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böTTChER POlSKA OFERUJE PRODUKTY DO DRUKU OPAKOWAŃ:
n  tuleje gumowe gładkie, grawerowane oraz  do montażu form fotopolimerowych
n  wałki do maszyn drukujących
n  stabilaty – również do redukcji alkoholu i druku bezalkoholowego
n  zmywacze dla druku offsetowego i fleksodruku 
n  włókniny do myjek automatycznych
n  pomocniczą chemię drukarską
n  obciągi offsetowe i płyty lakierujące
Nasze produkty posiadają dopuszczenia 
do produkcji opakowań spożywczych. WWW.bOTTChER.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
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3m polanD Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Osoba kontaktowa: Piotr Lis
tel.: +48 600 915 553
e-mail: plis@mmm.com

ROZWIĄZANIA 3M W PRODUKCJI POlIgRAFICZNEJ I PAPIERNICZEJ.

3M to kluczowy dostawca taśm do montażu form fleksograficznych 
i systemów łączenia roli. Nasze rozwiązania wykorzystywane są 
w druku fleksograficznym, offsetowym, rotograwiurowym 
oraz w przemyśle papierniczym.

http://tasmydolaczenia.pl

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

Firma Digiprint Pl specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych i kompleksowych systemów
na potrzeby poligrafii. Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje produkty dla producentów
etykiet i opakowań oraz przetwórców tektury falistej i litej. 

Są to między innymi: plotery tnąco-bigująco-frezujące – ESKO KONgSbERg, plotery aplikujące klej
i taśmę – bICKERS, składarko-sklejarki lAMINA, kaszerownice lAMINA, systemy wydruków
próbnych, kompleksowe oprogramowanie ESKO dla projektantów i producentów opakowań,
kalibracje oraz standaryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach, konsultacje i wdrożenia
technologii druku wielokolorowego ESKO EqUINOx, szkolenia produktowe oraz technologiczne,
serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, a także wsparcie techniczne.

Firma HanDlowa colour ScrEEn
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

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

W NA SZEJ OFER CIE:
n  Ob cią gi dru ko we Con ti Tech, 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 – m.in. dla la kie rów „Soft -To uch”
n  Pod kła dy ka li bro wa ne – FI NI TO, wspie ra ją ce i wy dłu ża ją ce pra cę 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 (jum bo ro le,

su che i na są czo ne mi ni rol ki – m.in. peł na ofer ta dla ma szyn z tech no lo gią UV LED, H -UV, HR -UV)
n  Pa pie ry ka li bro wa ne, fo lie i płasz cze na cy lin dry trans fe ro we, płasz cze do per fec tin gu 

na cy lin dry do ci sko we, ory gi nal ne siat ki Su per Blue i in ne
n W swo jej ofer cie po sia da my po nad 20 000 pro duk tów dla po li gra fii

DEmcopack polSka Sp. z o.o.
05-252 Dąbrówka, Karpin
ul. Białostocka 9
+48 22 299 86 60
info@demcopack.com
www.demcopack.com

part of
gluecom nv

DEM CO PACK POl SKA NA lE żY DO bEl gIJ SKIE gO hOl DIN gU glU ECOM NV, w skład któ re go 
wcho dzą ta cy pro du cen ci kle jów jak Dem co pack Da vis, Merckx, Ace Ad he si ves oraz La bord. 
Ofe ru je my:
n kleje na bazie poliolefiny (metalocyny) oraz EVA wykorzystywane do zamykania opakowań 

w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, chemicznym  – EOL (end-of-line)
n kleje na bazie poliolefiny (metalocyny) do montażu tekturowych skrzynek na owoce
n kleje żelatynowe do produkcji pudełek, kaszerowania oraz montażu okładek do oprawy twardej
n kleje dyspersyjne do laminacji, kaszerowania tektury/papieru
n dekstryny 
n kleje hotmelt do oprawy książek (EVA, PUR itp.) i wiele innych

Emporia Sp. z o.o.
ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno

Osoba kontaktowa: Katarzyna Zalewska 
tel.: 65 528 79 00, fax: 65 528 79 01
katarzyna.zalewska@emporia.pl
www.emporia.pl

URZĄDZENIA, OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE 
DO MASZYN DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ I ETYKIET
n hamulce i sprzęgła: pneumatyczne i elektromagnetyczne, hamulce zaciskowe;
n systemy wizyjne kontroli nadruku;
n systemy kontroli naprężenia wstęgi, czujniki obciążenia;
n systemy prowadzenia wstęgi, głowice mechaniczne;
n wały rozprężne i suporty;
n głowice zabezpieczające, głowice obrotowe;
n systemy i moduły cięcia wzdłużnego, noże krążkowe i oprawy;
n pompy próżniowe Rietschle, Becker i inne.
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PREMIUM SETTER – SYSTEM bEZPOŚREDNIEgO gRAWEROWANIA ElASTOMEROWYCh FORM
FlEKSO FIR MY hEll gRA VU RE. Wy so ki trans fer far by. Wy daj ny la ser włók no wy. 2540-5080 dpi.
Pły ty i tu le je bez koń ca. Szerokość 1300 mm, 1700 mm. Opro gra mo wa nie PremiumProfiler – trój -
wy mia ro we kształ to wa nie punk tów. Naj wyż sza ja kość form.

RAKlE DAETWY lER SWISSTEC dla flek so i wklę sło dru ku: nie po wle ka ne (Stan dard, Mul ti bla de, 
Blu estar), po wle ka ne np. war stwą ce ra micz ną (LongLife, IboStar, Soft), nie rdzew ne i spe cja li stycz ne do
Cold Se al, la mi na cji i in. Do radz two, te sty, wspar cie tech nicz ne. Szwaj car skie ra kle od 25 lat w Pol sce!

USZCZElNIACZE DO KO MóR RA KlO WYCh.

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

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

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

W ofercie:
n EPPlE: Farby offsetowe (konwencjonalne oraz UV);
n DERPROSA, MAX: Folie BOPP do laminacji;
n PUlSE, hITECh: Lakiery dyspersyjne oraz UV;
n FRIMPEKS: Lakiery sitowe UV;
n bRIDgEhEAD: Płyty CTP Termiczne oraz CtCP;
n hITECh: Materiały dla druku offsetowego (środki buforujące, zmywacze, chemia pomocnicza);
n hITECh: Kleje introligatorskie, silikony do HeatSet'u;
n FOlEx, POlICROM: płyty do lakierowania;
n SAVA / TREllEbORg: obciągi drukowe do druku offsetowego.

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

HuBErgroup polSka Sp. z o.o.

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

43-195 Mikołów, ul. Rybnicka 108
tel./fax: 32 2262 393, tel./fax: 32 7384 956
biuro@hmb-opakowania.pl
www.hmb-opakowania.pl
biuro@weba-opakowania.pl
www.weba-opakowania.pl

intEgart Sp. z o.o.
ul. Maszynowa 1, 55-330 Błonie
HP DEMO LAB – TEL.: 607-554-107
www.integart.com.pl
www.systemytnace.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.  

hMb – MA SZY NY DO PRO DUK CJI OPA KO WAŃ KAR TO NO WYCh
Ofe ru je my: bi gow ni co -ob ci nar ki, wy kra war ki szcze lin, wy kra war ki wal co we, wy kra war ki ro ta cyj ne,
dru kar ki flek so gra ficz ne, skle jar ki, au to ma tycz ne li nie dru ku ją co -wy ci na ją ce, ka sze row ni ce, 
trans por te ry, urzą dze nia po moc ni cze.
Wy ko nu je my rów nież urzą dze nia na spe cjal ne za mó wie nia klien ta.
Za pew nia my ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny oraz re mon ty ma szyn, tak że in nych pro du cen tów.

WE bA – PRO DUK CJA OPA KO WAŃ KAR TO NO WYCh 
Ofe ru je my: opa ko wa nia z tek tur fa li stych i li tych, z na dru kiem flek so gra ficz nym, of f se to wym 
oraz ka sze ro wa ne. Pro jek to wa nie i do radz two.

INTEgART TO NOWOCZESNE TEChNOlOgIE DlA PRZEMYSŁU gRAFICZNEgO,
OPAKOWANIOWEgO I PRZEMYSŁOWEgO
Firma Integart specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych i kompleksowych systemów 
i maszyn na potrzeby branży graficznej, opakowaniowej czy przemysłowej.
Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje:
n plotery tnąco-frezująco-bigujące ZüND w 21 rozmiarach stołów w modelach G3, D3 oraz S3;
n przemysłowe urządzenia drukujące HP SCITEX FB 550/750, SCITEX 9000/11000 oraz 15500/17000;
n kompleksowe oprogramowanie Zünd Cut Center oraz Zünd Design Center;
n szkolenia produktowe i technologiczne;
n autoryzowany serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wsparcie techniczne.
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FIR MA KO DAK JEST WIO DĄ CYM DO STAW CĄ IN NO WA CYJ NYCh ROZ WIĄ ZAŃ ORAZ MA TE RIA ŁóW
UMOż lI WIA JĄ CYCh PRO DUK CJĘ OPA KO WAŃ I ETY KIET NAJ WYż SZEJ JA KO ŚCI
FlEK SO: Ko dak Fle xcel Nx w czte rech for ma tach (maks. 1283x2062 mm) wraz z no wy mi opcja mi
Di gi Cap NX Advantage; 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; sys tem bez po śred nie go gra we ro wa nia Ko dak Fle xcel Di rect na tu le jach i ma te ria łach
pła skich; 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.

FIR MA IN TER gRA FIx MA W SWO JEJ OFER CIE MA SZY NY I URZĄ DZE NIA NO WE I UżY WA NE
NIE ZbĘD NE W PRO DUK CJI OPA KO WAŃ, ta kie jak:
n ma szy ny of f se to we KBA, Ro land, He idel berg, Ko mo ri i in ne
n ma szy ny flek so
n au to ma ty sztan cu ją ce Bobst, Ibe ri ca
n ka sze row ni ce Tun kers, Stock, no we z Chin – Xin wei
n skła dar ko -skle jar ki Bobst, Ja gen berg, Ve ga
n ty gle i slo te ry
Ofe ru je my na stę pu ją ce usłu gi: 
czysz cze nie wał ków ani lox su chym lo dem; re lo ka cja ma szyn; re mon ty ma szyn.

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

tel.: 22 430 69 00
kodak.com

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.

loHmann polSka Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 64, 80-298 Gdańsk

tel.: +48 58 555 81 50, fax: +48 58 551 50 61
e-mail: biuro@lohmann.pl
www.lohmann-tapes.pl

lynX polanD Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 119, 05-080 Klaudyn
tel./fax: (22) 825 61 22, (22) 825 92 66
mobile: +48 501 778 896
office@felix-gluer.com
www.felix-gluer.com

lOh MANN TO ŚWIA TO WEJ KlA SY PRO DU CENT I KON WER TER SYS TE MóW TAŚM KlE JĄ CYCh,
W bRAN żY DRU KAR SKIEJ NIE ROZ ŁĄCZ NIE KO JA RZO NY Z MAR KĄ Du plo FlEx®. 

Sze ro ka ga ma taśm Du plo FlEx® do mon ta żu płyt dru ko wych od po wia da na po trze by róż nych 
ga łę zi flek so gra fii – dru ku ety kiet, opa ko wań gięt kich oraz tek tu ry fa li stej. Wy so kiej ja ko ści druk
uzy sku je my dzię ki zróż ni co wa niu twar do ści za sto so wa nych w ta śmach pia nek, a tech no lo gia
dwu stron ne go ela stycz ne go wzmoc nie nia fo lią PE re du ku je nie kon tro lo wa ny przy rost punk tu 
i za pew nia pre cy zyj ny ob raz dru ko wy rów nież przy ni skim do ci sku pod czas dru ko wa nia i du żych
pręd ko ściach. Do in no wa cji Loh man na na le ży gru pa Du plo FlEx® Cb, czy li pod kła dy kom pre syj ne
do dru ku tek tu ry fa li stej, prze zna czo ne dla naj bar dziej wy ma ga ją cych prac dru kar skich.

KlE JAR KA CNC – FE lIx glU ER – DO POS I OPA KO WAŃ – POl SKI PRO DUKT n uspraw nij i przy spiesz
pro ces kle je nia n zastąp częściowo klej na gorąco klejem zimnym n znacz nie zre du kuj kosz ty.
LYNX Po land to pol ski pro du cent kle ja rek CNC, de dy ko wa nych do pre cy zyj ne go i szyb kie go na kła -
da nia kle ju na skom pli ko wa ne ele men ty POS oraz tek tu ro we i kar to no we opa ko wa nia. Kle jar ki
CNC uspraw nia ją i przy spie sza ją pro ces na kła da nia kle ju, któ ry do tej po ry wy ko ny wa ny był ręcz -
nie. Kle jar ki FE LIX to roz wią za nie nie tyl ko do pro duk cji wy so ko na kła do wej. Ze wzglę du na brak
po trze by prze zbra ja nia ma szy ny, FE LIX Glu er to tak że ide al ne roz wią za nie do krót kich se rii. 

ZAPRASZAMY NA TESTY!
Wdrażamy nowe rozwiązania, ustawiamy produkcję, dobieramy klej.

ligum pol Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 64
67-200 Głogów 

ligum@ligum.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.
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pankaBoarD polSka Sp. z o.o.
Augustówka 9D/1, 02-921 Warszawa
Grzegorz Dąbrowski: +48 691 727 957
grzegorz.dabrowski@pankaboard.com
Karolina Korpalska: +48 730 565 358
karolina.korpalska@pankaboard.com

www.pankaboard.com

PANKAbOARD pro du ku je KARTONY POWlEKANE W WYżSZYCh gRAMATURACh (GC1 i GC2)
od 275 do 560 g/m2, do pro duk cji opa ko wań i in nych apli ka cji. 
W tym za kre sie je ste śmy jed nym z wio dą cych do staw ców w Eu ro pie. 
Na na szej dru giej ma szy nie wy twa rza my SZEROKĄ gAMĘ NIEPOWlEKANYCh KARTONóW
SPECJAlNYCh, o róż nych prze zna cze niach fi nal nych. 
Dys po nu jąc wy jąt ko wą róż no rod no ścią pro duk tów, du żym za kre sem gra ma tur i spe cjal ny mi wła -
ści wo ścia mi ma te ria łów, mo że my za pew nić na szym Klien tom opty mal ne roz wią za nia, na wet
w przy pad ku nie ty po we go prze zna cze nia lub mo dy fi ka cji pro duk tu.

www.pan ka bo ard.com

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

W NA SZEJ OFER CIE: n Tek tu ra li ta oraz fa li sta 2-, 3- i 5-war stwo wa, fa la E, B, C, EB, BC n Kar to ny
GC1, GC2, GD n Kar ton Scre en lux dwu stron nie po wle ka ny śnież no bia ły do luk su so wych opa ko -
wań, szyl dów re kla mo wych, stan dów, di splayów, hen ge rów n Pa pie ry i fo lie sa mo przy lep ne Ra fla -
tac n Fo lie okien ko we do opa ko wań i ko pert OPS, PET, PLA n Fo lie stretch do pa le ty za cji  – fo lie skin 
i bli ster n Fo lie bio de gra do wal ne do sle evów PLA, TDO -OPS n Fo lie OPP 12my i PLA do la mi na cji 
n Kle je hot melt do opa ko wań i in tro li ga tor skie Eu ka lin – Pa ra melt n Wo ski do la mi na cji i po wle -
ka nia n Ta śmy spi na ją ce PP n Fo lie pę che rzy ko we i po dusz ko we do za bez pie czeń n Ta śmy sa mo -
przy lep ne.
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pakmar Sp. z o.o.
ul. Zacisze 11, 08-410 Garwolin, Rębków
Biuro handlowe: ul. Kajakowa 1, 02-838 Warszawa 
tel.: 22 899 32 25, 22 757 29 49
pakmar@pakmar.com.pl, papier@pakmar.com.pl
www.pakmar.com.pl

pakEr Sp. z o.o.
ul. Leśna 24 Zębice, 55-010 Św. Katarzyna
tel. kom.: 696 017 710
info@paker.eu, marcin@paker.eu
www.paker.eu

SPRAWDZONY DOSTAWCA WYSOKIEJ JAKOŚCI MASZYN DO PRODUKCJI TEKTURY I OPAKOWAŃ.
JESTEŚMY W STANIE DOSTARCZYĆ MASZYNY PRZYSTOSOWANE INDYWIDUAlNIE POD KlIENTA:
n slottery drukujące, wycinające
n in-linery, casemakery
n sztance automatyczne i półautomatyczne
n składarko-sklejarki
n laminatory (kaszerówki)
n tekturnice i ich podzespoły
n skup i sprzedaż maszyn używanych
n części zamienne: okładziny przeciwbieżni rotacji, kółka podajnika, kółka niegniotące

IST Metz z siedzibą w Niemczech istnieje od 40 lat i produkuje SYSTEMY UV I lED UV DO
MASZYN DO OPAKOWAŃ. Posiadają one najnowocześniejsze, rozwiązania:
n systemy UV LAMPcure –  reflektor URS® Cold Mirror, szybka wymiana żarników FLC®, 
n systemy LEDcure – wymiana pojedynczych diod, optyka, segmentacja, pulsowanie

natychmiastowe uruchomienie, druk z najwyższą prędkością
Oba systemy posiadają jednakowe sterowanie i chłodzenie, co umożliwia naprzemienne
działanie obu technologii. 

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

mmDS macHinES 
32-050 Skawina, ul. J. Piłsudskiego 73
http://mmds.pl

tel: +48 691 515 097
machines@mmds.pl

DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DlA POSTPRESSU: 
SANWA – japońskie automaty wykrawająco-tłoczące w formacie B1 i B2; hIghCON – cyfrowe
automaty wykrawająco-bigujące; gIETZ – maszyny złocące (hot-stamping), automaty do produkcji
opakowań przestrzennych (tray former); DURAN MAChINERY – składarko-sklejarki (opcjonalnie:
moduł Braille’a, odwracanie o 90° i inne); DgM – automaty wykrawająco-tłoczące i składarko-
-sklejarki; EUROPROgETTI – automatyczne linie do produkcji opakowań typu wrapped rigid 
box; KOhMANN – okienkarki i systemy inspekcyjne; COMPACT FOIlERS – systemy cold foil 
z możliwością aplikacji cast&cure, SCODIx – cyfrowe lakierówki UV, uszlachetnianie wydruków,
SM SYSTEMS – maszyny złocące (hot-stamping) konstruowane na bazie maszyn HD Cylinder,
KUKJE – kaszerownice o szerokim zakresie gramatur materiałów oklejanych i oklejek.
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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
www.pxp.com.pl

Przedstawiciel na Polskę

Kompleksowa oferta dla druku fleksograficznego i lakierowania w offsecie. 
Wyłączny dystrybutor w Polsce elastomerowych form i tulei/sleeves CONTI laserline. 
n Przygotowalnia fleksograficzna i studio graficzne; doradztwo techniczne i produkcja matryc

drukowych grawerowanych bezpośrednio laserem 3D.
n Dwa lasery włóknowe (3 wiązki lasera, możliwość grawerowania dużych formatów do B0+) oraz

plotery do prototypowania i wycinania materiałów.
n Chemia i kleje poligraficzne przeznaczone dla branży opakowań.
n Sze ro ki wa chlarz kle jów po li gra ficz nych de dy ko wa nych bran ży opa ko wań, ma ją cych za sto so -

wa nie w pra cach zwią za nych z ety kie to wa niem bu te lek, kle je niem pu de łek, kar to nów zbior -
czych oraz ta cek.

„poDolSka” 
– agEncja SprzEDaży kartonu i papiEru 
ul. Cicha 15, 30-129 Kraków
tel.: 12 637 73 43, fax: 12 638 63 21
podolska@podolska.pl
www.podolska.pl

Przed sta wi ciel stwo w Pol sce 
pro du cen tów pa pie ru, kar to nu i tek tu ry li tej:

n Albert Köhler GmbH, Gengenbach (D)
n Smurfit Kappa Wrexen Paper & Board GmbH,

Diemelstadt (D)
n Solidus Solutions Board BV, 

Groningen-Hoogkerk (NL)
n Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH,

Herzberg am Harz (D)

n Kartonfabrik Kaierde, Delligsen (D)
n Royal Moorman Karton, Weesp (NL)
n Buchmann Kartonfabrik GmbH, 

Annweiler (D)
n Pfleiderer-Spezial papiere, Teisnach (D)
n Cartiera del Chiese, Montichiari (I)

Papier, karton i tektura lita – to nasza specjalność.
Więcej informacji na: www.podolska.pl

rEprograF S.a.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
www.reprograf.com.pl

n Fleksograficzne płyty ASAhI do zadruku wysokojakościowych etykiet na papierze i folii,
opakowań giętkich oraz tektury falistej

n VIANORD – urządzenia dla przygotowalni fleksograficznej
Bartłomiej Brzykcy, tel. 698 676 238, brzykcy.b@reprograf.com.pl

n Rozwiązania do druku cyfrowego i wycinania etykiet (przemysłowe systemy inkjet UV LED 
EFI JETRION – druk atramentowy; Anytron – laserowy druk w technologii tonerowej; drukarki
pracujące w technologii Memjet; systemy sztancowania etykiet)
Paweł Drobek, drobek.p@reprograf.com.pl. 698 698 629

n Maszyny offsetowe przeznaczone do druku opakowań KOMORI lIThRONE gl-40 I glx-40
Stefan Piotrowski, tel. kom.: 698 698 601; Paweł Szpil, tel. kom.: 698 698 604

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/

VES plotEr
ul. Chojnowska 6c, 03-583 Warszawa
tel./fax: 22 633 36 14
vesploter@vesploter.pl
www.vesploter.pl

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

VES PlOTER JEST DYSTRYbUTOREM JAPOŃSKIEJ FIRMY gRAPhTEC,
CZOŁOWEgO PRODUCENTA PlOTERóW TNĄCYCh. 
W naszej ofercie znajdują się:
n rolkowe plotery tnące umożliwiające precyzyjne wycięcie etykiet dowolnego kształtu,

wydrukowanych dowolną metodą;
n tablicowe plotery tnąco-bigujące – niezastąpione przy projektowaniu i produkcji opakowań 

z kartonu i tektury falistej, a także przygotowaniu płyt i obciągów do lakierowania wybiórczego;
n wy kroj ni ki „F - MARK” umoż li wia ją ce se ryj ne wy ci na nie ety kiet wy dru ko wa nych

na materiałach formatu A4 – 350x500 mm;
n plotery drukujące firm CANON, EPSON, NANIVA.

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

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.
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winDmöllEr & HölScHEr kg 
ul. Okrężna 83A/8, 02-933 Warszawa 
tel.: 22 642 90 60 
Iwona_Firlinska@wuh-group.com
www.wuh-group.com

www.wernerkenkel.com.pl

IST NIE JĄ CA NA RYN KU OD 1869 R. 
FIR MA WINDMöllER & hölSChER 
JEST ObEC NIE WIO DĄ CYM DO STAW CĄ 
MA SZYN DO PRO DUK CJI I PRZE TWA RZA NIA
OPA KO WAŃ gIĘT KICh. 

www.wuh-group.com

Ja ko fir ma glo bal na wi dzi my sie bie ja ko 
part ne ra, któ ry ofe ru je swo im klien tom wszyst ko
z jed ne go źró dła, od do radz twa po przez usłu gi
in ży nie ryj ne, aż po do sta wę wy so kiej ja ko ści 
ma szyn do pro duk cji kom plet nych opa ko wań. 
Sku pia my się na trzech ob sza rach dzia łal no ści:
eks tru zji, ro to - i fle xodru ku oraz prze twa rza niu. 
Sze ro ka zna jo mość pro ce sów pro duk cyj nych 
w tych dzie dzi nach po zwa la nam sta le wdra żać
in no wa cyj ne i pio nier skie roz wią za nia.

WERNER KENKEl SPóŁKA Z O.O. li der w pro duk cji tek tu ry fa li stej, opa ko wań oraz stan dów (POS).
W 3 za kła dach na te re nie Pol ski za trud nia obec nie po nad 1100 pra cow ni ków. No wo cze śnie za rzą -
dza na i dy na micz nie roz wi ja ją ca się fir ma o eu ro pej skim for ma cie. Pra wie 40-let ni ka pi tał do świad -
czeń łą czy się z mło dym du chem, so lid ną pra cą oraz pa sją two rze nia – wła ści cie li i pra cow ni ków.
gŁóWNE PROFIlE DZIAŁAlNOŚCI n Pro duk cja tek tu ry fa li stej n Pro duk cja opa ko wań z tek tu ry 
n Stan dy z tek tu ry (POS) n Na druk flek so gra ficz ny n Na druk of f se to wy n Na druk cy fro wy

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

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.

zing Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
tel.: (+48 22) 592 29 29 / fax: (+22) 592 29 07
ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków
tel.: (+12) 684 39 80 / fax: (+12) 684 39 81

www.zing.com.pl
www.zingpackaging.com.pl

Xtpack EuropE D. zuzEk Sp. k.
ul. Macieja Dębskiego 63/3, 30-499 Kraków
tel.: +48 693 55 10 72, darius.z@xtpack.eu
www.sinopackcare.eu

ZINg SP. Z O.O. JEST DYSTRYbUTOREM PAPIERU ORAZ MATERIAŁóW OPAKOWANIOWYCh

Kompleksowa oferta ZINg obejmuje m.in.:
n kartony opakowaniowe oraz graficzne
n tekturę falistą, mikrofalistą i introligatorską
n pudła z nadrukiem
n folie stretch, termokurczliwe i bąbelkowe
n taśmy samoprzylepne 
n akcesoria, maszyny i urządzenia pakujące
ZINg jest polską firmą, a obszary jej działania to poligrafia, opakowania i logistyka.

MARKA SINO PACK CARE (SPC) INTEgRUJE NAJlEPSZE TEChNOlOgIE 
PRODUCENTóW ChIŃSKICh WRAZ Z DOSTAWĄ I SERWISEM W POlSCE 
MASZYN DO PRODUKCJI TEKTURY FAlISTEJ, OPAKOWAŃ I RECYKlINgU. 
n Z myślą o Klientach stworzyliśmy salon wystawowy oraz skład części zamiennych, 

z  solidnym zespołem inżynierskim działającym 24/7. 
n Dostarczamy innowacyjne i kompletne rozwiązania „pod klucz” poparte 

20-letnią działalnością dystrybucyjną z wybranymi i sprawdzonymi producentami.
n Tekturnice, przekrawacze, logistyka, drukarki flekso, slotery, belownice, laboratoria 

oraz maszyny do e-commerce.
SPC TO DOŚWIADCZENIE, ZAANgAżOWANIE, PEWNOŚĆ. DlA TWOJEJ FIRMY.

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

DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DO PRODUKCJI ETYKIET I OPAKOWAŃ:

n ma szyn wą skow stę go wych do dru ko wa nia ety kiet, opa ko wań gięt kich i kar to no wych na pa pie rze,
ma te ria łach sa mo przy lep nych, fo liach i kar to nie z wy ko rzy sta niem tech no lo gii flek so gra ficz nej,
of f se to wej, si to dru ko wej, wklę sło dru ko wej i cy fro wej; n ma szyn do dru ko wa nia ety kiet ty pu
InMold, bo oklet, wra pa ro und i shrink sle eve; n ma szyn do dru ko wa nia z pro ce sa mi uszla chet nia -
ją cy mi i ob rób ki koń co wej in -li ne: la kie ro wa nie, zło ce nie na go rą co, zło ce nie na zim no, na no sze nie
ho lo gra mów, tło cze nie, wy kra wa nie, cię cie na ar ku sze; n urzą dzeń do: od wi ja nia ro li, od wi ja nia
ażu ru; n ma szyn do pa ko wa nia w fo lię, fo lię ter mo kurcz li wą lub fo lię stretch; n sys te mów re duk cji
lot nych związ ków or ga nicz nych LZO; n sys te mów wspo ma ga nia elek tro sta tycz ne go.


