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każDy nowy proDukt agfa graphicS można nazwać proEkologicznym. 
zarówno urząDzEnia, jak i matEriały. 

W przypadku materiałów eksploatacyjnych takich jak płyty offsetowe szczególnie widać
proekologiczne tendencje. płyty bEzchEmicznE z natury swojej są proekologiczne. 
Minimalizują lub eliminują konieczność używania chemii i wody, a co za tym idzie zmniejszają ilość
generowanych odpadów. Są to znane od wielu lat amigo tS i azura tS oraz nowe azura tu,
azura tE. W przypadku tzw. płyt konwencjonalnych, wymagających użycia procesu chemicznego,
zmiany dotyczą jak najmniejszego zużycia chemikaliów. Płyty EnErgy ElitE pro potrzebują
jedynie kilkudziesięciu mililitrów wywoływacza na metr kwadratowy gotowej formy drukowej. 

ofErta grupy chESpa obejmuje wykrojniki płaskie i rotacyjne, klisze fotopolimerowe oraz
przygotowanie graficzne i obróbkę repro, a także szeroką paletę farb graficznych i lakierów
przeznaczonych do fleksodruku, rotograwiury oraz do druku cyfrowego, na różnego rodzaju
podłoża (tektura falista i lita, papiery powlekane i niepowlekane, podłoża tissue, koperty, worki,
torby, etykiety, tapety, folie aluminiowe, folie PE, PP, PET, PVC; drewno, metal, szkło).  

Służymy także wsparciem i serwisem technologicznym. 
Prowadzimy akaDEmię chESpa, czyli cykl szkoleń technicznych, kierowanych do naszych klientów. 
Organizujemy konkurs dla młodych projektantów chESpa packaging DESign. 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu: www.chespa.eu

atra mEn ty hp la tEx łą czą w So biE naj lEp SzE cE chy atra mEn tów na ba ziE roz puSz czal-
ni ków (sol wen tów), od por nych na dzia ła nie pro mie ni UV i wo dy. Za pew nia ją wy so ką ja kość, trwa -
łość i róż no rod ność wy dru ków. Dzię ki atra mEn tom hp la tEx na ba ziE wo Dy Dru ko wa niE
Sta jE Się bEz piEcz niEj SzE Dla zDro wia.
n Dru ko wa nie bez za pa cho we spraw dza się tam, gdzie nie moż na za sto so wać tech no lo gii sol -

wen to wej, np. w pla ców kach opie ki zdro wot nej 
n Nie wy ma ga ją spe cjal nej wen ty la cji w stre fie pro duk cji
n Atra men ty HP La tex na ba zie wo dy speł nia ją wie le ry go ry stycz nych wy ma gań do ty czą cych

wpły wu na ludz kie zdro wie
hp latEx 1500,  hp latEx 3200, hp latEx 3600 – drukarki do wielkoformatowego druku lateksowego.

hkm – oD pEw nE go cza Su Do biE ra tyl ko ma Szy ny gwa ran tu ją cE naj now Szą Eko lo -
gicz ną tEch no lo gię. 
Po róż nych do świad cze niach z ma szy na mi naj tań szy mi stwier dzi li śmy, że to nie jest na sza dro ga
i dzi siaj re pre zen tu je my tyl ko ab so lut nie naj now sze ener go osz częd ne i czy ste tech no lo gie. Zna ko -
mi tym przy kła dem są ma szy ny flek so gra ficz ne bry tyj skie go EDalE czy duń skie go gm-a. Wszyst kie 
są wy po sa żo ne w ener go osz częd ne lam py LED, o bar dzo ma łym zu ży ciu prą du i nieemi tu ją ce 
che mi ka liów w cza sie pra cy. Wszyst kie ma szy ny EDalE są wy po sa żo ne w sys tem au to ma tycz ne go
pa so wa nia ko lo rów i ro bie nia pró by na far bie nia w nie ru cho mym pod ło żu. Za tem ilość zu ży te go
pod ło ża do usta wie nia ma szy ny to do kład nie dłu gość ma szy ny. Ni sko tok sycz ne atra men ty wod ne
w tro ja niE2 to naj wyż sza kla sa eko lo gicz na.

po naD 20 lat wpro wa Dza my na pol Ski ry nEk pro Duk ty i roz wią za nia Eko lo gicz nE.
środ ki che micz ne fir my rEcyl® przy ja zne dla śro do wi ska, bio de gra do wal ne (OECD 301), nie 
wy ka zu ją ce bio -kon cen tra cji (CLP-GHS), zgod ne z prze pi sa mi FDA dla pro duk tów ma ją cych kon takt
z żyw no ścią, a tak że bez LZO (VOC FREE). urzą dze nia my ją ce fir my nanoviS® pod da ją ce pod czas
pra cy nie lot ny śro dek czysz czą cy cią głe mu re cy klin go wi. Roz wią za nie to nie wy ma ga spe cja li stycz -
nej ochro ny, za bez pie czeń, a na wet wy cią gu po wie trza. usłu gę czysz cze nia wał ków ra stro wych 
spe cja li stycz nym la se rem – naj bar dziej przy ja znym dla śro do wi ska roz wią za niem czysz czą cym. 
Nie wy ma ga środ ków che micz nych i nie po zo sta wia żad nych od pa dów che micz nych. Dzię ki tym 
i in nym ofe ro wa nym roz wią za niom oszczę dza my nie tyl ko czas, ale tak że zmniej sza my kosz ty 
eks plo ata cyj ne chro niąc jed no cze śnie lu dzi i śro do wi sko.

Eko lo gicz ny SyS tEm bEz po śrED niE go gra wE ro wa nia Ela Sto mE ro wych form flEk -
So Dru ko wych prE mium SEt tEr fir my hEll gra vu rE. Brak roz pusz czal ni ków w pro ce sie. Je -
dy nie 2 kro ki pro duk cyj ne – gra we ro wa nie i my cie form wo dą pod ci śnie niem. Ener go osz częd ny
la ser włók no wy o wy so kiej wy daj no ści. Naj wyż sza ja kość form flek so. Pły ty oraz tu le je bez koń ca.
Dłu gość cy lin dra próż nio we go 1300, 1700 lub 3000 mm. 
opro gra mo wa nie pre mium pro fi ler trój wy mia ro wo kształ tu je punk ty na for mie. W peł ni cy fro wo
two rzy gra we ro wa ne da ne w cza sie rze czy wi stym. Da ne de ter mi nu ją na tę że nie wiąz ki la se ra i za -
pew nia ją prze no sze nie in for ma cji 1:1 na for mę dru ko wą.
ra klE do flek so -, wklę sło dru ku. Sze ro ka ga ma po włok i kształ tów ostrza. Kon sul ta cje, do bór
i wspar cie tech nicz ne.

AGfA GRApHiCS NV (SpółKA AKCyjNA)
oddziAł W polSCE
Oxygen Park, Budynek B 
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 

CHESpA Sp. z o.o.
47-303 Krapkowice, ul. Ks. Fr. Duszy 5

tel.: +48 77 4429700
chespa@chespa.eu
www.chespa.eu

p.U. GRAW MAREK WiElEMboREK
ul. Kolejowa 2, 95-035 Ozorków
tel./fax: 42 718 2121
graw@graw.pl
www.graw.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

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

Digiprint Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

tel.: +48 22 295 03 80
fax: +48 22 295 03 91
wielki_format@digiprint.pl
www.digiprint.pl
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huBergroup polSKa SpóŁKa z o.o.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.pl
www.hubergroup.pl

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

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

KongSKIlde polSKa Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 16, 99-300 Kutno
tel.: + 48 24 389 80 10, fax: +48 24 389 80 13
Osoba kontaktowa: Roman aftowicz
tel. kom.: 600 908 467, tel.: +48 24 389 80 11
raf@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com

ul. Bliska 10/71, 03-804 Warszawa 
tel.: +48 88 33 22 136
biuro@zenonlapinski.pl
www.zenonlapinski.pl

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

tEchNOLOGIa bEzpROcESOwa KODaK SONORa – płyty SONORa xp (RyNEK aKcyDENSOwy 
ORaz OpaKOwaNIOwy), SONORa uV (DRuK uV) I SONORa NEwS (RyNEK GazEtOwy).
Zna czą ce oszczęd no ści zwią za ne z eli mi na cją wy wo ły war ki, a dzię ki te mu che mii, wo dy, ener gii
i od pa dów zu ży wa nych w stan dar do wym pro ce sie ob rób ki płyt; pro eko lo gicz ność i zgod ność 
z po li ty ką zrów no wa żo ne go roz wo ju; kom pa ty bil ność z więk szo ścią ter micz nych na świe tla rek CtP 
do stęp nych na ryn ku; druk za rów no ma łych, jak i du żych na kła dów (maks. sze ro kość 1495 mm,
format VLF, grubość 0,4), peł na go to wość do za ło że nia na ma szy nę tuż po na świe tle niu. Pły ty 
ofe ru ją pa ra me try cha rak te ry stycz ne dla tra dy cyj nych płyt CtP: wy so kość re ali zo wa nych na kła dów,
pręd kość na świe tla nia czy ja kość dru ko wa nia. Za sto so wa nie w ma szy nach za rów no ar ku szo wych,
jak i zwo jo wych (he at se to wych i cold se to wych).

ISt mEtz z SIE DzI bą w NIEm czEch OD 40 Lat 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. Fir ma jest człon kiem or ga ni za cji
BLUecoMPETENCE zrze sza ją cej do staw ców tech no lo gii, któ re pod no szą ja kość ży cia, oszczę dza ją
ener gię i za so by, a tym sa mym przy czy nia ją się do ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go. SyS tE my
OFE RO wa NE pRzEz FIR mę ISt mEtz za wIE Ra ją SzE REG pRO EKO LO GIcz Nych ROz wIą zań.
Tech no lo gia LED UV IST METZ cha rak te ry zu je się ogra ni czo ną emi sją cie pła, bra kiem rtę ci i ozo nu
oraz znacz ną oszczęd no ścią ener gii. Sys te my UV rów nież za wie ra ją in no wa cyj ne roz wią za nia
sprzy ja ją ce ochro nie śro do wi ska, np. re flek to ry URS. 

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

Farby hubergroup wytwarzane są bez olejów mineralnych oraz w wersji niezawierającej kobaltu.
INKREDIbLE – farby triadowe do druku offsetowego; mGa NatuRa® – o niskiej migracji i niskim
zapachu własnym do druków neutralnych sensorycznie; mGa cORONa® farby klasy premium 
o niskiej migracji i niskim zapachu własnym do druków neutralnych sensorycznie; cORONa LabEL
mGa® – 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 niewsią kli wych; tINKREDIbLE mGa® – do dru ku na bla sze; aL chE my – 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; NEwV – UV
do dru ku na sze ro kim spek trum pod ło ży (of f set + flek so); GEcKO – far by i la kie ry roz pusz czal ni -
ko we dla flek so gra fii i wklę sło dru ku; hyDRO-x – flek so gra ficz ne far by wo do roz cień czal ne;
LaKIERy; środ ki po moc ni cze, do dat ki do wo dy, zmy wa cze, gu my of f se to we.

W port fo lio na szej fir my znaj dą Pań stwo zna ne i ce nio ne na ca łym świe cie ma szy ny Spm StEuER
(Niem cy) oraz KLuGE (USA). Po nad to ofe ru je my: teo re tycz ne i prak tycz ne szko le nia z hot -stam pin gu,
ma te ria ły po moc ni cze, ma try ce mo sięż ne de dy ko wa ne szcze gól nie wy ma ga ją cym klien tom, usłu gi:
do radz twa, ser wi su i nie za leż ne go au dy tu hot -stam pin gu oraz in no wa cyj ną hotSprint, któ ra 
słu ży zwięk sze niu wy daj no ści pro duk cji w pro ce sie zło ce nia. tEch NO LO GIa hOt -Stam pIN Gu jESt
pRzy ja zNa śRO DO wI SKu, cO pO twIER Dza Ra pORt FSEa z 2008 ROKu, a Naj NOw SzE 
ROz wIą za NIa za StO SO wa NE w ma Szy Nach FIR my Spm StEuER pO zwa La ją Na mNIEj SzE
zu ży cIE FO LII ORaz Na zRE Du KO wa NIE ILO ścI OD pa Dów pO pRO DuK cjI. 

wszyst kich chęt nych za pra sza my do współ pra cy!

INtEGaRt – wIO Dą cy DyS tRy bu tOR tEch NO LO GII hp La tEx jESt pRO pa Ga tO REm DRu Ku EKO-
LO GIcz NE GO. Tech no lo gia HP La tex III ge ne ra cji to prze łom w seg men cie ma łych i du żych urzą dzeń.
Wpro wa dza wie le in no wa cyj nych roz wią zań w za kre sie tech no lo gii dru ku wiel ko for ma to we go. wy two-
rzo ne na ba zie wo dy atra men ty hp La tex są w peł ni eko lo gicz ne. Ba zu ją cy na wo dzie tusz HP La tex
jest naj bar dziej pro zdro wot ny: za rów no pod czas dru ko wa nia, jak i na eta pie eks plo ata cji go to we go wy -
dru ku oraz re cy klin gu zu ży tych ma te ria łów eks plo ata cyj nych (HP Pla net Part ners – pro gram bez kosz-
to we go zwro tu ma te ria łów eks plo ata cyj nych HP). Atra men ty HP La tex speł nia ją sze reg ry go ry stycz nych
kry te riów zdro wot nych, wy ma ga nych do uzy ska nia cer ty fi ka tów UL ECOLOGO i GREENGUARD GOLD. 
n HP latex 570; HP Latex 560; HP Latex 375 – tusze 3-litrowe
n HP Latex 365; HP Latex 335; HP Latex 315 – tusze 775 ml

Fir ma KONGSKILDE jest zna nym na ca łym świe cie pro du cen tem in sta la cji słu żą cych do pneu ma -
tycz ne go trans por tu wszel kie go ty pu ma te ria łów syp kich, wy ro bów go to wych drob no wy mia ro -
wych oraz od pa dów po wsta ją cych w pro ce sach pro duk cyj nych. Fir ma Kong skil de spe cja li zu je się
w se pa ra cji lek kich za nie czysz czeń zwłasz cza z two rzyw sztucz nych. Fir ma po sia da w swo jej ofer -
cie sys te my w któ rych skład wcho dzą: wen ty la to ry na po wie trza ją ce oraz trans por to we, in żek to ry,
ślu zy me cha nicz ne oraz sze ro ki asor ty ment oru ro wa nia i kształ tek do trans por tu pneu ma tycz ne go.
No wo ścią jest ofe ro wa ne przez Kong skil de urzą dze nie do de li kat ne go trans por tu pneu ma tycz ne -
go kom po nen tów z two rzyw sztucz nych w prze my śle far ma ceu tycz nym i spo żyw czym. 
ROz wIą za NIa FIR my KONGSKILDE w zNacz Nym StOp NIu RE Du Ku ją KOSz ty ENER GII pRzEz
cO Są baR DzO atRaK cyj NE DLa pRzED SIę bIORStw.
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www: wernerkenkel.com.pl 

proDucEnt tEktury faliStEj, opakowań i StanDów z tEktury 
jest nowocześnie zarządzaną, dynamicznie rozwijającą się firmą o europejskim formacie. 
Bogaty kapitał doświadczeń łączy się z młodym duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia 
– właścicieli i pracowników. 
główne profile działalności: produkcja tektury falistej, opakowań tekturowych z nadrukiem
fleksograficznym i offsetowym oraz ekspozytorów tekturowych z nadrukiem (displaye POS i POP).

Zakład Fleksograficzny: 64-117 Krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 3, tel.: 65 533 15 00, fax: 65 533 17 00
Zakład Offsetowy: 64-117 Krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 4, tel.: 65 533 32 20, fax: 65 533 32 23
Werner Kenkel Bochnia, 32-700 Bochnia, ul. A. Mitery 7, tel. 14 648 36 00, fax: 14 648 36 01

wy łącz ny przed sta wi ciel świa to wych li de rów w pro duk cji ma szyn i urzą dzeń po li gra ficz nych: hE ibEr
+ SchröDEr: okien ko wa nie i pro duk cja opa ko wań prze strzen nych; yawa: sztan co wa nie, zło ce nie na go -
rą co, skła da nie i kle je nie, ka sze ro wa nie; Da kiou: sztan co wa nie i tło cze nie pa pie ru, kar to nu oraz pla -
sti ku z ro li; Eu ro graf: zło ce nie na zim no w li nii na do wol nej ma szy nie of f se to wej; wSD: wy kra wa -
nie ro ta cyj ne w li nii na do wol nej ma szy nie of f se to wej; acE: kon tak to we i bez kon tak to we czysz cze nie
wstę gi i ar ku szy; an ty sta ty ka i nada wa nie ła dun ków, sku tecz ne prze no sze nie far by ESA dla dru ku ro-
to gra wiu ro we go; pio no we ma szy ny do my cia du żych klisz po li me ro wych; vEtaphonE: sys te my Co ro-
na do ak ty wa cji ko ro no wej wstę gi i EASI-Pla sma do pla zmo wa nia w kon tro lo wa nej at mos fe rze ga zów.
Sprze daż i ser wis no wych i uży wa nych ma szyn po li gra ficz nych, sprze daż czę ści za mien nych,
wspar cie tech nicz ne oraz re lo ka cje dru karń.

tECHNoGRApH S.C.
Kraków 30-390, ul. Zawiła 61
tel.: + 48 (12) 262 04 72
tel. kom. : +48 535 461 500
biuro@technograph.pl
www.technograph.pl

UpM RAflAtAC Sp. z o.o
ul. Fińska 1, Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce, tel.: 71 776 50 00
www.upmraflatac.com
www.facebook.com/upmraflatacpolska/

upm raflatac oD lat Stawia na zrównoważony rozwój. 
proDucEnt poSiaDa w SwojEj ofErciE SzEroki aSortymEnt Ekologicznych 
matEriałów EtykiEtowych i klEjów.
Ko rzy sta jąc z bo ga tych do świad czeń, tech no lo gii i moż li wo ści we wnątrz za kła do wych firma do ko nu je
oce ny od dzia ły wa nia swo ich pro duk tów na śro do wi sko (Li fe Cyc le As ses sment – oce na cy klu 
ży cia pro duk tu) i wdra ża pro ce sy, dzię ki któ rym za rów no ona, jak i jej klien ci sto su ją sprzy ja ją ce
śro do wi sku roz wią za nia. Od po wie dzial ne po zy ski wa nie su row ców, ma te ria ły po cho dzą ce z cer-
ty fi ko wa nych upraw le śnych (FSC), re duk cja ilo ści od pa dów, emi sji CO2 i zu ży cia wo dy pod czas
pro ce sów pro duk cyj nych oraz ko rzy sta nie z od na wial nych źró deł ener gii to za le d wie kil ka z wie lu
suk ce sów fir my w tym ob sza rze.

Stra te gicz ną część pro eko lo gicz nej po li ty ki Sun Che mi cal sta no wi do star cza nie klien tom roz wią zań
i pro duk tów koń co wych umoż li wia ją cych bar dziej przy ja zną dla śro do wi ska na tu ral ne go dzia łal ność.
Fir ma wdra ża ry go ry stycz ne pro ce sy wy twór cze opar te na na rzę dziach ana li tycz nych po zwa la ją cych
oce nić ener go osz częd ność za rów no pro ce dur, jak i re ali zo wa nych pro ce sów pro duk cyj nych.
Do pro duk cji farb pu bli ka cyj nych Sun Che mi cal sto so wa ne są bio -ży wi ce po cho dzą ce z drzew igla -
stych. W przy pad ku ryn ku eu ro pej skie go użyt ko wa na flo ta sa mo cho do wa Sun Che mi cal emi tu je
co raz mniej sze ilo ści CO2, a je den z part ne rów lo gi stycz nych fir my, ba zu ją cy na trans por cie dro go -
wym, co raz czę ściej dy wer sy fi ku je for mę re ali zo wa nych do staw. Zgod nie z ha słem prze wod nim 
– „Zy skać wię cej, zu ży wać mniej, być eko lo gicz nym” – po li ty ka zrów no wa żo ne go roz wo ju Sun
Che mi cal pod kre śla ak tyw ną ro lę fir my w mi ni ma li za cji tzw. śla du wę glo we go.

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

     

        pho Enix xtra print pol Ska ofE ru jE pro Eko lo gicz nE roz wią za nia Dla po li gra fii
w postaci elastomerowych form i tulei do druku fleksograficznego, lakierowania w offsecie oraz
druku w suchym offsecie CONTI Laserline, których jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce. 
W 100% cyfrowy proces bezpośredniego grawerowania laserem włóknowym gwarantuje
produkcję wolną od solwentów. Wygrawerowane formy i tuleje myte są jedynie czystą wodą.
Materiał przycinany jest pod dany wymiar zamówienia z roli ograniczając do minimum ilość
generowanych odpadów. Elastomery nie podlegają puchnięciu oraz nie miękną w trakcie
użytkowania gwarantując wyjątkową trwałość przy zachowaniu najwyższej jakości druku.

produkty conti laserline to podwójna korzyść dla środowiska.

MARK ANdy polANd Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
tel. kom.: +48 882 177 803
lena.chmielewska@markandy.com
www.markandy.com

maSzyny mark anDy Do Druku flEkSograficznEgo/hybryDowEgo/cyfrowEgo
– innowacyjnE, ErgonomicznE, wyDajnE.
Ekologiczny aspekt maszyn Mark Andy objawia się w tworzeniu rozwiązań, które wpływają na
obniżenie przede wszystkich energochłonności. Maszyny Mark Andy Performance P7 uzbrajane
są w innowacyjne systemy, które mają realny wpływ na spadek zużycia energii elektrycznej,
ilości podłoża, ilości farby – ze względu na szybkie, automatyczne ustawienie druku.
Największą zmianą w maszynie Performace P7 jest zastosowanie systemu suszenia lED, 
który zmniejsza zużycie energii oraz eliminuje zastosowanie rtęci, jak to ma miejsce 
w przypadku tradycyjnych lamp uv.  Wysokowydajna technologia inkjetowa Mark Andy Digital
Series oraz tonerowa Mark Andy Digital One umożliwiają obniżenie ilości zużytego podłoża.
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