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apI FOLIE 
pOLSka Sp. z O.O.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
+48 22 737 58 01
biuro@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. Wszyst kie na sze fo lie do CS i HS
są ni sko mi gra cyj ne. OFERuJEmY n Dostępność folii z magazynu w Polsce n Profesjonalne doradztwo
techniczne n Profesjonalne szkolenia z tłoczenia na gorąco i na zimno n Profesjonalne wsparcie przy
projektach opakowań, etykiet z uwzględnieniem najnowszych trendów w danej kategorii.
OZDAbIAmY ETYKIETY, uSZLACHETNIAmY DRuK

avERy DEnnISOn Sp. z O.O.
ul. 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

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.

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.

mATERIAłY I uRZąDZENIA DO PRODuKCJI ETYKIET REKLAMA

DLm – DIGITAL LAbEL mACHINES TO FIRmA SPRZEDAJąCA 
NAJWYŻSZEJ śWIATOWEJ KLASY mASZYNY DO DRuKu CYFROWEGO I HYbRYDOWEGO. 

Maszyny cyfrowe do druku na wszystkich znanych podłożach fleksograficznych, również na foliach,
kartonach, tekstyliach itp. Dla każdego klienta indywidualnie dobieramy zarówno optymalną technologię
nadruku, jak i wykończenia produktów, tak zwany finishing, w zależności od wielkości nakładów i potrzeb
jakościowych. SHIKI PJ Series – to flagowa japońska maszyna cyfrowa DLM, oferująca bardzo wysoką
jakość wydruku i wyjątkowo niski koszt produkcji. Jest dedykowana do druku UV Led inkjetowego, co
daje jej niezwykle szeroki zakres zastosowań, jak: druk etykiet, folii, tekstyliów i kartonów. Występuje
w trzech szerokościach 120, 250 i 350 mm. Drukuje z prędkością 50 m/min.

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

DIGIPRINT SPECJALIZuJE SIĘ W DOSTARCZANIu INNOWACYJNYCH ORAZ KOmPLEKSOWYCH SYSTEmóW
DLA RYNKu POLIGRAFII. Portfolio oferowanych rozwiązań dla producentów etykiet obejmuje m.in.:
n Maszyny do cyfrowego druku etykiet HP Indigo
n Maszyny do finishingu ABG
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

DLM Sp. z O.O. 
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/B6
81-383 Gdynia 
Kontakt: Zbigniew Karapuda, tel.: 505 419 209
zbigniew.karapuda@dlmprint.pl
www.dlm.pl

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 
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COLORWORKS C7500 krótkie serie etykiet, rozdzielczości 600 x 1200 dpi, tusze DURABrite Ultra. Głowica
PrecisionCore MicroTFP daje świetną jakość etykiet bez kosztów druku wstępnego. Druk na żądanie
i prędkość 300 mm/s pozwalają błyskawicznie realizować niskie nakłady. COLORWORKS C3500 druk etykiet
z prędkością do 103 mm/s. Urządzenie radzi sobie ze zróżnicowanym podłożem (np. matowe i błyszczące
papiery powlekane oraz folia). EPSON SuREPRESS L-4033AW – 7-kolorowa maszyna do profesjonalnej
produkcji wysokiej jakości etykiet w krótkich seriach. Możliwość druku na standardowych podłożach
etykietowych w szerokości od 80 do 340 mm. EPSON SuREPRESS L-6033vW szybka jednoprzebiegowa
maszyna z atramentami UV (CMYK) z możliwością druku białym oraz nakładaniem lakieru. Wierszowy układ
głowic PrecisionCore zapewnia prędkość druku 15 m/min na standardowej folii oraz papierowych
materiałach etykietowych o szerokości od 80 do 340 mm.

EpSOn EuROpE b.v. 
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

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

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 mm, 1700 mm i 3000 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.
uSZCZELNIACZE komór raklowych oraz CHEmIA do  czyszczenia wałków rastrowych.

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

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. 

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

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

p.u. gRaW MaREk WIELEMbOREk
ul. Kolejowa 2, 95-035 Ozorków
tel./fax: 42 718 2121
graw@graw.pl
www.graw.pl

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

gRaFIkuS 
– SyStEMy gRaFIcznE Sp. z O.O.
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa

Kontakt: tel.: 22 594 09 00
bok@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

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 niewsiąkliwych; 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.  
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NILPETER – DuŃSKI PRODuCENT WąSKOWSTĘGOWYCH mASZYN DRuKuJąCYCH 
ETYKIETY SAmOPRZYLEPNE I OPAKOWANIA GIĘTKIE W TECHNOLOGII OFFSETOWEJ, 
FLEKSOGRAFICZNEJ, SITODRuKOWEJ I CYFROWEJ.  

n Innowacja jest w naszym DNA. 
n Ludzie i partnerstwo budują nasz wspólny sukces. 
n Zrównoważony rozwój jest naszą siłą. 
n Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą www.koenig-bauer.com/pl

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.

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 

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

kba cEE Sp. z O.O.
ul. Puławska 456
02-884 Warszawa
koenig-bauer.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.

KONICA mINOLTA JEST DOSTAWCą PROFESJONALNYCH, 
CYFROWYCH SYSTEmóW PRODuKCYJNYCH DO DRuKu KOLOROWEGO 
I mONOCHROmATYCZNEGO. 

W swojej ofercie posiada również urządzenia do druku etykiet z roli na rolę oraz maszyny do
cyfrowego uszlachetniania lakierem sensorycznym i folią metaliczną etykiet. Firma od lat utrzymuje
pozycję lidera na polskim rynku. Podstawą działania Konica Minolta jest przede wszystkim diagnoza
potrzeb klienta, na drugim etapie wybór, a następnie wdrożenie optymalnego rozwiązania wraz 
ze wsparciem technicznym. Konica Minolta dysponuje najbardziej rozbudowaną strukturą obsługi
serwisowej i sprzedażowej w Polsce, obsługując klientów w 15 oddziałach w całej Polsce.

kOnIca MInOLta 
buSInESS SOLutIOnS pOLSka Sp. z O.O.
ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
tel.: 22 560 33 00
e-mail: info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.pl

PRODuCENT W PEłNI DEDYKOWANYCH mASZYN DO PRODuKCJI ETYKIET 
n Modułowe linie konwertujące do kompleksowej obróbki etykiet serii CL i DCL
n Przewijarki inspekcyjne (100% inspection) serii HI440 i M600
n Kompaktowa maszyna do druku flekso serii RLS280PRN
n Maszyny sztancujące i gilotynujące serii RLS DIE i RLS280G
n Klasyczne przewijarki serii RLS / Proste przewijarki stołowe serii TT250
n Wózki do transportu i załadunku roli i cylindrów oraz inne urządzenia pomocnicze
W portfolio firmy znajduje się również wiele zupełnie niestandardowych projektów wykonanych dla branży
farmaceutycznej i elektronicznej. Naszą domeną jest hasło: Zbudować maszynę dokładnie na miarę
potrzeb jej użytkownika. LESKO ENGINEERING – POWER OF FLEXIbILITY

LESkO EngInEERIng LESzEk SEROczyńSkI
Nadma, ul. Pólko 20, 05-270 Marki
tel: +48 22 78 11 888
e-mail: info@lesko-ing.com.pl

www.lesko-ing.com.pl
www.facebook.com/LeskoEngineering/
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ZAuFANY DOSTAWCA I DYSTRYbuTOR ROZWIąZAŃ DO PRZEmYSłOWEJ POLIGRAFII.

Nasze portfolio to m.in. seria cyfrowych drukarek do etykiet w technologii inkjet Durst Tau, w tym:
wersja ekonomiczna Tau 330E (5 kolorów), standardowa Tau 330 (7 kolorów) oraz najnowsza Tau 330
RSC (8 kolorów). Maszyny oferują druk na roli w znakomitej jakości, konkurencyjny cenowo oraz
przemysłową produktywność i niezawodność.

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. 

mASZYNY mARK ANDY DO DRuKu FLEKSOGRAFICZNEGO/HYbRYDOWEGO/CYFROWEGO
– INNOWACYJNE, ERGONOmICZNE, WYDAJNE.
Ekologiczny aspekt maszyn Mark Andy objawia się w tworzeniu rozwiązań, które wpływają na
obniżenie przede wszystkich energochłonności. Maszyny Mark Andy Performance P7 uzbrajane są
w innowacyjne systemy, które mają realny wpływ na spadek zużycia energii elektrycznej, ilości
podłoża, ilości farby – ze względu na szybkie, automatyczne ustawienie druku. Największą zmianą
w maszynie Performance P7 jest zastosowanie systemu suszenia LED, który zmniejsza zużycie
energii oraz eliminuje zastosowanie rtęci, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych lamp uv.
Wysokowydajna technologia inkjetowa Mark Andy Digital Series/Digital Series HD oraz tonerowa
Mark Andy Digital One umożliwiają obniżenie ilości zużytego podłoża oraz zużycia energii.

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

MaRk anDy pOLanD Sp. z O.O.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
tel. kom.: +48 604 766 702
lukasz.chruslinski@markandy.com
www.markandy.com

IST metz GmbH jest wiodącym producentem systemów uv i LED uv do maszyn do druku etykiet.
Przez ponad 40 lat wyprodukowała w swojej fabryce w Niemczech ponad 13 000 systemów. W ofercie:
n systemy UV i LED do nowych i używanych maszyn wszystkich producentów,
n technologia Hot Swap – łatwe przełączanie pomiędzy UV i LED w każdej chwili,
n części do swoich systemów po konkurencyjnych cenach, 
n badania i testy 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, zaś na moduły LED 20 000 h.
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

MaSzyny pOLIgRaFIcznE 
anDRzEJ JabłOńSkI
Autoryzowany Dealer IST mETZ w Polsce
www.ist-uv.pl
Kontakt: Andrzej Jabłoński
andrzej.jablonski@ist-uv.pl
tel. kom.: 608 072 416

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

PRImERA JEST WIODąCYm DOSTAWCą SPECJALISTYCZNYCH, KOLOROWYCH DRuKAREK ETYKIET,
wykorzystujących technologię inkjetową w serii LX oraz kolorową technologię laserową w serii CX/FX. 

Przemysłowe drukarki LX2000e oraz LX1000e wykorzystują atramenty pigmentowe, gwarantujące wyższą
odporność na działanie wody i światła UV. Atrament posiada certyfikat BS5609 Section 3.
LX500e oraz LX910e są najlepszym wyborem dla profesjonalnych produktów etykietowych. LX910e drukuje
zarówno atramentami barwnikowymi, jak i pigmentowym dzięki szybkiej wymianie kartridża. 
CX1200e to rolowa, cyfrowa drukarka laserowa, idealna dla firm, które produkują etykiety o  różnorodnych
kształtach i wymiarach. FX1200e posiada możliwość wykrawania 4 nożami jednocześnie, laminowania,
cięcia i przewijania oraz usuwania ażuru. 

NEWELL bRANDS JEST WIODąCą śWIATOWą FIRmą 
PRODuKuJąCą TOWARY KONSumPCYJNE Z SILNYm PORTFOLIO ZNANYCH mAREK, 
w tym Paper Mate, Sharpie, Dymo, EXPO, Parker, Elmers, Coleman, Jostens, Marmot, Oster, 
Sunbeam, FoodSaver, Mr. Coffee, Rubbermaid Commercial Products, Baby Jogger, NUK, 
Calphalon, Rubbermaid, Contigo, First Alert i Yankee Candle. 

DLA SETEK mILIONóW KONSumENTóW NEWELL bRANDS POPRAWIA JAKOść ŻYCIA 
KAŻDEGO DNIA, GDZIE mIESZKASZ, uCZYSZ SIĘ, PRACuJESZ I GRASZ.

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

pRIMERa tEcHnOLOgy EuROpE
Mainzer Str. 131, 65187 Wiesbaden, Germany
tel.: +49 611 92777 0, fax: +49 611 92777 0
e-mail: sales@primera.eu 
http://primeralabel.eu

nEWELL pOLanD Sp. z O.O.
Plac Andersa 7
61-894 Poznań
www.newellbrands.com
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REpROgRaF S.a.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
www.reprograf.com.pl

Oferujemy m.in:
n SCREEN TRuEPRESS JET 350uv+Lm – przemysłowy system inkjet do druku etykiet, 

w tym również do bezpośredniego kontaktu z żywnością
n Maszyna offsetowa semi-rotacyjna do drukowania etykiet WANJIE WJPS350D
n Urządzenie i system do finishingu etykiet firmy ROTOCONTROL
n Drukarka iCubE w technologii Memjet i w technologii tonerowej Anytron

Kontakt: Tomasz Naglik, tel. kom.: 698 698 629, naglik.t@reprograf.com.pl
n Fleksograficzne płyty Asahi do zadruku wysokojakościowych etykiet na papierze i folii, 

opakowań giętkich oraz tektury falistej.
Kontakt: Bartłomiej Brzykcy, tel. kom.: 698 676 238, brzykcy.b@reprograf.com.pl

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

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 płyty fotopolimerowe fleksograficzne i typograficzne – Flint;
n tuleje drukowe Rotec; 
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 wąskowstęgowe Fo cus ma chi ne ry;
n cy fro we urzą dze nia do uszla chet nia nia ety kiet i opakowań mGI;
n rolowe systemy lakierujące UV Kompac.

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!

SIDEL pOLanD Sp. z O.O.
ul. Robotnicza 46, 53-608 Wrocław
tel.: +48 717 270 010
e-mail: wroclaw.sales@sidel.com
www.sidel.com

EvODECO – WSZECHSTRONNA ETYKIECIARKA, KTóRA łąCZY WYDAJNOść I ELASTYCZNOść.

Najbardziej wszechstronne z dostępnych rozwiązanie do etykietowania firmy Sidel, EvoDECO Multi,
wprowadza modułowość do procesu produkcji etykiet. Oparta na standardowej konstrukcji karuzelowej,
może być wyposażona w maks. cztery różne technologie etykietowania, pozwalając na produkcję etykiet
z roli, etykiet samoprzylepnych, klejonych na zimno oraz na gorąco. Zapewnia producentom możliwość
dostosowania maszyny do ich potrzeb produkcyjnych i nakładanie różnych typów etykiet na różne
pojemniki oraz materiały opakowaniowe (PET, HDPE, szkło), różniące się formatami oraz wymiarami (od
0,1 l do 5 l), z użyciem pojedynczej maszyny pracującej z wydajnością od 6000 do 81 000 pojemników/h.
Rozwiązanie zapewnia producentom swobodę wyboru etykiet i całkowitą elastyczność.

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

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.

PRODuCENT mASZYN I uRZąDZEŃ 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 i nacinarki do gilz
n wózki do załadunku roli
n stroboskopy
n urządzenie do składania etykiet (fan-folder)

Rk tEcHnOLOgy
ul. Andersa 9, 05-200 Wołomin
kom.: + 48 506-036-245, +48 505-554-434
biuro@rktechnology.com.pl,
www.rktechnology.com.pl
Dystrybutor: EJKI Zofia Górzyńska
tel.: + 48 606 802 357, biuro@ejki.pl, www.ejki.pl
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zanDERS gMbH
An der Gohrs müh le 
51465 Ber gisch Glad bach 
tel.: +49 (0)2202 15-0 
info@zanders.com
www.zanders.com

tesa tape Sp. z o.o.

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

upM RaFLatac Sp. z O.O.
ul. Fińska 1, Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce, tel.: 71 776 50 00
www.upmraflatac.com
www.facebook.com/uPmRaflatacPolska/

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

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

NIEmIECKA FIRmA ZANDERS JEST PRODuCENTEm WYSOKIEJ JAKOśCI PAPIERóW I TEKTuRY
PRZEZNACZONYCH DO PRODuKCJI ETYKIET, OPAKOWAŃ I ZASTOSOWAŃ GRAFICZNYCH.
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 CHROmOLuX, 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 ZANPACK, pa pie ry do dru ku
cy fro we go, ZANFLEX 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 ZANbARRIER 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.

tesa tape Sp. z o.o. 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. 

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

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.

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
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