Oferta materiałów i urządzeń do produkcji etykiet

REKLAMA

api FoliE
polSka Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
+48 22 233 10 65
sylwia.mieszkowska@apigroup.com
www.apigroup.com

API gROUP JEST WIODĄCYM PRODUCENTEM FOlII DO USZlAChETNIANIA ETYKIET.
Produkujemy folie metaliczne do laminowania w technologii ﬂexo oraz cyfrowej. Do wyboru mamy
kolory srebrne, złote, w odcieniu satynowym, matowym. Wszystkie folie przeznaczone są do zadruku.
W cyfrowych maszynach z użyciem głowic Xaar można osiągnąć na etykiecie efekt 3D. Ponadto
w portfolio API Group znajdują się folie do tłoczenia na gorąco metaliczne i pigmentowe, folie holograﬁczne, folie Holonique™, laminaty METPOL i TRANSMET powleczone warstwą aluminium.
OFERUJEMY n Dostępność folii z magazynu w Polsce n Profesjonalne doradztwo techniczne
n Profesjonalne szkolenia z tłoczenia na gorąco i na zimno n Profesjonalne wsparcie przy
projektach opakowań, etykiet z uwzględnieniem najnowszych trendów w danej kategorii.
OZDABIAMY ETYKIETY, USZlAChETNIAMY DRUK

avEry DEnniSon Sp. z o.o.
u.l. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków

AvERY DENNISON JEST ŚWIATOWYM lIDEREM W PRODUKCJI
MATERIAłóW SAMOPRZYlEPNYCh I TWORZENIU INNOWACYJNYCh ROZWIĄZAŃ.

tel.: 22 738 37 00
fax: 22 738 37 02
csr.poland@eu.averydennison.com
http://label.averydennison.eu

Technologie stosowane przez ﬁrmę stanowią nieodłączną część produktów
używanych na każdym rynku i w każdej branży.
Avery Dennison działa w ponad 50 krajach i zatrudnia ponad 26 000 pracowników
oferując klientom innowacje, które pomagają uczynić marki bardziej inspirującymi,
a świat bardziej inteligentnym.
Z siedzibą w Glendale, w Kalifornii, ﬁrma odnotowała w 2013 roku
sprzedaż w wysokości 6.1 bln USD.

CoDimag
2 rue Louis Nicolas Robert
ZI Les Bordes
91924 Bondouﬂe, France

OD 40 lAT CODIMAg PROJEKTUJE, PRODUKUJE I SPRZEDAJE
ZAAWANSOWANE MASZYNY DRUKARSKIE w zakładach zlokalizowanych
w miejscowości Bondouﬂe we Francji.
DZIĘKI SYSTEMOWI vIvA 340 ANIFlO OBECNIE FIRMA JEST lIDEREM
W NIECIĄgłYM, BEZWODNYM DRUKU OFFSETOWYM ETYKIET.

tel.: +33 1 60 86 40 75
fax: +33 1 60 86 51 81
office@codimag.fr
www.codimag.fr

CODIMAg OFERUJE ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB DRUKARŃ ETYKIETOWYCh,
innowacyjne zarówno pod względem technologii, jak i aplikacji, dzięki czemu maszyny są wydajne
i sprawdzają się na różnych rynkach. Globalna sieć agentów pozwala udostępniać technologie
Codimag na całym świecie i wspierać klientów w opłacalnym, długofalowym biznesie.

Digiprint
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel.: +48 22 295 03 80
fax: +48 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

DIgIPRINT SPECJAlIZUJE SIĘ W DOSTARCZANIU INNOWACYJNYCh ORAZ KOMPlEKSOWYCh
SYSTEMóW DlA RYNKU POlIgRAFII. Portfolio oferowanych rozwiązań dla producentów etykiet
obejmuje między innymi:
n Maszyny do cyfrowego druku etykiet HP Indigo
n Systemy wydruków próbnych
n Kalibracje oraz standaryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach
n Szkolenia produktowe i technologiczne
n Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz wsparcie techniczne
Aby uzyskać więcej informacji na temat portfolio ﬁrmy, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
www.digiprint.pl

EFi
BElgium BvBa
Brixtonlaan 9, B1930 Zaventem Belgium
tel.: +32 2 749 9420, www.eﬁ.com
Kontakt: Reprograf SA
Radius: Maciej Firlej +48 698 698 607
ﬁrlej.m@reprograf.com.pl
Jetrion: Paweł Drobek +48 698 698 629
drobek.p@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

EFI RADIUS to nowoczesny system integrujący rozwiązania ERP/MIS dla branży opakowań i etykiet,
wykorzystujący, analizujący, interpretujący i organizujący dane z całej ﬁrmy. W efekcie umożliwia on
skuteczne i precyzyjne podejmowanie decyzji biznesowych. Jest to skalowalne rozwiązanie, które
efektywnie zarządza procesami biznesowymi dla wielu lokalizacji, różnych walut, wielu języków
i produktów, w tym m.in.: opakowań kartonowych, etykiet i opakowań giętkich.
EFI JETRION 4900Ml\M Uv INK-JET SYSTEM – Najtańsza w eksploatacji profesjonalna maszyna
do cyfrowego druku etykiet kolorowych w technologii UV z opcją laserowego wykańczania w linii.
Szer. druku: 210 lub 330 mm, CMYK+ biały, rola-rola, rozdzielczość druku ponad 1000 dpi. Najnowsze maszyny 4950LX także w technologii LED do druku na materiałach termokurczliwych i wrażliwych na temperaturę.

URZĄDZENIA, OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE
DO MASZYN DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ I ETYKIET

Emporia Sp. z o.o.
ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno
Osoba kontaktowa: Katarzyna Zalewska
tel.: 065 528 79 00, fax: 065 528 79 01
katarzyna.zalewska@emporia.pl
www.emporia.pl
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OFERUJEMY:
hamulce i sprzęgła: pneumatyczne i elektromagnetyczne, hamulce zaciskowe;
n systemy kontroli nadruku, systemy kontroli naciągu wstęgi, czujniki obciążenia,
systemy prowadzenia wstęgi, głowice mechaniczne;
n wały rozprężne, głowice zabezpieczające, głowice obrotowe;
n systemy i moduły cięcia wzdłużnego, noże krążkowe i oprawy.
n
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COlORWORKS C7500 krótkie serie etykiet, rozdzielczości 600 x 1200 dpi, tusze DURABrite Ultra. Głowica PrecisionCore MicroTFP daje świetną jakość etykiet bez kosztów druku wstępnego. Druk na żądanie i prędkość 300 mm/s pozwalają błyskawicznie realizować niskie nakłady. COlORWORKS C3500
druk etykiet z prędkością do 103 mm/s. Urządzenie radzi sobie ze zróżnicowanym podłożem (np. matowe i błyszczące papiery powlekane oraz folia). EPSON SUREPRESS l-4033AW – 7-kolorowa maszyna do profesjonalnej produkcji wysokiej jakości etykiet w krótkich seriach. Możliwość druku na standardowych podłożach etykietowych w szerokości od 80 do 340 mm. EPSON SUREPRESS l-6033vW
szybka jednoprzebiegowa maszyna z atramentami UV (CMYK) z możliwością druku białym oraz nakładaniem lakieru. Wierszowy układ głowic PrecisionCore zapewnia prędkość druku 15 m/min na
standardowej folii oraz papierowych materiałach etykietowych o szerokości od 80 do 340 mm.

EpSon EuropE B.v.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

SYSTEM BEZPOŚREDNIEgO gRAWEROWANIA ElASTOMEROWYCh FORM FlEKSO
PREMIUMSETTER FIRMY hEll gRAvURE.
n Wysoki transfer farby. n Wydajny laser włóknowy. n 2540 – 5080 dpi. n Płyty i tuleje bez końca.
n Szerokość 1300 i 1700 mm. n Oprogramowanie PremiumProﬁler – trójwymiarowe kształtowanie
punktów. n Najwyższa jakość form.

Erka ppWH
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki

RAKlE FIRMY DAETWYlER SWISSTEC DlA FlEKSO I WKlĘSłODRUKU
n niepowlekane (Standard, Multiblade, Bluestar) n powlekane np. warstwą ceramiczną (LongLife,
IboStar, Soft) n nierdzewne i specjalistyczne do Cold Seal, laminacji i in.
Oferujemy doradztwo, testy, wsparcie techniczne.

EYEC – WIODĄCY PRODUCENT SYSTEMóW KONTROlI JAKOŚCI
I ZgODNOŚCI OPAKOWAŃ DlA BRANŻ POlIgRAFICZNEJ, FARMACEUTYCZNEJ,
KOSMETYCZNEJ I FMCg.

tel.: 22 375 75 00, fax: 22 375 75 01
lfp@epson.pl, www.epson.pl

tel.: +48 22 751 39 12, fax: +48 22 751 39 13
info@erka.com.pl, www.erka.com.pl

EyEC polSka
ul. Platynowa 20, 55-093 Kiełczów
tel.: +48 512 354 354
marcin.weksler@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl

Systemy EyeC weryﬁkują wydrukowane użytki, arkusze i wstęgi: etykiet, kartoników, ulotek i folii.
Weryﬁkacji podlegają: graﬁka, teksty, kolory, kody 1D, kody 2D, zapis Braille’a. Oferowane systemy zabezpieczają cały proces produkcji od prepress przez press do postpress. W ofercie EyeC znajdują się systemy ofﬂine oraz systemy inline na maszyny drukujące (wąska i szeroka wstęga, offset arkuszowy i rolowy), składarko-sklejarki oraz przewijarki.

FlEXOR® – NAJWYŻSZA TEChNOlOgIA DOSTĘPNA DlA KAŻDEgO.
n DRUK CYFROWY TECHNOLOGIĄ MEMJET I WYKAŃCZANIE IN-LINE
n FINISHING PO DRUKU CYFROWYM W SEMIROTACJI
n PRZEWIJARKI DO PAPIERU I FOLII, RÓWNIEŻ DO INSPEKCJI 100%
n MASZYNY HYBRYDOWE DO PRODUKCJI ROLA-ROLA / ROLA-ARKUSZ (A4/A5)
n PRZEKRAWACZE GILOTYNOWE
n PRZEWIJARKI STOŁOWE
n NAWIJAKI REWOLWEROWE TYPU TURRET REWINDER
n PERSONALIZACJA/NUMERACJA GŁOWICAMI CIJ / DoD
n PODNOŚNIKI ROLI

W ofercie:
DUPONT: płyty fotopolimerowe solwentowe i termiczne
n PUlSE ROll lABEl PRODUCTS: farby i lakiery UV, wodne i do sitodruku
n PRAXAIR: cylindry i tuleje rastrowe
n vIANORD: urządzenia do produkcji form drukowych
n ROSSINI: tuleje formatowe do maszyn wąskowstęgowych
n X-RITE: spektrofotometry Exact; systemy kontroli barwy ColorCert i recepturowania InkFormulation
n CRON: Digital Flexo Imager cyfrowa naświetlarka do płyt fotopolimerowych
n gMg: systemy prooﬁngowe dla opakowań FLEXO i rotograwiury
n MIYAKOShI: wąskowstęgowe maszyny offset UV
n

PONAD 20 lAT WPROWADZAMY NA POlSKI RYNEK PRODUKTY I ROZWIĄZANIA DlA FlEKSOgRAFII.
Środki chemiczne i urządzenia myjące ﬁrmy RECYl®. Szwedzkie rakle stalowe SWEDEv®, w tym
specjalistyczną listwę raklową ELIMINATOR minimalizującą problemy z chlapaniem farb UV. Rakle
tworzywowe TruPoint™ ﬁrmy FlexoConcepts®, w tym raklę tworzywową Orange™ dla druku etykiet. Wałki rastrowe ﬁrmy Cheshire®, w tym specjalistyczną siatkę MAXFlO+ minimalizującą
problemy z chlapaniem farb UV. Nowoczesne ekologiczne urządzenia myjące NANOvIS® poddające
podczas pracy nielotny środek czyszczący ciągłemu recyklingowi. Czyszczenie wałków rastrowych
laserem – najbardziej przyjaznym dla środowiska i bezpiecznym dla aniloksów urządzeniem
czyszczącym. DZIĘKI TYM I INNYM OFEROWANYM PRODUKTOM, USłUgOM ROZWIĄZUJEMY
WASZE PROBlEMY, WNOSIMY POWAŻNE KORZYŚCI I DAJEMY SATYSFAKCJĘ Z NASZEgO SERWISU.
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FlEXor / EmiS Sp. z o.o.
ul. Jana Kochanowskiego 45/3, 01-864 Warszawa
tel.: +48 22 560 30 80; fax; +48 22 560 30 89
e-mail: info@ﬂexor.pl
internet: www.ﬂexor.pl
youtube: www.youtube.com/ﬂexor4u

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

p.u. graW marEk WiElEmBorEk
ul. Kolejowa 2, 95-035 Ozorków
tel./fax: 42 718 2121
graw@graw.pl
www.graw.pl
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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

HuBErgroup polSka Sp. z o.o.

huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.pl
www.hubergroup.pl

intEgrator SyStEmóW
poligraFiCznyCH Sp. z o.o.
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

Paweł Drobek
tel. +48 22 539 40 00
mobile: +48 698 698 629
e-mail: drobek.p@reprograf.com.pl

REKLAMA

OFERTA hKM: MASZYNY DO DRUKU BARDZO USZlAChETNIONYCh ETYKIET, FOlII I KARTONU.
MASZYNY CYFROWE TROJANlABEl (Dania). Bezpieczne i tanie wejście w cyfrę, również dla produkcji własnej. Kompaktowa lINIA DO PRODUKCJI ETYKIET 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.
FINIShINgI FIRMY gM (Dania) – pełny zestaw maszyn ﬁniszujących dla bogatego wykończenia etykiet.
MASZYNY FlEXO FIRMY EDAlE (W. Brytania) – ﬂexo najwyższej światowej klasy dla specjalnych
zadań; ultra cienkich folii i najgrubszych kartonów.
MASZYNY hYBRYDOWE FIRMY gRAPhIUM FFEI (W. Brytania) – w pełni zintegrowana hybryda, dla
bardzo wymagających profesjonalistów.

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 niskiej migracji schnące oksydacyjnie do produkcji opakowań spożywczych na podłożach niewsiąkliwych; TINKREDIBlE do druku na blasze; AlChEMY złote i srebrne; NEW v PACK MgA® farby
i lakiery UV neutralne sensorycznie oraz o niskiej migracji; NEW v UV do druku na szerokim spektrum
podłoży (offset + ﬂekso); gECKO farby i lakiery rozpuszczalnikowe dla ﬂeksograﬁi i wklęsłodruku;
hYDRO-X ﬂeksograﬁczne farby wodorozcieńczalne; lAKIERY; środki pomocnicze, dodatki do wody,
zmywacze, gumy offsetowe. Nowoczesne linie produkcyjne farb do wszystkich technik druku,
również farb offsetowych MgA do druku opakowań artykułów spożywczych.

SCREEN TRUEPRESS JET l350Uv+lM
System do wąskowstęgowego druku opakowań/etykiet – Inkjet UV; CMYK+Biały+Pomarańcz.
Druk z prędkością do 60 m/min z ponadprzeciętną jakością (kropla 3 pkl) w szerokości do 322 mm.
Wstęga 100-350 mm; długość powtórzenia od 50,8 do 2400 mm, grubość podłoży 0,04-0,35 mm.
Możliwość zastosowania tuszy niskomigracyjnych zgodnych z zasadami EuPIA, Szwajcarskimi
Rozporządzeniami oraz wytycznymi Nestlé.

Dla ﬁrm szukających wydajności, fotograﬁcznej jakości, prostej obsługi i stabilności,
TRUEPRESS JET l350Uv+lM oferuje najlepsze możliwe rozwiązanie.

INTREX JEST DYSTRYBUTOREM URZĄDZEŃ DO ZNAKOWANIA, ETYKIETOWANIA
I KONTROlI WIZYJNEJ ORAZ PRODUCENTEM AUTORSKICh SYSTEMóW I głOWIC ETYKIETUJĄCYCh.

intrEX Sp. z o.o.
Sady, ul. Za Motelem 7
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: +48 (61) 841 72 03
fax: +48 (61) 841 72 07
intrex@intrex.pl, www.intrex.pl

Intrex, wyłączny przedstawiciel angielskiej ﬁrmy DOMINO w Polsce, oferuje kompleksowe rozwiązania w branży poligraﬁcznej. Cyfrowa maszyna do druku etykiet DOMINO N610i umożliwia
druk w 6 KOLORACH i PODWÓJNYM BIAŁYM. Zapewnia prędkość druku do 75 m/min oraz najlepszą jakość w technologii inkjet.
Intrex oferuje również moduł druku cyfrowego do maszyn ﬂeksograﬁcznych – Domino K600i,
który zapewnia druk wysokiej jakości danych zmiennych na maszynach rolowych i na maszynach
arkuszowych.

Firma JURMET produkuje maszyny w technice cięcia i nawijania, w szczególności BOBINIARKI
i PRZEWIJARKI do wszelkiego typu materiałów giętkich takich jak: folie, papier, aluminium, laminaty, włóknina oraz PRZEWIJARKI DO ETYKIET SAMOPRZYlEPNYCh czystych i zadrukowanych
z kontrolą nadruku oraz automatycznie ustawianymi nożami.
JurmEt Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Antoniewo 8, 87-162 Lubicz k. Torunia
tel.: +48 56 678-27-77...78
fax: +48 56 678-27-85
jurmet@jurmet.com.pl
www.jurmet.com.pl

koDak polSka Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

tel.: 22 430 69 00
graphics.kodak.com
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Nasze maszyny są budowane z uwzględnieniem najwyższych technologii występujących w tego
typu maszynach. Część rozwiązań została opatentowana przez Jurmet. Ponadto ﬁrma produkuje
KRAJARKI gIlZ, ręczne, półautomatyczne i automatyczne z magazynem gilz.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej WWW.JURMET.COM.Pl

FIRMA KODAK JEST WIODĄCYM DOSTAWCĄ INNOWACYJNYCh ROZWIĄZAŃ ORAZ MATERIAłóW
UMOŻlIWIAJĄCYCh PRODUKCJĘ OPAKOWAŃ I ETYKIET NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
FlEKSO: Kodak Flexcel NX w czterech formatach (maks. 1283x2062 mm) wraz z nowymi opcjami
DigiCap NX Advantage; płyty ﬂeksograﬁczne NXH (opakowania miękkie) i NXC (tektura falista)
+ powłoka termiczna TIL; bezprocesowy ﬁlm termiczny DITR do wykonywania płyt analogowych
ﬂekso i letterpress; materiały elastomerowe do bezpośredniego grawerowania; workﬂow Prinergy Connect wraz z opcjami dla ﬂekso. OFFSET: naświetlarki do płyt offsetowych w różnych
formatach; płyty termiczne pozytywowe, negatywowe, procesowe oraz bezprocesowe, ﬁoletowe
dla szerokiego zakresu wymagań technologicznych, w tym druk UV i dla najwyższych wymagań
jakościowych.
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KONICA MINOlTA JEST DOSTAWCĄ PROFESJONAlNYCh,
CYFROWYCh SYSTEMóW PRODUKCYJNYCh DO DRUKU KOlOROWEgO
I MONOChROMATYCZNEgO.
W swojej ofercie posiada również urządzenia do druku etykiet oraz maszyny do cyfrowego
lakierowania 3D i druku szerokoformatowego. Firma od lat utrzymuje pozycję lidera na polskim
rynku. Podstawą działania Konica Minolta jest przede wszystkim diagnoza potrzeb klienta, na
drugim etapie wybór, a następnie wdrożenie optymalnego rozwiązania wraz ze wsparciem
technicznym. Konica Minolta dysponuje najbardziej rozbudowaną strukturą obsługi serwisowej
i sprzedażowej w Polsce, obsługując klientów w 15 oddziałach w całej Polsce.

koniCa minolta
BuSinESS SolutionS polSka Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
tel.: 22 560 33 00
e-mail: info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.pl

PRODUCENT W PEłNI DEDYKOWANYCh MASZYN DO DRUKU I USZlAChETNIANIA ETYKIET
n Modułowe linie konwertujące do kompleksowej obróbki etykiet serii CL i DCL
n Przewijarki inspekcyjne (100% inspection) serii HI
n Maszyny do druku ﬂekso serii RLS PRN
n Maszyny sztancujące i gilotynujące serii RLS DIE i RLS G
n Przewijarki serii RLS / Proste przewijarki stołowe serii TT i VTT
n Wózki do transportu i załadunku roli i cylindrów
W portfolio ﬁrmy znajduje się również wiele zupełnie niestandardowych projektów wykonanych
dla branży farmaceutycznej i elektronicznej. Naszą domeną jest hasło: Zbudować maszynę
dokładnie na miarę potrzeb jej użytkownika. lESKO ENgINEERINg – POWER OF FlEXIBIlITY

lESko EnginEEring lESzEk SEroCzyŃSki
Nadma, ul. Pólko 20, 05-270 Marki
tel: +48 22 78 11 888
e-mail: info@lesko-ing.com.pl

ZAUFANY DOSTAWCA I DYSTRYBUTOR ROZWIĄZAŃ DO PRZEMYSłOWEJ POlIgRAFII.
Nasze portfolio to między innymi cyfrowa drukarka do etykiet DURST Tau 330 i ekonomiczna
wersja Tau 330E. Urządzenia te drukują z prędkością do 48 m/min. Ponadto oferujemy hybrydę
TAU/OMET, będącą kompleksową linią do druku etykiet.
Współpracujemy z ﬁrmą SMAG Graphique, producentem maszyn do ﬁnishingu, dostarczającą
unikalnych rozwiązań dla segmentu opakowaniowego.
Pomagamy w sprawach unijnych doﬁnansowań, doradzamy w kwestii wykorzystania urządzeń od
strony technologiczno-produktowej. Dostarczamy oryginalne tusze do maszyn oraz wykonujemy
naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne świadczone przez profesjonalny serwis inżynierski,
autoryzowany przez Durst.

lFp inDuStrial
SolutionS Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 11
51-415 Wrocław

www.lesko-ing.com.pl
www.facebook.com/leskoEngineering/

Krzysztof Fedorowicz
Project Manager
tel. kom.: 600 995 596
k.fedorowicz@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl

IST METZ Z SIEDZIBĄ W NIEMCZECh ISTNIEJE OD 40 lAT I PRODUKUJE SYSTEMY Uv I lED Uv
DO MASZYN DO PRODUKCJI ETYKIET. Posiadają one najnowocześniejsze rozwiązania:
n MBS lAMPcure – reﬂektor URS® Cold Mirror, szybka wymiana żarników FLC®,
n MBS lEDcure – wymiana pojedynczych diod, optyka, natychmiastowe uruchomienie, druk
z najwyższą prędkością
Oba systemy posiadają jednakowe sterowanie i chłodzenie, co umożliwia naprzemienne działanie
obu technologii. IST METZ umożliwia przeprowadzenie testów w laboratorium lub na maszynie
do druku etykiet w jej siedzibie.
Autoryzowany dealer IST Metz w Polsce – Maszyny Poligraﬁczne Andrzej Jabłoński oferuje sprzedaż systemów i części zamiennych, serwis oraz wsparcie techniczne.

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

PC PRINT PRZEDSTAWICIEl FIRMY lEONhARD KURZ W POlSCE. OFERUJEMY:
n FOlIE METAlIZOWANE, DYFRAKCYJNE I PIgMENTOWE dla przemysłu poligraﬁcznego do technologii tłoczenia na gorąco i transferu folii na zimno;
n gRAWEROWANE MATRYCE MOSIĘŻNE i materiały pomocnicze do tłoczenia folią na gorąco, tłoczenia z przetłoczeniem, suchego tłoku, matryce strukturalne;
n TRUSTCODE® – globalny system identyﬁkacji marek i produktów poprzez urządzenia mobilne;
n MODUł DISTORUN – unikalne urządzenie do aplikacji pojedynczych znaków optycznie zmiennych (w tym o wzorze pojedynczej soczewki) w technologii transferu na zimno rola rola;
n DIgITAl METAl® – system dekoracji druków cyfrowych foliami metalizowanymi;
n SZKOlENIA I DORADZTWO TEChNICZNE.
ZAPRASZAMY DO WSPółPRACY

pC print
ul. Białoborska 16, 04-668 Warszawa
tel.: 22 613 09 52, fax: 22 812 97 52
www.pcprint.pl

n
n
n
n
n

n

Drukarki cyfrowe wstęgowe do produkcji etykiet: Epson TM-C3500/TM-C7500 (CMYK),
Epson SurePress L-4033AW (CMYKOrGr+W), Epson SurePress L-6034LV (CMYK+W+Varnish)
Drukarki cyfrowe arkuszowe do produkcji etykiet Epson WorkForce (CMYK)
Etykiety ciągłe i die-cut
Systemy do wykończania etykiet ﬁrmy DPR i Graﬁsk Maskinfabrik (laminowanie, analogowe
lub cyfrowe cięcie, usuwanie ażuru z etykiety, rozcięcie na bobiny)
Oprogramowanie do zarządzania procesem przygotowania etykiet NiceLabel i Bartender
pozwalające na łatwe tworzenie i kontrolę etykiet, automatyzację drukowania kodów
kreskowych, RFID, kart plastikowych i innych przy zachowaniu bezpieczeństwa i zgodności
Systemy nawijaków i odwijaków do drukarek Epson
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pluS Digital
ul. Kraszewskiego 7
85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40
biuro@plusdigital.pl
www.dodruku24.pl
www.plusdigital.pl
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PRIMERA jest wiodącym producentem specjalistycznych, kolorowych drukarek do etykiet
wykorzystujących technologię inkjetową (seria lX) oraz laserową (serie CX/FX).

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

rEprograF S.a.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

Przemysłowe drukarki lX2000e oraz lX1000e wykorzystują atrament pigmentowy w celu zapewnienia wyższej odporności na wodę i światło UV. Atrament posiada certyﬁkację BS5609 Section 3.
CX1200e jest cyfrową, rolową drukarką laserową idealną dla klientów produkujących etykiety
o różnorodnych kształtach i rozmiarach. Drukuje z rozdzielczością 2400 dpi i prędkością 5 m/min.
FX1200e DIgITAl FINIShINg SYSTEM to urządzenie do wykrawania, laminowania, cięcia, przewijania oraz usuwania ażuru. Prędkość pracy to 6 m/min. FX1200e wykorzystuje do 4 noży jednocześnie do wycinania praktycznie każdego kształtu i rozmiaru, co znacząco podnosi wydajność.

Osoba kontaktowa:
Paweł Drobek
tel. kom.: +48 698 698 629
drobek.p@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

EFI JETRION 4900Ml\M Uv INK-JET SYSTEM – Najtańsza w eksploatacji profesjonalna maszyna do cyfrowego druku etykiet kolorowych w technologii UV z opcją laserowego wykańczania w linii. Szer. druku: 210 lub 330 mm, CMYK+ biały, rola-rola, rozdzielczość druku ponad 1000 dpi. Najnowsze maszyny 4950LX także w technologii LED do druku na materiałach termokurczliwych
i wrażliwych na temperaturę.
MEMJET iCUBE – Drukarka iCube Memjet drukuje w pełnym kolorze etykiety do max. szer. 220 mm,
wydruk jest szybki (30 cm/s) oraz doskonałej jakości (dzięki opatentowanej głowicy wraz z atramentami – robocza rozdzielczość wydruku to 1600 dpi), drukarka może zadrukować zarówno jedną, jak i tysiące etykiet bez kosztów polimerów, przygotowania i strat materiałowych. Może także
drukować w trybie monochromatycznym, zarówno kody kreskowe, jak i graﬁkę.

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 do gilz do 600 mm, nacinarki do gilz
n wózki do załadunku roli
n stroboskopy
n jednostkowe nietypowe zamówienia

ROTARY SP. Z O.O. produkuje wałki magnetyczne, drukowe, powietrzne,
koła zębate, wałki do embossingu oraz gilotyny do maszyn ﬂeksograﬁcznych.
z

Prowadzimy gwarancyjny i pogwarancyjny SERWIS MASZYN.
rotary Sp. z o.o.
ul. Modlińska 248, 03-152 Warszawa
tel.: 22 819 13 30
e-mail: rotary@rotary.com.pl
www.rotary.com.pl

SCorpio Sp. z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 92
fotopolimery@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

SyStEm p
piotr SkŁoDoWSki
ul. Wyspowa 17/4, 03-687 Warszawa
tel.: 22 679 41 80, tel. kom.: 501 298 787
p.sklodowski@wp.pl
www.systemp.pl

System
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Sprzedajemy nowe i używane MASZYNY POlIgRAFICZNE.
Oferujemy takie urządzenia jak: BOBST Firenze, Karlville, Gannicott, Cartes.
ZAPRASZAMY DO WSPółPRACY!

SCORPIO SP. Z O.O. – KOMPlEKSOWY DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DlA PRODUCENTóW ETYKIET
n oprogramowanie dla przygotowalni i drukarni etykietowych i opakowaniowych hybrid Software;
n naświetlarki CtP do płyt ﬂeksograﬁcznych z serii ThermoﬂexX;
n płyty fotopolimerowe rozpuszczalnikowe – Flint i wodne – Miraclon;
n urządzenia do obróbki płyt fotopolimerowych Flint, glunz&Jensen i AgI;
n urządzenia do montażu form J. M. heaford;
n drukarki etykietowe ﬂekso Focus Machinery;
n cyfrowe drukarki do etykiet inkjet memjet Astro Machinery;
n cyfrowe urządzenia do uszlachetniania etykiet MgI;
n urządzenia do obróbki etykiet D. P. R.

SYSTEM P – DOSTAWCA MASZYN I URZĄDZEŃ STOSOWANYCh DO KONTROlI,
DRUKU I KONWERTOWANIA ETYKIET ORAZ OPAKOWAŃ ElASTYCZNYCh.
W ofercie:
AvT lTD – systemy automatycznej inspekcji i kontroli druku do maszyn rolowych.
DCM USIMECA – maszyny do produkcji etykiet shrink sleeve oraz opakowań elastycznych.
lESKO ENgINEERINg – urządzenia do wykrawania, przewijania i ﬁnishingu etykiet.
lUNDBERg – urządzenia i systemy do odbioru odpadów.
MPS SYSTEMS Bv – modułowe wąskowstęgowe maszyny drukowe.
RIETSTACK – maszyny do sztancowania off-line rola /arkusz np. etykiet IML, Cut&Stack, wet glue.
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TESA TAPE JEST POlSKIM ODDZIAłEM TESA SE,
JEDNEgO Z CZOłOWYCh PRODUCENTóW PRODUKTóW SAMOPRZYlEPNYCh
ORAZ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCh DlA PRZEMYSłU I hANDlU.

W asortymencie posiada m.in. wysokiej jakości taśmy do zastosowań w branży poligraﬁcznej
i papiernictwie, pozwalające na zoptymalizowanie procesów druku. Oferuje innowacyjne
produkty do mocowania form drukowych w druku ﬂeksograﬁcznym, łączenia wstęgi
w procesach rolowych, np. offsecie, roto, ﬂekso czy przewijaniu papieru oraz taśmy
używane w opakowaniach kartonowych.

UPM RAFlATAC JEST WIODĄCYM DOSTAWCĄ SAMOPRZYlEPNYCh MATERIAłóW ETYKIETOWYCh.
Dostarczamy wysokiej jakości papierowe i foliowe laminaty do etykietowania produktów
konsumenckich i przemysłowych za pośrednictwem globalnej sieci fabryk, terminali dystrybucyjnych i tnących oraz biur sprzedaży.
UPM Raﬂatac posiada w Polsce dwie fabryki – w Biskupicach Podgórnych i Nowej Wsi Wrocławskiej.
Fabryka UPM Raflatac w Biskupicach Podgórnych rozpoczęła produkcję pod koniec 2008 roku.
Jest to najnowocześniejszy zakład materiałów etykietowych na świecie. Fabryka posiada certyﬁkaty ISO 2200, ISO 9001, ISO 14001, PEFC™ oraz FSC ®

tesa tape Sp. z o.o.

ul. Gnieźnieńska 32
61-021 Poznań
biuro@tesa.com
www.tesa.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/

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.upmraﬂatac.com

WASBERgER – O ETYKIETACh WIEMY WSZYSTKO
n materiały eksploatacyjne do druku etykiet: lampy UV Alpha Cure, akcesoria do systemów UV,
wykrojniki i narzędzia ﬁrmy Kocher+Beck, wykrojniki IOC ﬁrmy Kocher+Beck do arkuszowych
maszyn offsetowych, chemia do druku ﬂexo i offsetowego, folie do hot i cold stampingu;
n maszyny zwiększające wydajność druku etykiet: automatyczna krajarka do gilz FA2000,
kompaktowa falcerka Easy Fold, maszyna tnąca do folii i etykiet inline/ofﬂine
FALC 350/450/550, stół z przewijarką w poziomie TT250;
n próżniowe systemy gospodarki odpadami ﬁrmy lundberg Tech: rozdrabniarka do ażuru,
rozdrabniarka do ścinek, system gospodarki odpadami z cięcia i ażuru, system gospodarki
odpadami wartościowymi.

WaSBErgEr Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 228c, 92-703 Łódź, Polska
tel.: +48 42 677 26 80
Kontakt: Witold Zołotarew – Dyrektor Sprzedaży
tel.: +48 602 434 729, w.zolotarew@wasberger.pl
www.wasberger.pl

DOSTAWCA URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ETYKIET:
maszyn wąskowstęgowych do drukowania etykiet na papierze, materiałach samoprzylepnych,
i foliach z wykorzystaniem technologii ﬂeksograﬁcznej, offsetowej, sitodrukowej i cyfrowej
n maszyn do drukowania etykiet typu InMold, booklet, wraparound i shrink sleeve
n maszyn do drukowania etykiet z procesami uszlachetniającymi i obróbki końcowej in-line:
lakierowanie, złocenie na gorąco, złocenie na zimno, nanoszenie hologramów, tłoczenie,
wykrawanie, cięcie na arkusze
n urządzeń do: odwijania roli, odwijania ażuru
n systemów suszenia farb: UV, UV-LED, EB
n systemów elektrostatycznego wspomagania druku

WrH gloBal polSka Sp. z o.o.
ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa

PRODUCENT MASZYN DO DRUKU CYFROWEgO OPAKOWAŃ I ETYKIET
n Najwyższa jakość druku dzięki suchemu tonerowi – rzeczywiste 1200x3600 dpi.
n Proces wolny od VOC, możliwy kontakt bezpośredni z żywnością, bezpieczny dla recyclingu.
n Drukujemy od 40 do 350 g (550 micr.).
n Seria maszyn Xeikon 3000 5+1 (Pantone, biały kryjący, toner do zabezpieczeń,
lakier cyfrowy) do druku etykiet, kartonów, IML, termotransfer – standardowe materiały
bez stosowania primerów.
n Kontrola koloru/pełna inspekcja, uszlachetnianie w linii.

XEikon n.v.
a Division of Flint group
Brieversstraat 70
4529 GZ Eede
The Netherlands

n

ZAPROŚ NAS DO SIEBIE I ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ

NIEMIECKA FIRMA ZANDERS JEST PRODUCENTEM WYSOKIEJ JAKOŚCI PAPIERóW I TEKTURY
PRZEZNACZONYCh DO PRODUKCJI ETYKIET, OPAKOWAŃ I ZASTOSOWAŃ gRAFICZNYCh.
Fabryka Gohrsmühle założona przez Johanna Wilhelma Zandersa w 1829 roku działa do dziś, zatrudniając 500 pracowników. Produkowane są tu ekskluzywne papiery etykietowe o wysokim połysku
stanowiące część marki ChROMOlUX, jednej z wiodących marek na świecie, a także papiery o szczególnie gładkiej i naturalnej powierzchni z serii ZANlABEl, tektury z serii ZANPACK, papiery do druku cyfrowego, ZANKRAFT i ZANFlEX przeznaczone do produkcji opakowań giętkich, jak również papiery o właściwościach barierowych ZANBARRIER OgR.
Klientami są producenci napojów, w tym alkoholi, artykułów spożywczych, wyrobów tytoniowych,
a także produktów farmaceutycznych i kosmetycznych.
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tel.: +48 22 331 39 80, fax: +48 22 331 39 70
info@wrh-global-polska.com
www.wrh-global-polska.com

Kontakt: Tomasz Wojnarowski
tel. kom.: 601 329 101
tomasz.wojnarowski@xeikon.com
www.xeikon.com

zanDErS gmBH
An der Gohrsmühle
51465 Bergisch Gladbach
tel.: +49 (0)2202 15-0
fax: +49 (0)2202 15-2806
info@zanders.com
http://zanders.de
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