pŁyty i materiaŁy eksploatacyjne dla przyGotoWalni

AGFA NV (SPÓŁKA AKCYJNA)
oddział w polsce
ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa
tel.: (22) 31 11 900, info.pl@agfa.com
www.agfa-polska.pl

AVARGRAF SP. Z O.O. SP. K.
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa

Kontakt:
avargraf@avargraf.pl, tel.: 22 331 33 33
www.avargraf.pl

DUPONT DE NEMOURS (DEUTSCHLAND) GMBH
– ADVANCED PRINTING
Hugenottenallee 175
63263 Neu Isenburg
Kontakt: Tomasz Nojszewski
Sales Manager NCE DuPont Advanced Printing
tel.: +48 604 49 22 77
www.cyrel.eu

GRAFIKUS – SYSTEMY GRAFICZNE SP. Z O.O.
ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa

agfa Graphics jest producentem i dystrybutorem szerokiej gamy materiałów eksploatacyjnych dla
przygotowalni oraz drukarń. oferta pŁyt offsetowych obejmuje konwencjonalne płyty termoczułe
thermostar p970, niewymagające wypalania enerGy elite pro oraz najnowsze enerGy elite eco.
Propozycja płyt fotopolimerowych dla naświetlarek z laserem ﬁoletowym to niewymagające wywoływania
chemicznego fotopolimerowe płyty n95-Vcf, a dla systemów termicznych sprawdzone na całym świecie
bezchemiczne termoczułe płyty amiGo ts i azura ts, a także wydajne i wytrzymałe płyty azura tu.
Dla drukarń zdecydowanych używać płyt DoP (wywoływanych na maszynie drukującej) oferujemy płyty
azura te.
najlepsze efekty drukowania można uzyskać stosując cały szereg naszych dodatków drukarskich takich
jak korektory, zmywacze, środki do pielęgnacji form oraz roztwory zwilżające.

pŁyty offsetoWe kodak:
n CtP termiczne: Electra XD, Electra Max, Trillian SP
n CtP ﬁoletowe: Libra Print
n CtP bezprocesowe: Sonora XP
pŁyty offsetoWe abezeta:
n CtP termiczne: Galaxy, Inﬁnity
n CtcP – do naświetlarek UV: Ultimate
n Analogowe: G-Plus-II
materiaŁy poliGraficzne dla prepressu: wywoływacze, regeneratory,
mleczka do płyt, środki gumujące, korektory do płyt; papiery do prooﬁngu (matchprinty).

dupont adVanced printinG to lider innoWacji W dziedzinie przyGotoWalni dla fleksoGrafii.
DuPont Cyrel to od ponad 40 lat wiodąca technologia płyt ﬂeksograﬁcznych oraz systemów do ich
przygotowania. Od roku 2016 uzupełniona o rodzinę płyt cyrel easy z wbudowanym płaskim punktem
w płycie; nie wymagają one stosowania dodatkowych procesów w celu wytworzenia płaskiego punktu,
co zrewolucjonizowało i uprościło przygotowanie najwyższej jakości form ﬂekso.
Płyty Easy dostępne są w grubościach od 1,14 do 6,35 mm i mają zastosowanie w zadruku folii, etykiet
(płyty ESX/ESE/EFX/EFE), papieru (ESM/EFM) oraz tektury falistej (EPC).
DuPont Oval Logo jest znakiem towarowym ﬁrmy DuPont i jej ﬁlii.

W kompleksoWej ofercie firmy Grafikus
znajdą państWo:
n
n

Kontakt:
tel.: 22 594 09 00
graﬁkus@graﬁkus.com.pl
www.graﬁkus.com.pl
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n
n
n
n

Drukarki Epson do prooﬁngu oraz impozycji
Papiery prooﬁngowe GMG
Atramenty EPSON
Spektrofotometry X-Rite
Densytometry X-Rite i Peret
Wzorniki Pantone

Saphira oraz inne materiaŁy oferoWane przez heidelberG polska używane na etapie
przygotowania do druku pozWalają na pracę z zachoWaniem WysokieGo poziomu jakości
oraz efektywne zarządzanie kosztami.
W ofercie pŁyty offsetoWe dWuWarstWoWe ctp: Saphira PN 101 oraz Saphira PY.
HEIDELBERG POLSKA SP. Z O.O.
ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 000, fax: 22 57 89 652
info.pl@heidelberg.com
www.heidelberg.pl

poza całą gamą chemii do płyt ctp, oferujemy materiały, które sprostają państwa wymaganiom:
farby konWencjonalne (HPL Prime Intense)
n farby le/led (Saphira 110)
n bufory (Saphira 221AF)
n zmyWacze konWencjonalne (HPL E1)
n

firma kodak jest Wiodącym dostaWcą materiaŁÓW do prepressu

KODAK POLSKA SP. Z O.O.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
tel.: 22 430 69 00
www.kodak.com

48

technoloGia offsetoWa: płyty ctp do druku komercyjnego & opakowaniowego procesowe (Kodak
Electra MAX, Kodak Electra XD, Kodak Trilian SP), bezprocesowe (Kodak Sonora XP, Kodak Sonora UV),
ﬁoletowe: Kodak Libra VP; płyty ctp do druku gazetowego: procesowe (Thermal News PT),
bezprocesowe (Kodak Sonora News), ﬁoletowe (Kodak Libra VP).
technoloGia fleksoGraficzna: płyty fotopolimerowe Kodak Flexcel NXH do druku opakowań miękkich,
płyty fotopolimerowe Kodak Flexcel NXC do druku na tekturach falistych, powłoka termiczna TIL do płyt
Kodak Flexcel NXH i NXC, bezprocesowy ﬁlm termiczny Kodak DITR do wykonywania analogowych płyt
ﬂeksograﬁcznych oraz letterpress.
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oferujemy:
pŁyty ctp huaGuanG
termiczne: TP-U dwuwarstwowe
n analogowe YP-II
pŁyty bridGehead
n CTcP – do naświetlarek UV takich jak CRON czy Lüscher
materiaŁy poliGraficzne
n farby Huber, wywoływacze, regeneratory, płyny gumujące, mleczka, środki do czyszczenia wywoływarek
n papiery samoprzylepne oraz samokopiujące
n

phoenix xtra print polska to wyłączny przedstawiciel niemieckich
marek phoenix xtra blankets oraz contilaserline, koncernu contitech.
Szeroka oferta PXP dla druku offsetowego, ﬂeksograﬁcznego i procesów introligatorskich to m.in.:
n najwyższej jakości obciągi offsetowe, samoprzylepne w roli lub w formatach oraz obciągi listwowane,
n elastomerowe formy drukowe w postaci matryc i sleeves, grawerowane wysoko wydajnymi laserami
włóknowymi, do druku ﬂeksograﬁcznego, lakierowania w offsecie i druku w suchym offsecie,
n studio graﬁczne i przygotowalnia ﬂeksograﬁczna,
n chemia poligraﬁczna i farby (w tym farby klasy LowMigration),
n kleje i drut introligatorski,
n włóknina czyszcząca, folie do kałamarzy, papier kalibrowany.

LEVIATAN
– POLIGRAFIA SP. Z O.O.
ul. Rudawka 88
43-300 Bielsko-Biała
poligraﬁa@leviatan.pl
Osoba kontaktowa: Krzysztof Rozmus
tel. kom.: 667-766-212
krzysztof.rozmus@leviatan.pl
www.leviatan.pl

M&MR TRADING POLSKA SP. Z O.O.
PHOENIX XTRA PRINT POLSKA
ul. Hutnicza 25 DE. 81-061 Gdynia
biuro@pxp.com.pl, tel.: (58) 627 49 22
www.pxp.com.pl, www.mmr-trading.pl

oferujemy:
n
n
n
n
n

Matryce fotopolimerowe w technologii HD Flexo i Full HD Flexo
dla druku opakowań sztywnych (tektura falista) i giętkich (średnia i szeroka wstęga)
Matryce fotopolimerowe do uszlachetniania druku offsetowego
(np. lakierowanie wybiórcze)
Montaż matryc na foliach dla producentów opakowań z tektury
DTP – dostosowywanie projektów do wymagań druku ﬂeksograﬁcznego
Prooﬁng wielkoformatowy GMG i CGS

Mamy ponad 25 lat doświadczenia w przygotowywaniu prac do druku ﬂeksograﬁcznego, dla niemal
wszystkich technik druku. Zainwestowaliśmy w najnowocześniejsze urządzenia wytwórcze i oprogramowanie wspierające projektowanie i przygotowanie do druku.
dla flexo moŻemy zrobiĆ Wszystko!
n przygotować graﬁcznie i poligraﬁcznie prace na wszystkich płaszczyznach systemowych
i dla wszystkich aplikacji software’owych,
n wykonać matryce drukujące za pomocą wszystkich technologii, na materiałach
wszystkich producentów, wszystkich grubości i wszystkich formatów,
n ekspresowo zregenerować wszystkie typy wymywaczy do fotopolimerów,
n a teraz noWośĆ – wykonujemy usługowo sita rotacyjne do zadruku etykiet.

n

podŁoŻa, atramenty i systemy staŁeGo zasilania
do ploterÓW WielkoformatoWych*

n

pŁyty i chemia do obrÓbki offsetoWych pŁyt ipaGsa**
– CtP i analogowe
– termoczułe i fotopolimerowe
– do obróbki chemicznej, bezobróbkowe i bezodczynnikowe
n

pŁyty fleksodrukoWe asahi***
– wodowymywalne i konwencjonalne

Wolff tradinG – WyŁączny dystrybutor pŁyt flekso firmy macdermid, doradca klienta w zakresie urządzeń do przygotowalni (wybór i finansowanie) oraz ustawiania procesu obróbki płyt.
n pŁyta drave – najlepsze efekty w swojej klasie wraz z technologią ESKO Crystal XPs.
n pŁyta uVr – dedykowana do druku farbami UV, nie puchnie, niski przyrost punktu, wysoki transfer farby.
n pŁyta lux itp – płaski punkt z pudełka, nie wymaga żadnych innych urządzeń niż standardowe w przygotowalni.
n pŁyta xafs – płaski punkt, redukcja efektu „fali” i prążkowania, przy jednoczesnej wysokiej jakości
druku, miękka 22/25 Shore’A
n ecoWash – najnowszej generacji, ekologiczny wymywacz z wysoką wydajnością, o ograniczonym
zapachu i z niską toksycznością.
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MULTITECHNIKA GORLAK I SYNOWIE SP.J.
ul. Kamienna 19
62-081 Wysogotowo k. Poznania
+48 603 885 295
prepress@multitechnika.com
www.multitechnika.com

PRZYGOTOWALNIA
FLEKSOGRAFICZNA
WISTAR ANDRZEJ ROWICKI
ul. Piaskowa 58, 05-420 Józefów
tel.: 22 789 62 79, 22 789 66 11
biuro@reproﬂexo.pl
www.wistar.home.pl

REPROGRAF S.A.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
*Anna Klucznik – tel. kom.: 698 698 672
e-mail: klucznik.a@reprograf.com.pl
**Ewa Łapow – tel. kom.: 698 698 606
e-mail: lapow.e@reprograf.com.pl
***Bartłomiej Brzykcy – tel. kom.: 698 676 238
e-mail: brzykcy.b@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

WOLFF TRADING SP. Z O.O.
sprzedaz@wolfftrading.com.pl
www.wolfftrading.pl
Kontakt:
Grzegorz Kozłowski
tel.: +48 608 558 920

49

