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Maszyny, części, materiały i podłoża dla drukarń offsetowych REKLAMA

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

do laserowego grawerowania form drukowych dla fleksografii 
n  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.

AgFA gRApHICS jEST pRODUCENTEm I DySTRybUTOREm URzĄDzEń I mATERIAłów
pRzEzNACzONyCH DLA DRUkARń OFFSETOwyCH.
płyty offsetowe na podłożu aluminiowym:
n termoczułe, konwencjonalne – Energy Elite Pro, Energy Elite Eco, Thermostar P970
n termoczułe, niewymagające wywoływania chemicznego – Azura TS, Azura TU, Amigo TS
n bezprocesowe – Azura TE
n fotopolimerowe, konwencjonalne – Aspire, N94-V
n fotopolimerowe, niewymagające wywoływania chemicznego – Azura Vi oraz najnowsza N95-VCF
n fotodyfuzyjne, srebrowe – Lithostar LAP-V
n CtcP dla naświetlarek z laserem UV – Aluva N, Aluva P

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

ECCO+ TO pOLSkA HURTOwNIA pApIERU ORAz mATERIAłów OpAkOwANIOwyCH

wyjątkowo szeroki asortyment obejmuje m.in.: 

n papiery powlekane n wolumenowe n offsetowe
n ozdobne n niskogramaturowe n papiery i folie samoprzylepne
n kartony graficzne n kartony opakowaniowe n wiele innych podłoży specjalistycznych

ECCO+ NOwy DySTRybUTOR pApIERU – wIELkI kROk DLA pOLIgRAFII

eCCo pluS Sp. z o.o. Sp.K.
15-201 Białystok, ul. Warszawska 107
tel./fax 085 747 94 11
Oddział Poznań: 62-070 Zakrzewo
S11 Park Pasjonatów 15
tel. 061 224 04 70-72
www.eccoplus.pl

aCron ruBBer roller Co.
ul. Baletowa 28, 02-867 Warszawa

tel.: 22 644 73 24, 644 73 06
fax: 22 644 73 40, info@acron.com.pl
www.acron.com.pl

ACRON jEST jEDNym z CzOłOwyCH pOLSkICH pRODUCENTów 
wAłków DRUkARSkICH I pRzEmySłOwyCH, DLA SzEROkIEgO zAkRESU zASTOSOwAń. 

Ponad 25 lat na rynku ugruntowało pozycję firmy jako jednego z głównych przedstawicieli 
tej branży. Acron dostarcza pełną gamę usług w zakresie produkcji jak i regeneracji wałków
mających zastosowanie w druku offsetowym, fleksograficznym oraz innych gałęziach
przemysłu. Oferta firmy obejmuje pokrycia z wielu rodzajów mieszanek gumowych,
silikonowych, poliuretanowych, chromowych oraz rilsanowych. Acron świadczy także 
usługi w zakresie szlifu i wyważania różnego rodzaju walców.

Firma Handlowa Colour SCreen
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

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

n Ob cią gi dru ko we CONTITECH, no we pro duk ty dla no wych tech no lo gii UV, UV-LED, H -UV
n Pły ty do la kie ro wa nia: dys per syj ne go, UV i spe cjal nych apli ka cji 

– min. dla la kie rów „SOFT-TOUCH”
n Pod kła dy ka li bro wa ne – FINITO, wspie ra ją ce i wy dłu ża ją ce pra ce ob cią gów dru ko wych! 

Re ko men do wa ne przez czo ło wych pro du cen tów ma szyn of f se to wych
n Czy ści wa do ręcz ne go i au to ma tycz ne go my cia ob cią gów i cy lin drów do ci sko wych 

wła sna pro duk cja na są czo nych mi ni ro lek – peł na ofer ta dla ma szyn UV-LED, H -UV, HR-UV
n Fo lie ICP/An ti mar king i płasz cze na cy lin dry trans por to we, siat ki Su per Blue, 

ory gi nal ne płasz cze na cy lin dry do ci sko we do per fec tin gu
n Pa pie ry ka li bro wa ne, fo lie pod kła do we i ka ła ma rzo we, fil try, ssaw ki i in ne pro duk ty dla po li gra fii.
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w zAkRESIE mATERIAłów DO DRUkU OpAkOwAń I ETykIET OFERUjEmy:

n LA kIE Ry AC TE gA TER RA gmbH dys per syj ne: po ły sko we, ma to we, podkładowe, 
ba rie ro we, spe cjal ne, do bli strów, efek to we; UV – po ły sko we i ma to we na róż ne pod ło ża,  
w tym LA kIE Ry FOODSAFE

n FAR by OF F SE TO wE jäNEC kE + SCHNE EmANN DRUCk FAR bEN gmbH kon wen cjo nal ne i UV
(w tym o zwięk szo nej od por no ści na dzia ła nie świa tła, jak TEŻ O zNI kO mEj mI gRA CjI LmI),
LED UV i LED UV LMI, kle je do la mi na cji i cold stam pin gu, far by fle xo UV, wod ne na pa pier
i fo lie, roz pusz czal ni ko we, far by wklę sło dru ko we, FARby DO DRUkU NA bLASzE

n CHE mIA DRU kAR SkA

SERwIS maszyn introligatorskich:
n Gilotyn do papieru i tektury: PERFECTA, WOHLENBERG, POLAR, DAEHO
n Maszyn do oprawy klejonej: KOLBUS, MüLLER MARTINI
n Do opakowań: BOBST, JAGENBERG, INRAMIK
n Do oprawy szytej: HEIDELBERG, MüLLER MARTINI, HOHNER
n Falcerek: STAHL, GUK
SpRzEDAŻ nowych i używanych maszyn poligraficznych:
n Krajarki do papieru i tektury n Falcerki n Oklejarki n Linie zeszytowe
n Składarko-sklejarki n Maszyny do pudełek, toreb papierowych i opakowań
RELOkACjA maszyn, wsparcie techniczne, wykonywanie części CNC

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

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

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

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

graFia KrzYSztoF dziewulSKi Sp.j.
ul. Polska 22, 00-703 Warszawa

tel.: 22 843 53 67, tel./fax: 22 270 27 20
grafia@grafia.waw.pl, www.grafia.waw.pl

gRAFS TO kOmpLEkSOwA ObSłUgA TECHNICzNA DRUkARń I INTROLIgATORNI. 
USłUgI: n SERWIS I INSTALACJE MASZYN INTROLIGATORSKICH n na pra wa i prze miesz cze nia 
ma szyn / ca łych za kła dów n REGENERACJA WAŁKÓW FALCEREK: Breh mer -MultiEffekt, Stahl, 
GUK oraz in nych (sto su je my po li ure tan naj lep szej ja ko ści) n OSTRZENIE NOŻY DO KRAJAREK 
I TRÓJNOŻY (HSS, WIDIA i in ne).
oFerta produKtowa: n NICIARKI (Wło chy) n MASZYNY DO ZAWIESZANIA I MONTAŻU
OKŁADKI n MASZYNY DO WKLEJANIA WYKLEJKI n PRASY DO ROWKÓW n INTROLIGATORSKIE:
FALCERKI RÓŻNEGO TYPU – SPRZEDAŻ I SERWIS GWARANCYJNY.
je ste śmy wy łącz nym dys try bu to rem na ryn ku pol skim wło skich pro du cen tów ma szyn 
CO. mECC. oraz bONELLI.

graFS 
uSługi dla poligraFii
Hryniewicze 16, 15-378 Białystok
tel. biuro: + 48 609 743 771
tel. serwis: + 48 691 506 410
e-mail: biuro@grafs.pl
www.gRAFS.pL

impreSSion
ul. Rybitwy 22, 05-515 Zgorzała k/Warszawy
tel. 510-046-676, impression.pl@gmail.com
www.impression.info.pl

IN kRE DI bLE far by tria do we do dru ku of f se to we go; NA TU RA gA® far by o ni skiej mi gra cji do dru ków
neu tral nych sen so rycz nie; CO RO NA mgA® far by o ni skim za pa chu wła snym oraz zni ko mej mi gra cji;
CO RO NA LA bEL mgA® far by o ni skiej mi gra cji schną ce oksy da cyj nie do pro duk cji opa ko wań spo żyw -
czych na pod ło żach nie wsią kli wych; TIN kRE DI bLE mgA® far by do dru ku na bla sze; AL CHE my far by
zło te i srebr ne; NEw V pACk mgA® far by i la kie ry UV neu tral ne sen so rycz nie oraz o ni skiej mi gra cji;
NEw V far by UV do dru ku na sze ro kim spek trum pod ło ży (of f set + flek so); gEC kO far by i la kie ry roz -
pusz czal ni ko we dla flek so gra fii i wklę sło dru ku; Hy DRO -X flek so gra ficz ne far by wo do roz cień czal ne;
LA kIE Ry ole jo we, dys per syj ne, utrwa la ne w pro mie niach UV oraz za pa cho we; ŚROD kI pO mOC NI CzE,
do dat ki do wo dy, zmy wa cze, gu my of f se to we. Nowoczesne linie produkcyjne farb do wszystkich
technik druku, również farb offsetowych mgA do druku opakowań artykułów spożywczych. 

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@intergrafix.pl
www.intergrafix.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:
n kleje PAPERMAX CR (BORYSZEW), BESTKOL, EUKALIN, GLUDAN oraz inne kleje specjalistyczne

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

(klejenie grzbietów i boków); produkcja opakowań; etykietowanie itp.
n kleje „na gorąco” – kleje niskotopliwe, glutynowe, produkcja pudeł, oprawa twarda (książki, katalogi)
n kleje „na gorąco” – w laskach
n 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.
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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

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.

maSzYnY poligraFiCzne 
andrzej jaBłoŃSKi
ul. Modrzewiowa 43
05-830 Nadarzyn
+48 608 072 416
andrzej.jablonski@mpaj.pl
www.mpaj.pl
www.ist-uv.com

IST mETz z SIE DzI bĄ w NIEm CzECH IST NIE jE OD 40 LAT I pRO DU kU jE SyS TE my UV I LED UV
DO SU SzE NIA FARb, LA kIE Rów, kLE jów, SI LI kO Nów I IN NyCH pO włOk. 
Sys te my do star cza ne są do ma szyn po li gra ficz nych no wych i uży wa nych ar ku szo wych, flek so gra -
ficz nych, ro lo wych, si to dru ko wych każ de go pro du cen ta. Ist nie je moż li wość za in sta lo wa nia sys temu
UV lub LED UV, bądź obu i ła twe go prze łą cza nia lam py, po nie waż jest jed no ste ro wa nie, za si la nie
i chło dze nie. IST Metz pro du ku je rów nież ze sta wy la bo ra to ryj ne ja ko sa mo dziel ne sta no wi ska
bądź do za in ta lo wa nia na ma szy nie. Fir ma ofe ru je czę ści do swo ich sys te mów po kon ku ren cyj -
nych ce nach. IST mETz TO gwA RAN CjA NAj wyŻ SzEj jA kO ŚCI.

Au to ry zo wa ny de aler IST mETz w pol sce – ma szy ny po li gra ficz ne An drzej ja błoń ski

FIRmA kODAk jEST wIODĄCym DOSTAwCĄ ROzwIĄzAń I mATERIAłów DO pREpRESSU

Technologia offsetowa:
n NAŚwIETLARkI kODAk TRENDSETTER ORAz kODAk mAgNUS z technologią SQUAREspot,

dostępne w różnym stopniu automatyzacji i do wszystkich formatów.
n płyTy CTp DO DRUkU kOmERCyjNEgO, OpAkOwANIOwEgO I gAzETOwEgO: procesowe:

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, Ko dak So no ra UV; fio le to we: Ko dak Vio let Print, Ko dak Li bra VP

n płyTy CTp DO DRUkU gAzETOwEgO: Procesowe:Thermal News PT; bezprocesowe: 
Kodak Sonora News; fioletowe: Kodak Libra VP

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. 
W Polsce MEWA oferuje taki serwis dla czyściw wielokrotnego użytku, ubrań roboczych 
oraz mat olejowych i wycieraczek wejściowych. 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.

KodaK polSKa Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
tel.: 22 430 69 00
kodak.com

www.multitechnika.com

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

OFERUjEmy:

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

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

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

realizowane w technologii Full HD Flexo

Fir ma KBA CEE Sp. z o.o. jest przed sta wi cielem nie miec kie go pro du cen ta ma szyn dru ku ją cych
o 200-let niej tra dy cji – hol din gu Ko enig & Bau er Gro up. Do na szych głów nych za dań na le ży sprze -
daż i ser wis of f se to wych ma szyn ar ku szo wych se rii KBA Ra pi da.
W na szej ofer cie znaj du ją się tak że spraw dzo ne ma te ria ły eks plo ata cyj ne KBA Press Con sum, de -
dy ko wa ne do naj wyż szych wy daj no ści pro duk cyj nych przy za cho wa niu per fek cyj nej ja ko ści dru ku.
W tym m.in. ob cią gi gu mo we (kon wen cjo nal ne, UV), for my do la kie ro wa nia, do dat ki do roz two -
rów na wil ża ją cych, środ ki do utwar dza nia wo dy, środ ki do czysz cze nia i wie le in nych.
Prze pro wa dza my stan da ry za cję pro ce su dru ko wa nia, au dy ty przed się biorstw, szko le nia per so ne lu.

zA pRA SzA my DO kON TAk TU z NA Szym DzIA łEm SER wI SU: ser wis@kba.com

KBa Cee Sp. z o.o.
ul. Puławska 456, 02-884 Warszawa

www.kba.com/pl
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n Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn: 
KBA: RAPIDA 75; PERFORMA 66, 74, POLLY, ADAST: DOMINANT, ROMAYOR

n Demontaż i montaż maszyn, szkolenia, doradztwo techniczne
n Naprawa pomp H&B, zestawy naprawcze
n Sprzedaż części zamiennych w cenach producenta
n 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)
n Sprzedaż komponentów PRISCO
n Fachowe doradztwo poparte wieloletnią praktyką oraz wyceny maszyn – rzeczoznawca
n Wyrób pieczątek, stempli i datowników

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; podkłady FINITO; płyty
do lakierowania TyREF, ObCIĄgI do druku offsetowego; chemia dla offsetu pRISCO; CtP SCREEN;
materiały do proofingu: EFI, EpSON.

polmaSz mariuSz drejKa
autorYzowanY SerwiS maSzYn KBa

Al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa
tel. kom.: +48 602 272 003, +48 602 718 614
tel.: +22 646 46 53, e-mail: polmasz@list.pl
www.kba-serwis-polmasz.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

DOSTAwCA mATERIAłów I URzĄDzEń DLA DRUkARń OFFSETOwyCH:
n kINyO – obciągi offsetowe do maszyn arkuszowych i rolowych oraz do specjalnych  

zastosowań – własne konfekcjonowanie;
n FLINT gROUp – farby offsetowe arkuszowe: triadowe i Pantone;
n VARN – lakiery, zmywacze, płyny buforowe, pudry;
n FAg – urządzenia kontrolno-pomiarowe.

po nad to bo ga ta ofer ta ma te ria łów i urzą dzeń do ob rób ki in tro li ga tor skiej po dru ku of f se to wym:
okle iny i płót na, kle je, ka pi tał ki i ta siem ki, la kie rów ki UV, ma szy ny do opra wy twar dej i zin te gro -
wa nej, skła dar ko -skle jar ki.

SCorpio Sp. z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 91
offset@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

Sun CHemiCal Sp. z o.o.
ul. Okólna 46A, 05-270 Marki

tel.: +48 22 761 51 00
fax: +48 22 761 51 01
www.sunchemical.com.pl

FAR by TRIA DO wE – wszech stron ne za sto so wa nie speł nia ją ce wszyst kie po trze by wy ma ga ją ce go
i kon ku ren cyj ne go ryn ku. FAR by DIA mOND – uni wer sal ne, naj bar dziej eko lo gicz ne far by, 
EXACT – zgod na z nor mą ISO, EXpRESS – do szyb kiej re ali za cji prac dru kar skich, pU bLISH – do
dru ków pu bli ka cyj nych, IN TEN SE – re ko men do wa na przy kon tra sto wych pra cach dru kar skich, 
TI TAN – szyb ko sch ną ca o wy jąt ko wej od por no ści na ście ra nie.
Se rie tria do we uzu peł nia gA mA mo no pig men to wych pAST mSb słu żą cych do mie sza nia ko lo rów
spe cjal nych. Sys tem MSB po zwa la na stwo rze nie każ de go ko lo ru w ocze ki wa nej przez klien ta 
kon cen tra cji. Po zwa la tak że na stwo rze nie re cep tu ry, któ ra za pew ni wy so ką ja kość dru ku na
sze ro kiej ga mie pod ło ży o róż nej ja ko ści. 
Se ria farb na opa ko wa nia na żyw ność – ni sko mi gra cyj ne Sunpack LmQ i Sunpack FSp.

teCHniCal SolutionS adam radziSzewSKi
ul Czarodzieja 12; 03-116 Warszawa
tel.: +48 608 394 169, e-mail: tsr@tsr.pl
www.tsr.pl

NA pRA wy Cy LIN DRów DRU kAR SkICH NA mIEj SCU U kLIEN TA!

Ja ko wy łącz ny part ner SIFCO ASC w Pol sce, ofe ru je my no wo cze sne roz wią za nia w za kre sie in ży nie rii
po wierzch ni: spe cja li stycz ne na pra wy cy lin drów dru kar skich na miej scu u klien ta. Se lek tyw ne 
po kry wa nie gal wa nicz ne to prze no śny pro ces, któ ry moż na prze pro wa dzić na miej scu u klien ta lub
w na szej pra cow ni, na kła da jąc spe cja li stycz ne po wło ki na wy bra nych ob sza rach z pre cy zyj ną 
kon tro lą gru bo ści.
Na pra wia my m.in. zu ży te lub uszko dzo ne cy lin dry dru kar skie, róż ne go ro dza ju wgnie ce nia i wże ry,
wal ce cy lin drów su szą cych, ele men ty la mi nar ki, czo py ło żysk, cy lin dry for mo we i do ci sko we oraz
no ski dru kar skie. 

kOmpLEkSOwA OFERTA DLA DRUkU OFFSETOwEgO:
n ob cią gi do dru ku mar ki pho enix Xtra blan kets* n ela sto me ro we for my do la kie ro wa nia 
mar ki CON TI La ser li ne* n ob cią gi i pły ty do la kie ro wa nia n che mia dru kar ska i la kie ry wła snej 
mar ki pho enix Xtra* n far by po li gra ficz ne Toyo Ink n pa pier ka li bro wa ny, fo lia pod kła do wa 
i sa mo przy lep na n włók ni na czysz czą ca n ma te ria ły in tro li ga tor skie, w tym kle je Dia melt i drut 
n po moc ni cze ar ty ku ły dru kar skie n usługi dla po li gra fii: li stwo wa nie ob cią gów, cię cie plo te rem,
gra we ro wa nie ela sto me rów la se rem 3D, stan da ry za cja dru ku.

* wyłączny dystrybutor w Polsce

zApRASzAmy DO wSpółpRACy – wASzE pOTRzEby TO NASz pRIORyTET!

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
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Maszyny, części, materiały i podłoża dla drukarń offsetowych REKLAMA

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:
n papiery powlekane drzewne i bezdrzewne n papiery niepowlekane drzewne i bezdrzewne
n kartony graficzne i opakowaniowe n tektury introligatorskie
n papiery samokopiujące n papiery i folie samoprzylepne
n papiery niskogramaturowe n podłoża do druku cyfrowego i wielkoformatowego
n papiery / koperty ozdobne i barwione w masie n 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.

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:
n sprzedaż i serwis nowych offsetowych maszyn drukujących marki SHINOHARA

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

finiszery do drukarni cyfrowych marki wATkISS (Wielka Brytania) oraz falcerki 
i perforatory marki SHOEI (Japonia);

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

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

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

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

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

zinart – SYStemY graFiCzne
ul. Polanowicka 69
51-180 Wrocław

tel.: 71 373 59 39
tel.: 71 355 88 69
e-mail: zinart@zinart.pl
www.zinart.pl

zINART Sp. z O.O. - kOmpLEkSOwy DOSTAwCA ROzwIĄzAń DLA DRUkU OFFSETOwEgO,
FLEXO UV I DRUkU wIELkOFORmATOwEgO – pONAD 25 LAT NA RyNkU
pełna oferta farb i lakierów dla różnych technologii druku, mieszalnia farb offsetowych 
i flexo UV, naświetlarki i płyty offsetowe, obciągi, płyty do lakierowania, bufory, środki myjące,
czyściwa do automatycznych myjek, folie do uszlachetniania, kleje, katalogi PANTONE, systemy
proofingowe, atramenty i podłoża ploterowe do tkanin, reklamy i dekoracji wnętrz, liczne
akcesoria do maszyn drukujących i introligatorskich, standaryzacja procesów drukowania,
używane maszyny poligraficzne wraz z instalacją i serwisem. 
w ofercie materiały firm: Sun Chemical, Kodak, DS Pressmax, TesaTape, Folex, Dupont, Henkel,
Orafol, Avery, HP, 3M, Epson, Trelleborg Vulcan, Sumitomo, MacDermid Rollin, X-Rite Pantone.

Pod czas tar gów Fe spa 2017 w Ham bur gu

Re pro graf pod pi sał z fir mą Soy ang umo wę na

wy łącz ność dys try bu cyj ną ma te ria łu Co ated

Mesh (po wle ka nej siat ki mesh do dru ku wiel -

ko for ma to we go) w Pol sce. Umo wa zo sta ła

pod pi sa na przez An drze ja Płat ka (wi ce pre ze -

sa fir my Re pro graf) oraz Wei Qing Tang (CEO,

Soy ang). Ozna cza to, że obec nie Re pro graf

jest je dy nym i eks klu zyw nym dys try bu to rem

po pu lar nej siat ki mesh Soy ang na te re nie na -

sze go kra ju.

Pod pi sa nie umo wy by ło na stęp stwem

wie lo mie sięcz nych ne go cja cji i roz mów do ty -

czą cych wie lu szcze gó łów kon trak tu. Tym sa -

mym obie fir my za cie śnia ją do tych cza so wą

współ pra cę.

Fakt pod pi sa nia tej umo wy jest oczy wi ście

umoc nie niem re la cji han dlo wych fir my Re pro -

graf z jed nym z naj lep szych pro du cen tów te go

ma te ria łu na świe cie. Siat ka świet nie spraw dza

się ja ko do sko na łe pod ło że do dru ku na plo te -

rach UV, la tex oraz sol wen to wych. (...) Na si

klien ci bar dzo chwa lą ja kość ma te ria łu, je go

pa ra me try za dru ku, zgrze wa nia oraz mon ta żu

na no śni kach re kla my ze wnętrz nej. Na sta nie

na sze go ma ga zy nu po sia da my wszyst kie po -

trzeb ne sze ro ko ści z do sta wą w cią gu 24 h

na te re nie kra ju – pod su mo wu je Pa weł Ta ta la,

pro duct de ve lop ment ma na ger w fir mie Re -

pro graf od po wie dzial ny za przy go to wa nie

szcze gó łów oraz re ali za cję te go kon trak tu.

Opra co wa no na pod sta wie 

in for ma cji fir my Re pro graf

Re pro graf wy łącz nym dys try bu to rem siat ki Soy ang 


