGO
n przewijarki
n przewijarki stołowe
n przewijarko-wykrawarki do produkcji etykiet czystych i zadrukowanych
n maszyny do obróbki wstęgi po druku cyfrowym (on/off line)
n wąskowstęgowe maszyny fleksograficzne
n przecinarki i nacinarki do gilz
n wózki do załadunku roli
n stroboskopy
n urządzenie do składania etykiet (fan-folder)

W OFER CIE RI COH POL SKA SP. Z O.O. ZNAJ DU JĄ SIę KO LO RO WE I MO NO CHRO MA TYCZ NE 
CY FRO WE URZĄ DZE NIA PRO DUK CYJ NE NA PAPIER CIęTY ORAZ CIĄGŁY, ob słu gu ją ce sze ro ką 
ga mę me diów od pa pie rów sa ty no wa nych, kre do wa nych, of f se to wych, aż po two rzy wa sztucz ne
i pa pie ry ma gne tycz ne, w for ma tach od A6 do A3++ i gra ma tu rach 47-350 g/m2. W wy po sa że niu
znaj du ją się m.in.: au to ma tycz ny du pleks do 350 g/m2, pro fe sjo nal ne kon tro le ry dru ku, spek tro fo to -
me try do kon tro li i ka li bra cji urzą dzeń, fi ni sze ry szy ją ce i bro szu ru ją ce, mo du ły fal cu ją ce do C, Z, G, li -
nie okle ja ją ce grzbiet książ ko wy, bin du ją ce, a tak że opro gra mo wa nie do per so na li za cji i web -to-print. 
W NA SZEJ OFER CIE ZNAJ DU JĄ SIę RóW NIEŻ bIU RO WE URZĄ DZE NIA WIE LO FUNK CYJ NE, URZĄ -
DZE NIA SZE RO KO FOR MA TO WE, OPRO GRA MO WA NIE DO ZA RZĄ DZA NIA DRU KIEM, ObIE GIEM
DO KU MEN TóW ORAZ AR CHI WI ZA CJI.

RICOH POLSKA SP. Z O.O.
ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa

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

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

EFI, Memjet: Paweł Drobek – 698 698 629
Mimaki: Piotr Bajda – 698 698 634
Radosław Brzeziński – 698 698 609
www.reprograf.com.pl

W ofercie firmy Reprograf znajdują się maszyny cyfrowe: 
n SCREEN: Screen L350 – system do druku etykiet, opakowań z roli na rolę – inkjet UV; 
n EFI JETRION 49xx UV, LED: do 330 mm, do 46 m/min laserowe sztancowanie, lakierowanie 

i laminowanie w linii; CMYK+W, wstęga, etykiety, metki, bilety, druk na żądanie; 
n MIMAKI: solvent – JV150, JV300, CJV150, CJV300; UJF 3042 i 6042 MKii, UJF7151,

JFX200-2513, JFX500-2131; 
n MEMJET: iCUBE series – produkcja etykiet (220 mm, 30 cm/sek, CMYKK,

1600x1600 dpi, wstęga, arkusz, Roll to Roll, PEELER).
n RO TO CON TROL: urzą dze nia do fi ni shin gu. Do druk, wy ci na nie, fo lio wa nie na zim no 

i na go rą co, bo okle ty. 




