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acron ruBBer roller co.
ul. Baletowa 28, 02-867 Warszawa

acron jest jednym z czołowycH poLskicH producentów
wałków drukarskicH i przemysłowycH, dLa szerokiego zakresu zastosowań.

tel.: 22 644 73 24, 644 73 06
fax: 22 644 73 40, info@acron.com.pl
www.acron.com.pl

Ponad 28 lat na rynku ugruntowało pozycję ﬁrmy jako jednego z głównych przedstawicieli
tej branży. Acron dostarcza pełną gamę usług w zakresie produkcji jak i regeneracji wałków
mających zastosowanie w druku offsetowym, ﬂeksograﬁcznym oraz innych gałęziach przemysłu.
Oferta ﬁrmy obejmuje pokrycia z wielu rodzajów mieszanek gumowych, silikonowych,
poliuretanowych, chromowych oraz rilsanowych. Acron świadczy także
usługi w zakresie szlifu i wyważania różnego rodzaju walców.

aGfa nV (sPółka akcyjna)
oDDział w Polsce
ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa
Oxygen Park Budynek B

tel.: 22 31 11 900, fax: 22 31 11 966
e-mail: info.pl@agfa.com, www.agfa-polska.pl

Böttcher Polska sP. z o.o.
ul. Lesznowska 20c, 05-870 Błonie

agfa nV jest producentem i dystrybutorem
urzĄdzeń i materiałów przeznaczonycH dLa drukarń offsetowycH.
płyty offsetowe na podłożu aluminiowym:
n termoczułe, konwencjonalne – Energy Elite Pro, Energy Elite Eco, Thermostar P970
n termoczułe, niewymagające wywoływania chemicznego – Azura TS, Azura TU, Amigo TS
n bezprocesowe – Azura TE
n fotopolimerowe, konwencjonalne – Aspire, N94-V
n fotopolimerowe, niewymagające wywoływania chemicznego – Azura Vi oraz najnowsza N95-VCF
n fotodyfuzyjne, srebrowe – Lithostar LAP-V
n CtcP dla naświetlarek z laserem UV – Aluva N, Aluva P

n
n
n
n
n
n
n

Kontakt: 22 731 61 10
office.pl@boettcher-systems.com
www.bottcher.pl

cMyk s.c. art. PoliGraficzne
ul. Patriotów 24, 04-933 Warszawa-Falenica

Kontakt: biuro@cmykpoligraﬁa.pl
504-182-022, 501-514-373
www.cmykpoligraﬁa.pl

firMa hanDlowa colour screen
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

n
n

kompLeksowa oferta materiałów do druku
Jesteśmy dystrybutorem takich producentów jak: Michael Huber, Sun Chemical, ABC/ALLIED, Imago.
oferujemy: farby – triadowe, Pantone, metalizowane; lakiery – olejowe,
dyspersyjne i UV; dodatki do roztworu nawilżającego; preparaty do płyt drukarskich;
środki myjące i regenerujące; środki dodawane do farb; proszki do napylania druków;
obciągi offsetowe; naciągi na wałki wodne; kleje introligatorskie; drut introligatorski, papier
kalibrowany, folie samoprzylepne, wywoływacze, materiały pomocnicze; materiały do pakowania.
jesteŚmy do państwa dyspozycji 24 H na dobĘ.

n
n
n
n

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

Grafia krzysztof Dziewulski sP.j.
ul. Polska 22, 00-703 Warszawa

n
n
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Obciągi drukowe contitecH, nowe produkty dla nowych technologii uV, uV-Led, H-uV
Płyty do lakierowania: dyspersyjnego, UV i specjalnych aplikacji
– m.in. dla lakierów „soft-toucH”
Podkłady kalibrowane – finito, wspierające i wydłużające pracę obciągów drukowych!
Rekomendowane przez czołowych producentów maszyn offsetowych
Czyściwa do ręcznego i automatycznego mycia obciągów i cylindrów dociskowych
własna produkcja nasączonych mini rolek – pełna oferta dla maszyn uV-Led, H-uV, Hr-uV
Folie ICP/Antimarking i płaszcze na cylindry transportowe, siatki Super Blue,
oryginalne płaszcze na cylindry dociskowe do perfectingu
Papiery kalibrowane, folie podkładowe i kałamarzowe, ﬁltry, ssawki i inne produkty dla poligraﬁi

w zakresie materiałów do druku opakowań i etykiet oferujemy:
n

n

tel.: 22 843 53 67, graﬁa@graﬁa.waw.pl
www.graﬁa.waw.pl

wałki do maszyn drukujących
zmywacze dla druku offsetowego i ﬂeksograﬁi
stabilaty – również do redukcji alkoholu i druku bezalkoholowego
pomocnicze środki drukarskie
ﬁzeliny
obciągi offsetowe
płyty do lakierowania wybiórczego
sleeve’y i płaskie formy gumowe BöttcherFlex
do laserowego grawerowania form drukowych dla ﬂeksograﬁi
sleeve’y montażowe dla ﬂeksograﬁcznych form fotopolimerowych

n

Lakiery actega terra gmbH dyspersyjne: połyskowe, matowe, podkładowe,
barierowe, specjalne, do blistrów, efektowe; UV – połyskowe i matowe na różne podłoża,
w tym Lakiery foodsafe
farby offsetowe jänecke + scHneemann druckfarben gmbH konwencjonalne i UV
(w tym o zwiększonej odporności na działanie światła, jak też o znikomej migracji Lmi),
LED UV i LED UV LMI, kleje do laminacji i cold stampingu, farby flexo UV, wodne na papier
i folie, rozpuszczalnikowe, farby wklęsłodrukowe, farby do druku na bLasze
cHemia drukarska
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graﬁkus – systemy graﬁczne sp. z o.o. oferuje najszerszy asortyment z zakresu technologii druku
offsetowego na rynku polskim n maszyny: japońskie MASZYNY DRUKUJĄCE SAKURAI n materiały:
FARBY OFFSETOWE niemieckiej ﬁrmy Epple, BUFORY, ZMYWACZE, WYWOŁYWACZE, LAKIERY UV
i DYSPERSYJNE renomowanej marki DS Hi-Tech Chemicals BVBA, konkurencyjne cenowo PŁYTY
OFFSETOWE CTP i ANALOGOWE, OBCIĄGI OFFSETOWE Vulcan oraz Sava, FOLIE DO LAMINOWANIA
hiszpańskiej ﬁrmy Derprosa, płyty do lakierowania Policrom i Folex n software: GMG InkOptimizer –
oprogramowanie do redukcji zużycia farby w druku, TUCANA PrintControl&RapidCheck (dawniej GMG)
do analizy i kontroli maszyn oraz druku; DALiM oprogramowanie do zarządzania przepływem prac
i informacji w drukarni; SISTRADE oprogramowanie do kompleksowego zarządzania produkcją w drukarni
n Ponadto oferujemy pomoc SERWISOWĄ i wsparcie techniczne.

oferta HeideLberga obejmuje pełne portfoLio
maszyn i urzĄdzeń niezbĘdnycH w każdej drukarni.
Są to m.in.: zintegrowany modułowy system zarządzania i kontroli procesu produkcyjnego prinect,
zarządzanie realizacją zleceń i kosztami, rozwiązania W2P, rastry, archiwizacja, naświetlarki CtP, proofery
cyfrowe, wywoływarki; offsetowe maszyny arkuszowe speedmaster w klasach formatowych od
35x50 cm aż do 121x162 cm, wyposażone w zaawansowane moduły kontroli jakości druku;
złamywarki, systemy krojenia polar; maszyny introligatorskie do produkcji opakowań: składarko-sklejarki,
maszyny sztancująco-tłoczące, linie do inspekcji arkuszy we współpracy z ﬁrmą MK Masterwork; maszyny
do drukowania cyfrowego serii primeﬁre oraz Versaﬁre, materiały eksploatacyjne – płyty offsetowe,
obciągi, chemia itd.; maszyny używane, inne urządzenia i akcesoria poligraﬁczne.

w ofercie hubergroup: 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; newV – 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.

Grafikus – systeMy Graficzne sP. z o.o.
ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa

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

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

huBerGrouP Polska sP. z o.o.

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

Podkłady kompresyjne
pod obciągi oﬀsetowe

Finito dodatkowa „KOMPRESJA”
dla obciągu drukowego,
wydłużająca jego żywotność
i wytrzymałość
Dostępne dla każdego typu
maszyny oﬀsetowej

Dostarczane w wersji nieprzylepnej lub samoprzylepnej
Dostępny wyłącznie u najlepszych dystrybutorów na rynku!
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serwis maszyn introligatorskich:
Gilotyn do papieru i tektury: PERFECTA, WOHLENBERG, POLAR, DAEHO
n Maszyn do oprawy klejonej: KOLBUS, MüLLER MARTINI
n Do opakowań: BOBST, JAGENBERG, INRAMIK
n Do oprawy szytej: HEIDELBERG, MüLLER MARTINI, HOHNER
n Falcerek: STAHL, GUK
sprzedaż nowych i używanych maszyn poligraﬁcznych:
n Krajarki do papieru i tektury
n Falcerki
n Oklejarki
n Linie zeszytowe
n Składarko-sklejarki
n Maszyny do pudełek, toreb papierowych i opakowań
reLokacja maszyn, wsparcie techniczne, wykonywanie części cnc
n

iMPression
ul. Rybitwy 22, 05-515 Zgorzała k/Warszawy
tel. 510-046-676, impression.pl@gmail.com
www.impression.info.pl

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

kBa cee sP. z o.o.
ul. Puławska 456
02-884 Warszawa
koenig-bauer.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.

firma kba cee sp. z o.o. jest przedstawicielem niemieckiego producenta maszyn drukujących
o 200-letniej tradycji – holdingu Koenig & Bauer Group. Do naszych głównych zadań należy sprzedaż
i serwis offsetowych maszyn arkuszowych serii Rapida, maszyn ﬂeksograﬁcznych szerokowstęgowych
Flexotecnica, wąskowstęgowych Nilpeter oraz sztanc płaskich Iberica.
W naszej ofercie znajdują się także sprawdzone materiały eksploatacyjne KBA Press Consum, dedykowane do najwyższych wydajności produkcyjnych przy zachowaniu perfekcyjnej jakości druku. W tym
m.in. obciągi gumowe (konwencjonalne, UV), formy do lakierowania, dodatki do roztworów nawilżających, środki do utwardzania wody, środki do czyszczenia i wiele innych.
zapraszamy do kontaktu z naszym działem serwisu: serwis@koenig-bauer.com

firma kodak jest wiodĄcym dostawcĄ rozwiĄzań i materiałów do prepressu

koDak Polska sP. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
tel.: 22 430 69 00
kodak.com

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

liGuM Pol sP. z o.o.
ul. Sikorskiego 64
67-200 Głogów
ligum@ligum.home.pl
Infolinia: 606 454 486 (6064) LIGUM
www.ligum.pl
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Technologia offsetowa:
n naŚwietLarki kodak trendsetter oraz kodak magnus z technologią SQUAREspot,
dostępne w różnym stopniu automatyzacji i do wszystkich formatów
n płyty ctp do druku komercyjnego i opakowaniowego: procesowe: Kodak Electra MAX,
Kodak Electra XD, Kodak Trilian SP; bezprocesowe: Kodak Sonora X, Kodak Sonora XP;
ﬁoletowe: Kodak Libra VP
n płyty ctp do druku gazetowego: procesowe: Thermal News PT;
bezprocesowe: Kodak Sonora X-N, Kodak Sonora News; ﬁoletowe: Kodak Libra VP

płyty ctp Huaguang: termiczne: tp-u dwuwarstwowe; analogowe yp-ii.
płyty ctp XingrapHics: invado – Płyta CtP termiczna stworzona dla klientów szukających oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych parametrów druku; primus+ – Zaawansowana płyta termiczna, oparta na oryginalnej technologii Primus, przeznaczona do wydruków najwyższej jakości i dużych
nakładów; envase+ – Najwyższy model płyty termicznej w marce Fit. Dwuwarstwowa płyta termiczna do druku farbami UV oraz farbami konwencjonalnymi.
płyty bridgeHead: ctcp – do naświetlarek UV takich jak CRON czy Lüscher.
materiały poLigraficzne: farby Huber, chemia i środki pomocnicze (ABC, Huber), papiery samoprzylepne
papier samokopiujĄcy superior – CFB, 60 g biały – najlepszy jakościowo papier samokopiujący o bardzo wysokiej białości i stabilności wymiarowej.

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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ist metz gmbH jest wiodĄcym producentem systemów uV i Led uV do maszyn poLigraficznycH.
n systemy UV i LED do maszyn nowych i używanych wszystkich producentów,
n rozwiązania do druku arkuszowego, ﬂekso, rolowego, sitodrukowego,
n technologia Hot Swap – łatwe przełączanie pomiędzy UV i LED w każdej chwili,
n zestawy laboratoryjne – idealne rozwiązanie do przeprowadzania badań i testów,
n części do swoich systemów po konkurencyjnych cenách,
n badania w laboratorium wewnętrznym,
n szkolenia dotyczące technologii UV i LED.
ist metz dostarcza rozwiązania o najwyższej jakości, dlatego udziela gwarancji: na żarniki – 2500 h
i reﬂektory – 10 000 h.

Maszyny PoliGraficzne
anDrzej jaBłoŃski
autoryzowany dealer
ist metz w polsce
ul. Modrzewiowa 43
05-830 Nadarzyn
+48 608 072 416
andrzej.jablonski@ist-uv.pl
www.ist-uv.pl

mewa jest Liderem rynku
w segmencie zarzĄdzania tekstyLiami przemysłowymi.
Oferta ﬁrmy obejmuje pełen serwis - dostarczanie tekstyliów do klienta,
odbieranie ich do prania i czyszczenia oraz ponowne dostarczanie czystych tekstyliów.
W Polsce MEWA oferuje taki serwis dla czyściw wielokrotnego użytku, ubrań roboczych
oraz mat olejowych i wycieraczek wejściowych. Dodatkowo MEWA proponuje artykuły bhp
renomowanych producentów światowych, oferowane pod wspólną marką
„World Wide Work by MEWA”, a także ekologiczne urządzenie do czyszczenia
części Bio-Circle.

Mewa teXtil-serVice sP. z o.o.
ul. Andersa 15, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 363 82 60, fax: 32 721 89 15
sosnowiec@mewa-service.pl
www.mewa-service.pl

oferujemy:
n
n
n
n
n

Matryce do lakierowania wybiórczego lakierami UV, metalicznymi,
perłowymi, dyspersyjnymi itp. dla maszyn offsetowych z zespołami lakierniczymi
Matryce o doskonałym transferze lakieru, z podłożem aluminiowym
lub poliestrowym
Matryce do lakierowania wypukłego 3D
Matryce idealne do uszlachetniania punktowego i na pełnych powierzchniach
Matryce dla motywów z elementami o wysokiej rozdzielczości
realizowane w technologii Full HD Flexo

kompLeksowa oferta dLa druku offsetowego:
n ob cią gi do dru ku mar ki pho enix Xtra blan kets* n ela sto me ro we for my do la kie ro wa nia
marki contiLaserline* n obciągi i płyty do lakierowania n chemia drukarska i lakiery własnej
marki phoenix Xtra* n farby poligraﬁczne toyo ink n papier kalibrowany, folia podkładowa
i samoprzylepna n włóknina czyszcząca n materiały introligatorskie, w tym kleje diamelt i drut
n pomocnicze artykuły drukarskie n usługi dla poligraﬁi: listwowanie obciągów, cięcie ploterem, grawerowanie elastomerów laserem 3D, standaryzacja druku.
* wyłączny dystrybutor w Polsce

www.multitechnika.com
ul. Kamienna 19, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
prepress@multitechnika.com
tel. kom.: +48 603 885 295

PhoeniX Xtra Print Polska
M&Mr traDinG Polska sP. z o.o.
ul. Hutnicza 25 DE, 81-061 Gdynia
tel.: +48 (58) 627 49 22, fax: +48 (58) 627 49 23
biuro@pxp.com.pl, www.pxp.com.pl

zapraszamy do współpracy – wasze potrzeby to nasz priorytet!

n
n
n
n
n
n
n
n

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn:
KBA: RAPIDA 75; PERFORMA 66, 74, POLLY, ADAST: DOMINANT, ROMAYOR
Demontaż i montaż maszyn, szkolenia, doradztwo techniczne
Naprawa pomp H&B, zestawy naprawcze
Sprzedaż części zamiennych w cenach producenta
Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych (m.in. ﬁlce i rakle uszczelniające komorę lakierniczą H&B, ﬁltry
TECHNOTRANS, GRAFIX, smar, łopatki Becker, zmywacze do wałków, środki do czyszczenia wałków anilox)
Sprzedaż komponentów PRISCO
Fachowe doradztwo poparte wieloletnią praktyką oraz wyceny maszyn – rzeczoznawca
Wyrób pieczątek, stempli i datowników

PolMasz Mariusz Drejka
autoryzowany serwis Maszyn kBa

ul. Marcina Kasprzaka 31, lok. 105, 01-234 Warszawa
tel.: kom.: +48 602 272 003, +48 602 718 614
tel.: +22 646 46 53, e-mail: polmasz@list.pl
www.kba-serwis-polmasz.pl

skLep internetowy poLigraf24.eu
oferuje państwu szerokĄ gamĘ materiałów poLigraficznycH
m.in. zaczerniacz Density Toner, folia do drukarki laserowej POLI-MAT,
zmywacz HYDROWASH, folie do okienek i wiele innych.
jesteśmy przedstawicielem na polskę ﬁrm kruse, poLicrom screens, cHimipack i baco.
Nasze doświadczenie i ponad 20-letnia obecność na rynku gwarantują, że otrzymacie Państwo
od nas doskonały towar w konkurencyjnej cenie. Nasi specjaliści chętnie pomogą w doborze
odpowiednich materiałów.
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autoryzowany serwis i dystrybutor firmy gew (ec) Limited.
n

ProfeX elektronik sP. z o.o. sP. k.
ul. Głogowska 39/41 45-315 Opole
tel. kom.: 501 006 485
e-mail: order@uv.opole.pl
www.uv.opole.pl

reProGraf s.a.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
maszyny: Paweł Szpil 698 698 604, szpil.p@reprograf.com.pl
Stefan Piotrowski 698 698 601, piotrowski.s@reprograf.com.pl
prooﬁng: Leszek Bartkowiak 698 698 645, bartkowiak.l@reprograf.com.pl
materiały: Biuro Obsługi Klienta, 698 698 654,
zamowienia@reprograf.com.pl

www.reprograf.com.pl

scorPio sP. z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 91
offset@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

shs-cas GraPhische Maschinen GMBh
Oststr. 87, 22844 Norderstedt, Germany
tel.: +49 (0) 40 52 10 20 617
fax: +49 (0) 40 52 10 20 620
Kontakt w języku polskim:
Lukasz Silezin
tel. kom.: +49 (0) 171 482 90 43
e-mail: lukasz@shsgm.com
www.shsgm.com

waB
artykuły
PoliGraficzne
Kontakt:
tel./fax: (81) 718 67 02
tel./fax: (81) 718 67 03
info@wab.lublin.pl
www.wab.lublin.pl

zinart – systeMy Graficzne
ul. Polanowicka 69
51-180 Wrocław

tel.: 71 373 59 39
tel.: 71 355 88 69
e-mail: zinart@zinart.pl
www.zinart.pl
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n

Systemy hybrydowe ArcLED®, łączące konwencjonalne lampy łukowe wraz z możliwością
późniejszego unowocześnienia do rozwiązań LED.
Kompleksowe rozwiązania UV dla druku offsetowego – systemy LED UV lub konwencjonalne
systemy NUVA2.
Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardzania UV.
Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne.
Serwisujemy zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset UV.

reProGraf – koMPleksowy Dostawca Dla DrukarŃ M.in. offsetowych
W ofercie posiadamy m.in.:
Maszyny i urząDzenia: komori – offsetowe maszyny drukujące; cyfrowa maszyna impremia is29;
screen – naświetlarki CtP; mbo, Herzog&Heymann – falcerki, systemy mailingowe; wohlenberg – oklejarki, krajarki, linie do oprawy książek; X-rite Pantone – urządzenia do pomiaru i kontroli barwy.
materiały i cHemia: baldwin – czyściwa; conti – obciągi do druku offsetowego; eﬁ, epson – materiały i urządzenia do prooﬁngu; finito – podkłady; ipagsa – płyty termiczne CtP oraz UV CtCP, chemia
do płyt; prisco – chemia dla offsetu; toyo – farby specjalistyczne, farby H-UV i LED; tyref – płyty do lakierowania.
Posiadamy również własny serwis.

dostawca materiałów i urzĄdzeń dLa drukarń offsetowycH:
n kinyo – obciągi offsetowe do maszyn arkuszowych i rolowych oraz do specjalnych
zastosowań – własne konfekcjonowanie;
n fLint group – farby offsetowe arkuszowe: triadowe i Pantone;
n Varn – lakiery, zmywacze, płyny buforowe, pudry;
n fag – urządzenia kontrolno-pomiarowe.
ponadto bogata oferta materiałów i urządzeń do obróbki introligatorskiej po druku offsetowym:
okleiny i płótna, kleje, kapitałki i tasiemki, lakierówki UV, maszyny do oprawy twardej i zintegrowanej,
składarko-sklejarki.

zajmujemy siĘ skupem i sprzedażĄ używanycH maszyn
firm HeideLberg, manroLand, komori i kba na całym Świecie.
n

Oferujemy też części zamienne do maszyn Heidelberg i Kompac.

n

Skupujemy również i sprzedajemy maszyny ﬁrm Polar, Stahl, Müller Martini i Kolbus.

n

Posiadamy własny serwis maszyn offsetowych; oferujemy serwis i przeprowadzki maszyn.

n

Nasz magazyn o powierzchni 2500 m2 znajduje się w odległości 15 minut jazdy od Hamburga.

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.

zinart sp. z o.o. - kompLeksowy dostawca rozwiĄzań dLa druku offsetowego,
fLeXo uV i druku wieLkoformatowego – ponad 25 Lat na rynku
pełna oferta farb i lakierów dla różnych technologii druku, mieszalnia farb offsetowych
i ﬂexo UV, naświetlarki i płyty offsetowe, obciągi, płyty do lakierowania, bufory, środki myjące,
czyściwa do automatycznych myjek, folie do uszlachetniania, kleje, katalogi PANTONE, systemy
prooﬁngowe, atramenty i podłoża ploterowe do tkanin, reklamy i dekoracji wnętrz, liczne akcesoria
do maszyn drukujących i introligatorskich, standaryzacja procesów drukowania, używane maszyny
poligraﬁczne wraz z instalacją i serwisem.
w ofercie materiały ﬁrm: Sun Chemical, Kodak, DS Pressmax, TesaTape, Folex, DuPont, Henkel,
Orafol, Avery, HP, 3M, Epson, Trelleborg Vulcan, Sumitomo, MacDermid Rollin, X-Rite Pantone.
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