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EFI RA DIUS to no wo cze sny sys tem in te gru ją cy roz wią za nia ERP/MIS dla bran ży opa ko wań i ety kiet,
wy ko rzy stu ją cy, ana li zu ją cy, in ter pre tu ją cy i or ga ni zu ją cy da ne z ca łej fir my. W efek cie umoż li wia on
sku tecz ne i pre cy zyj ne po dej mo wa nie de cy zji biz ne so wych. Jest to ska lo wal ne roz wią za nie, któ re
efek tyw nie za rzą dza pro ce sa mi biz ne so wy mi dla wie lu lo ka li za cji, róż nych wa lut, wie lu ję zy ków
i pro duk tów, w tym m.in.: opa ko wań kar to no wych, ety kiet i opa ko wań gięt kich.
EFI JE TRION 4900Ml\M Uv INK -JET SYS TEM – Naj tań sza w eks plo ata cji profesjonalna ma szy na
do cy fro we go dru ku ety kiet ko lo ro wych w tech no lo gii UV z opcją la se ro we go wy kań cza nia w li nii.
Szer. dru ku: 210 lub 330 mm, CMYK+ bia ły, ro la -ro la, roz dziel czość dru ku ponad 1000 dpi. Naj now -
sze ma szy ny 4950LX tak że w tech no lo gii LED do dru ku na ma te ria łach ter mo kurcz li wych i wraż li -
wych na tem pe ra tu rę.

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

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

OD 40 lAT CO DI MAg PRO JEK TU JE, PRO DU KU JE I SPRZE DA JE 
ZA AWAN SO WA NE MA SZY NY DRU KAR SKIE w za kła dach zlo ka li zo wa nych 
w miej sco wo ści Bon do ufle we Fran cji. 
DZIĘ KI SYS TE MO WI vIvA 340 ANI FlO OBEC NIE FIR MA JEST lI DE REM 
W NIE CIĄ głYM, BEZ WOD NYM DRU KU OF F SE TO WYM ETY KIET. 

CO DI MAg OFE RU JE ROZ WIĄ ZA NIA DO STO SO WA NE DO PO TRZEB DRU KARŃ ETY KIE TO WYCh, 
in no wa cyj ne za rów no pod wzglę dem tech no lo gii, jak i apli ka cji, dzię ki cze mu ma szy ny są wy daj ne
i spraw dza ją się na róż nych ryn kach. Glo bal na sieć agen tów po zwa la udo stęp niać tech no lo gie 
Co di mag na ca łym świe cie i wspie rać klien tów w opła cal nym, dłu go fa lo wym biz ne sie.

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

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

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.
Pro du ku je my fo lie me ta licz ne do la mi no wa nia w tech no lo gii fle xo oraz cy fro wej. Do wy bo ru ma my
ko lo ry srebr ne, zło te, w od cie niu sa ty no wym, ma to wym. Wszyst kie fo lie prze zna czo ne są do za dru ku.
W cy fro wych ma szy nach z uży ciem gło wic Xa ar moż na osią gnąć na ety kie cie efekt 3D. Po nad to
w port fo lio API Gro up znaj du ją się fo lie do tło cze nia na go rą co me ta licz ne i pig men to we, fo lie ho lo -
gra ficz ne, fo lie Ho lo ni que™, la mi na ty METPOL i TRANSMET po wle czo ne war stwą alu mi nium.
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

AvE RY DEN NI SON JEST ŚWIA TO WYM lI DE REM W PRO DUK CJI 
MA TE RIA łóW SA MO PRZY lEP NYCh I TWO RZE NIU IN NO WA CYJ NYCh ROZ WIĄ ZAŃ. 

Tech no lo gie sto so wa ne przez fir mę sta no wią nie od łącz ną część pro duk tów 
uży wa nych na każ dym ryn ku i w każ dej bran ży. 
Ave ry Den ni son dzia ła w po nad 50 kra jach i za trud nia po nad 26 000 pra cow ni ków 
ofe ru jąc klien tom in no wa cje, któ re po ma ga ją uczy nić mar ki bar dziej in spi ru ją cy mi, 
a świat bar dziej in te li gent nym. 
Z sie dzi bą w Glen da le, w Ka li for nii, fir ma od no to wa ła w 2013 roku 
sprze daż w wy so ko ści 6.1 bln USD.

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

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

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

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

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

OFERUJEMY:
n 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.
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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.

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.

W ofercie:
n 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

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

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 

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

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

CO lOR WORKS C7500 krót kie se rie ety kiet, roz dziel czo ści 600 x 1200 dpi, tu sze DU RA Bri te Ul tra. Gło -
wi ca Pre ci sion Co re Mi croTFP da je świet ną ja ko ść ety kiet bez kosz tów dru ku wstęp ne go. Druk na żą -
da nie i pręd kość 300 mm/s po zwa la ją bły ska wicz nie re ali zo wać ni skie na kła dy. CO lOR WORKS C3500
druk ety kiet z pręd ko ścią do 103 mm/s. Urzą dze nie ra dzi so bie ze zróż ni co wa nym pod ło żem (np. ma -
to we i błysz czą ce pa pie ry po wle ka ne oraz fo lia). EP SON SU RE PRESS l -4033AW – 7-ko lo ro wa ma szy -
na do pro fe sjo nal nej pro duk cji wy so kiej ja ko ści ety kiet w krót kich se riach. Moż li wość dru ku na stan -
dar do wych pod ło żach ety kie to wych w sze ro ko ści od 80 do 340 mm. EP SON SU RE PRESS l -6033vW
szyb ka jed no prze bie go wa maszyna z atra men ta mi UV (CMYK) z moż li wością dru ku bia łym oraz na -
kła da niem la kie ru. Wier szo wy ukła d gło wic Pre ci sion Co re za pew nia prędkość dru ku 15 m/min na
stan dar do wej fo lii oraz pa pie ro wych ma te ria łach ety kie to wych o sze ro ko ści od 80 do 340 mm.

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

EY EC – WIO DĄ CY PRO DU CENT SYS TE MóW KON TRO lI JA KO ŚCI 
I ZgOD NO ŚCI OPA KO WAŃ DlA BRANŻ PO lI gRA FICZ NEJ, FAR MA CEU TYCZ NEJ, 
KO SME TYCZ NEJ I FMCg. 

Sys te my Ey eC we ry fi ku ją wy dru ko wa ne użyt ki, ar ku sze i wstę gi: ety kiet, kar to ni ków, ulo tek i fo lii.
We ry fi ka cji pod le ga ją: gra fi ka, tek sty, ko lo ry, ko dy 1D, ko dy 2D, za pis Bra il le’a. Ofe ro wa ne sys te -
my za bez pie cza ją ca ły pro ces pro duk cji od pre press przez press do post press. W ofer cie Ey eC znaj -
du ją się sys te my of fli ne oraz sys te my in li ne na ma szy ny dru ku ją ce (wą ska i sze ro ka wstę ga, of f -
set ar ku szo wy i ro lo wy), skła dar ko -skle jar ki oraz prze wi jar ki.

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

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

PO NAD 20 lAT WPRO WA DZA MY NA POl SKI RY NEK PRO DUK TY I ROZ WIĄ ZA NIA DlA FlEK SO gRA FII.
Środ ki che micz ne i urzą dze nia my ją ce fir my RECYl®. Szwedz kie ra kle sta lo we SWEDEv®, w tym
spe cja li stycz ną li stwę ra klo wą ELIMINATOR mi ni ma li zu ją cą pro ble my z chla pa niem farb UV. Ra kle
two rzy wo we TruPoint™ fir my FlexoConcepts®, w tym ra klę two rzy wo wą Oran ge™ dla dru ku ety -
kiet. Wał ki ra stro we fir my Che shi re®, w tym spe cja li stycz ną siat kę MAXFlO+ mi ni ma li zu ją cą 
pro ble my z chla pa niem farb UV. No wo cze sne eko lo gicz ne urzą dze nia my ją ce 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. Czysz cze nie wał ków ra stro wych
la se rem – 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.

Erka ppWH
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki

tel.: +48 22 751 39 12, fax: +48 22 751 39 13
info@erka.com.pl, www.erka.com.pl
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HuBErgroup polSka Sp. z o.o.

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

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 

IN KRE DI BlE far by tria do we do dru ku of f se to we go; MgA NATURA® o ni skiej mi gra cji i ni skim za pa -
chu wła snym do dru ków neu tral nych sen so rycz nie; MgA CORONA® farby klasy premium o niskiej
migracji i niskim zapachu własnym do druków neutralnych sensorycznie; CO RO NA lA BEl MgA®

o niskiej migracji schnące oksydacyjnie do produkcji opakowań spożywczych na podłożach nie-
wsiąkliwych; TIN KRE DI BlE do dru ku na bla sze; Al ChE MY zło te i srebr ne; 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); 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; 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.  

OFERTA hKM: MASZYNY DO DRUKU BARDZO USZlAChETNIONYCh ETYKIET, FOlII I KARTONU.
MA SZY NY CY FRO WE TROJANlABEl (Da nia). Bez piecz ne i ta nie wej ście w cy frę, rów nież dla pro duk -
cji wła snej. Kom pak to wa lI NIA DO PRO DUK CJI ETY KIET TRO JAN3+ DC3 30 MI NI – mi ni hy bry da łą -
czą ca dwie tech no lo gie: cy fro wą i fle xo. Da ją ca moż li wość zro bie nia ety kie ty ze zmien ny mi da ny mi,
ko lo ra mi spo to wy mi, wy biór czym la kie rem, zło ce niem i la mi na cją – wszyst ko w jed nym prze bie gu.
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.

Fir ma JUR MET pro du ku je ma szy ny w tech ni ce cię cia i na wi ja nia, w szcze gól no ści BO BI NIAR KI
i PRZE WI JAR KI do wszel kie go ty pu ma te ria łów gięt kich ta kich jak: fo lie, pa pier, alu mi nium, la mi -
na ty, włók ni na oraz PRZE WI JAR KI DO ETY KIET SA MO PRZY lEP NYCh czy stych i za dru ko wa nych
z kon tro lą na dru ku oraz au to ma tycz nie usta wia ny mi no ża mi.

Na sze ma szy ny są bu do wa ne z uwzględ nie niem naj wyż szych tech no lo gii wy stę pu ją cych w te go
ty pu ma szy nach. Część roz wią zań zo sta ła opa ten to wa na przez Jur met. Po nad to fir ma pro du ku je
KRA JAR KI gIlZ, ręcz ne, pół au to ma tycz ne i au to ma tycz ne z ma ga zy nem gilz. 

Za pra sza my do od wie dze nia na szej stro ny in ter ne to wej 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

FIRMA KODAK JEST WIODĄCYM DOSTAWCĄ INNOWACYJNYCh ROZWIĄZAŃ ORAZ MATERIAłóW
UMOŻlIWIAJĄCYCh PRODUKCJĘ OPAKOWAŃ I ETYKIET NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
FlEK SO: Ko dak Fle xcel NX w czte rech for ma tach (maks. 1283x2062 mm) wraz z no wy mi opcja mi
DigiCap NX Ad van ta ge; pły ty flek so gra ficz ne NXH (opa ko wa nia mięk kie) i NXC (tek tu ra fa li sta) 
+ po wło ka ter micz na TIL; bez pro ce so wy film ter micz ny DITR do wy ko ny wa nia płyt ana lo go wych
flek so i let ter press; ma te ria ły ela sto me ro we do bez po śred nie go gra we ro wa nia; work flow Pri -
ner gy Con nect wraz z opcja mi dla flek so. OF F SET: na świe tlar ki do płyt of f se to wych w róż nych 
for ma tach; pły ty ter micz ne po zy ty wo we, ne ga ty wo we, pro ce so we oraz bez pro ce so we, fio le to we
dla sze ro kie go za kre su wy ma gań tech no lo gicz nych, w tym druk UV i dla naj wyż szych wy ma gań 
ja ko ścio wych.

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 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.
In trex ofe ru je rów nież mo duł dru ku cy fro we go do ma szyn fle kso gra ficz nych – Do mi no K6 00 i,
któ ry za pew nia druk wy so kiej ja ko ści da nych zmien nych na ma szy nach ro lo wych i na ma szy nach
ar ku szo wych.
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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

SCREEN TRUEPRESS JET l350Uv+lM 
Sys tem do wą skowstę go we go dru ku opa ko wań/ety kiet – In kjet UV; CMYK+Bia ły+Po ma rańcz. 
Druk z pręd ko ścią do 60 m/min z po nadprze cięt ną ja ko ścią (kro pla 3 pkl) w sze ro ko ści do 322 mm. 
Wstę ga 100-350 mm; dłu gość po wtó rze nia od 50,8 do 2400 mm, gru bość pod ło ży 0,04-0,35 mm. 
Moż li wość za sto so wa nia tu szy ni skomi gra cyj nych zgod nych z za sa da mi EuPIA, Szwaj car ski mi
Roz po rzą dze nia mi oraz wy tycz ny mi Ne stlé. 

Dla firm szu ka ją cych wy daj no ści, fo to gra ficz nej ja ko ści, pro stej ob słu gi i sta bil no ści, 
TRU EPRESS JET l350Uv+lM ofe ru je naj lep sze moż li we roz wią za nie.
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lESko EnginEEring lESzEk SEroCzyŃSki
Nadma, ul. Pólko 20, 05-270 Marki
tel: +48 22 78 11 888
e-mail: info@lesko-ing.com.pl

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

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

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

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

PC PRINT PRZED STA WI CIEl FIR MY lE ON hARD KURZ W POl SCE. OFERUJEMY:
n FO lIE ME TA lI ZO WA NE, DY FRAK CYJ NE I PIg MEN TO WE dla prze my słu po li gra ficz ne go do tech -

no lo gii tło cze nia na go rą co i trans fe ru fo lii na zim no;
n gRA WE RO WA NE MA TRY CE MO SIĘŻ NE i ma te ria ły po moc ni cze do tło cze nia fo lią na go rą co, tło -

cze nia z prze tło cze niem, su che go tło ku, ma try ce struk tu ral ne;
n TRU ST CO DE® – glo bal ny sys tem iden ty fi ka cji ma rek i pro duk tów po przez urzą dze nia mo bil ne;
n MO DUł DI STO RUN – uni kal ne urzą dze nie do apli ka cji po je dyn czych zna ków optycz nie zmien -

nych (w tym o wzo rze po je dyn czej so czew ki) w tech no lo gii trans fe ru na zim no ro la ro la;
n DI gI TAl ME TAl® – sys tem de ko ra cji dru ków cy fro wych fo lia mi me ta li zo wa ny mi;
n SZKO lE NIA I DO RADZ TWO TECh NICZ NE. ZA PRA SZA MY DO WSPół PRA CY

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

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

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 MA SZYN DO PRO DUK CJI ETY KIET. Po sia da ją one naj no wo cze śniej sze roz wią za nia:
n MBS lAMPcure – re flek tor URS® Cold Mir ror, szyb ka wy mia na żar ni ków FLC®, 
n MBS lEDcure – wy mia na po je dyn czych diod, opty ka, na tych mia sto we uru cho mie nie, druk

z naj wyż szą pręd ko ścią
Oba sys te my po sia da ją jed na ko we ste ro wa nie i chło dze nie, co umoż li wia na prze mien ne dzia ła nie
obu tech no lo gii. IST METZ umoż li wia prze pro wa dze nie te stów w la bo ra to rium lub na ma szy nie
do dru ku ety kiet w jej sie dzi bie. 
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 ofe ru je sprze -
daż sys te mów i czę ści za mien nych, ser wis oraz wspar cie tech nicz ne.

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

pluS Digital
ul. Kraszewskiego 7
85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40
biuro@plusdigital.pl 
www.dodruku24.pl
www.plusdigital.pl

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)

n Drukarki cyfrowe arkuszowe do produkcji etykiet Epson WorkForce (CMYK) 
n Etykiety ciągłe i die-cut
n Systemy do wykończania etykiet firmy DPR i Grafisk Maskinfabrik (laminowanie, analogowe

lub cyfrowe cięcie, usuwanie ażuru z etykiety, rozcięcie na bobiny)
n 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

n Systemy nawijaków i odwijaków do drukarek Epson
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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

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.

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

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

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

EFI JE TRION 4900Ml\M Uv INK -JET SYS TEM – Naj tań sza w eks plo ata cji pro fe sjo nal na ma szy -
na do cy fro we go dru ku ety kiet ko lo ro wych w tech no lo gii UV z opcją la se ro we go wy kań cza nia w li -
nii. Szer. dru ku: 210 lub 330 mm, CMYK+ bia ły, ro la -ro la, roz dziel czość dru ku ponad 1000 dpi. Naj -
now sze ma szy ny 4950LX tak że w tech no lo gii LED do dru ku na ma te ria łach ter mo kurcz li wych
i wraż li wych na tem pe ra tu rę.
MEM JET iCU BE – Dru kar ka iCu be Mem jet dru ku je w peł nym ko lo rze ety kie ty do max. szer. 220 mm,
wy druk jest szyb ki (30 cm/s) oraz do sko na łej ja ko ści (dzię ki opa ten to wa nej gło wi cy wraz z atra -
men ta mi – ro bo cza roz dziel czość wy dru ku to 1600 dpi), dru kar ka mo że za dru ko wać za rów no jed -
ną, jak i ty sią ce etykiet bez kosz tów po li me rów, przy go to wa nia i strat ma te ria ło wych. Mo że tak że
dru ko wać w try bie mo no chro matycz nym, za rów no ko dy kre sko we, jak i gra fi kę. 
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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).

Przemysłowe drukarki lX2000e oraz lX1000e wykorzystują 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

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

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

Prowadzimy gwarancyjny i pogwarancyjny SERWIS MASZYN.

Sprzedajemy nowe i używane MASZYNY POlIgRAFICZNE. 

Oferujemy takie urządzenia jak: BOBST Firenze, Karlville, Gannicott, Cartes. 

ZAPRASZAMY DO WSPółPRACY!

z

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

SCOR PIO SP. Z O.O. – KOM PlEK SO WY DO STAW CA ROZ WIĄ ZAŃ DlA PRO DU CEN TóW ETY KIET 
n opro gra mo wa nie dla przy go to wal ni i dru kar ni ety kie to wych i opa ko wa nio wych hy brid So ftwa re;
n na świe tlar ki CtP do płyt flek so gra ficz nych z se rii Ther mo flexX;
n pły ty fo to po li me ro we roz pusz czal ni ko we – Flint i wod ne – Mi rac lon;
n urzą dze nia do ob rób ki płyt fo to po li me ro wych Flint, glunz&Jen sen i AgI; 
n urzą dze nia do mon ta żu form J. M. he aford;
n dru kar ki ety kie to we flek so Fo cus Ma chi ne ry;
n cy fro we dru kar ki do ety kiet in kjet mem jet Astro Ma chi ne ry;
n cy fro we urzą dze nia do uszla chet nia nia ety kiet MgI;
n urzą dze nia do ob rób ki ety kiet D. P. R.
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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 JEST WIODĄCYM DOSTAWCĄ SAMOPRZYlEPNYCh MATERIAłóW ETYKIETOWYCh.
Do star cza my wy so kiej ja ko ści pa pie ro we i fo lio we la mi na ty do ety kie to wa nia pro duk tów 
kon su menc kich i prze my sło wych za po śred nic twem glo bal nej sie ci fa bryk, ter mi na li dys try bu cyj -
nych i tną cych oraz biur sprze da ży. 
UPM Ra fla tac po sia da w Pol sce dwie fa bry ki – w Bi sku pi cach Pod gór nych i No wej Wsi Wro cław skiej.
Fa bry ka UPM Ra fla tac w Bi sku pi cach Pod gór nych roz po czę ła pro duk cję pod ko niec 2008 ro ku. 
Jest to naj no wo cze śniej szy za kład ma te ria łów ety kie to wych na świe cie. Fa bry ka po sia da cer ty fi -
ka ty ISO 2200, ISO 9001, ISO 14001, PEFC™ oraz FSC®

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.upmraflatac.com

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.

ZA PROŚ NAS DO SIE BIE I ZA PO ZNAJ SIĘ Z OFER TĄ

DOSTAWCA URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ETYKIET:
n 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

tel.: +48 22 331 39 80, fax: +48 22 331 39 70
info@wrh-global-polska.com
www.wrh-global-polska.com

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

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

NIE MIEC KA FIR MA ZAN DERS JEST PRO DU CEN TEM WY SO KIEJ JA KO ŚCI PA PIE RóW I TEK TU RY
PRZE ZNA CZO NYCh DO PRO DUK CJI ETY KIET, OPA KO WAŃ I ZA STO SO WAŃ gRA FICZ NYCh.
Fa bry ka Gohrsmühle za ło żo na przez Jo han na Wil hel ma Zan der sa w 1829 ro ku dzia ła do dziś, za trud -
nia jąc 500 pra cow ni ków. Pro du ko wa ne są tu eks klu zyw ne pa pie ry ety kie to we o wy so kim po ły sku
sta no wią ce część mar ki ChRO MO lUX, jed nej z wio dą cych ma rek na świe cie, a tak że pa pie ry o szcze -
gól nie gład kiej i na tu ral nej po wierzch ni z se rii ZANlABEl, tek tu ry z se rii ZAN PACK, pa pie ry do dru -
ku cy fro we go, ZAN KRAFT i ZAN FlEX prze zna czo ne do pro duk cji opa ko wań gięt kich, jak rów nież pa -
pie ry o wła ści wo ściach ba rie ro wych ZAN BAR RIER OgR. 
Klien ta mi są pro du cen ci na po jów, w tym al ko ho li, ar ty ku łów spo żyw czych, wy ro bów ty to nio wych,
a tak że pro duk tów far ma ceu tycz nych i ko sme tycz nych.

zanDErS gmBH
An der Gohrs müh le 
51465 Ber gisch Glad bach 
tel.: +49 (0)2202 15-0 
fax: +49 (0)2202 15-2806 
info@zanders.com
http://zanders.de

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

WAS BER gER – O ETY KIE TACh WIE MY WSZYST KO
n ma te ria ły eks plo ata cyj ne do dru ku ety kiet: lam py UV Al pha Cu re, ak ce so ria do sys te mów UV,

wy kroj ni ki i na rzę dzia fir my Ko cher+Beck, wy kroj ni ki IOC fir my Ko cher+Beck do ar ku szo wych
ma szyn of f se to wych, che mia do dru ku fle xo i of f se to we go, fo lie do hot i cold stam pin gu;

n ma szy ny zwięk sza ją ce wy daj ność dru ku ety kiet: au to ma tycz na kra jar ka do gilz FA 2000, 
kom pak to wa fal cer ka Easy Fold, ma szy na tną ca do fo lii i ety kiet in li ne/of fli ne
FALC 350/450/550, stół z prze wi jar ką w po zio mie TT250;

n próż nio we sys te my go spo dar ki od pa da mi fir my lund berg Tech: roz drab niar ka do ażu ru, 
roz drab niar ka do ści nek, sys tem go spo dar ki od pa da mi z cię cia i ażu ru, sys tem go spo dar ki 
od pa da mi war to ścio wy mi.
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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 asor ty men cie po sia da m.in. wy so kiej ja ko ści ta śmy do za sto so wań w bran ży po li gra ficz nej 
i pa pier nic twie, po zwa la ją ce na zop ty ma li zo wa nie pro ce sów dru ku. Ofe ru je in no wa cyj ne 
pro duk ty do mo co wa nia form dru ko wych w dru ku flek so gra ficz nym, łą cze nia wstę gi 
w pro ce sach ro lo wych, np. of fse cie, ro to, flek so czy prze wi ja niu pa pie ru oraz ta śmy 
uży wa ne w opa ko wa niach kar to no wych. 

tesa tape Sp. z o.o.

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


