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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 

każ dy no wy pro dukt ag fa gra phics moż na na zwać pro Eko lo gicz nym. za rów no urzą dzE nia,
jak i ma tE ria ły. W przy pad ku ma te ria łów eks plo ata cyj nych ta kich jak pły ty of f se to we szcze gól nie wi dać
pro eko lo gicz ne ten den cje. pły ty bEz chE micz nE z na tu ry swo jej są pro eko lo gicz ne. Mi ni ma li zu ją lub eli -
mi nu ją ko niecz ność uży wa nia che mii i wo dy, a co za tym idzie zmniej sza ją ilość ge ne ro wa nych od pa dów.
Są to zna ne od wie lu lat ami go ts i azu ra ts oraz no we azu ra tu, azu ra tE. W przy pad ku tzw. płyt
kon wen cjo nal nych, wy ma ga ją cych uży cia pro ce su che micz ne go, zmia ny do ty czą jak naj mniej sze go zu ży cia
che mi ka liów. Pły ty EnEr gy Eli tE pro po trze bu ją je dy nie kil ku dzie się ciu mi li li trów wy wo ły wa cza na 1 m2

go to wej for my dru ko wej. A no we pły ty Ener gy Eli te ECO wraz z de dy ko wa nym pro ce so rem Ar ka na ogra ni -
cza ją do mi ni mum zu ży cie che mii (tyl ko kil ka mi li li trów kon cen tra tu na 1 m2 pły ty) oraz cał ko wi cie eli mi -
nu ją uży cie wo dy płu czą cej, jed no cze śnie wy dłu ża jąc kil ku krot nie ży wot ność ką pie li (do 15 000 m2).

APi FOliE 
POlSkA SP. z O.O.
Raszyńska 13, 05-500 Raszyn
tel.: 22 737 58 01 
biuro@apigroup.com
www.apigroup.com

api gro up – uszlachEtniEniE druku, wzmocniEniE marki, jakość

Pro du cent fo lii do uszla chet nia nia dru ku oraz la mi na tów kar to no wych do opa ko wań. Spe cja li sta 
w fo liach me ta li zo wa nych do: hot stam pin gu, cold stam pin gu, fo liach pig men to wych do ter mo trans fe -
ru, fo liach dy frak cyj nych, ho lo gra ficz nych Ho lo ni que™, la mi na tów kar to no wych z fo lia mi de ko ra cyj ny mi,
la mi na tów so czew ko wych Fren sel Lens. wszystkie nasze folie są niskomigracyjne, co ma ogrom ne zna -
cze nie w apli ka cji na róż nych pod ło żach oraz w świe cie eko lo gii. Trans met, kar ton la mi no wa ny czy stym
alu mi nium jest pro duk tem z gru py eko lo gicz nej. 
Za kres na sze go dzia ła nia: po li gra fia, opa ko wa nia, in tro li ga tor stwo, wzmoc nie nie mar ki, bez pie czeń stwo
pro duk tu. API Gro up to glo bal ny part ner. jEstEśmy zawszE blisko kliEntów.

CHESPA SP. z O.O.
47-303 Krapkowice, ul. Ks. Fr. Duszy 5

tel.: +48 77 4429700
chespa@chespa.eu
www.chespa.eu

ofErta grupy chEspa obejmuje wykrojniki płaskie i rotacyjne, klisze fotopolimerowe oraz
przygotowanie graficzne i obróbkę repro, a także szeroką paletę farb graficznych i lakierów
przeznaczonych do fleksodruku, rotograwiury oraz do druku cyfrowego, na różnego rodzaju podłoża
(tektura falista i lita, papiery powlekane i niepowlekane, podłoża tissue, koperty, worki, torby,
etykiety, tapety, folie aluminiowe, folie PE, PP, PET, PVC; drewno, metal, szkło).  

flExi – seria farb fleksograficznych wodorozcieńczalnych przeznaczonych do zadruku różnego rodzaju 
podłoży papierowych (wsiąkliwych, gładzonych powlekanych, tektury falistej, worków i toreb, tissue)
oraz aktywowanych podłoży foliowych. W tej gamie produktów posiadamy również serie farbowe 
do zadruku opakowań spożywczych, linii na zeszyty czy barwideł do klejów wodorozcieńczalnych.

digiprint sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

tel.: +48 22 295 03 80
fax: +48 22 295 03 91
wielki_format@digiprint.pl
www.digiprint.pl

atra mEn ty hp la tEx łą czą w so biE naj lEp szE cE chy atra mEn tów na ba ziE roz pusz czal -
ni ków (sol wen tów), od por nych na dzia ła nie pro mie ni UV i wo dy. Za pew nia ją wy so ką ja kość, trwa łość
i róż no rod ność wy dru ków. dzię ki atra mEn tom hp la tEx na ba ziE wo dy dru ko wa niE sta jE się
bEz piEcz niEj szE dla zdro wia.
n Dru ko wa nie bez za pa cho we spraw dza się tam, gdzie nie moż na za sto so wać tech no lo gii sol wen to -

wej, np. w pla ców kach opie ki zdro wot nej 
n Nie wy ma ga ją spe cjal nej wen ty la cji w stre fie pro duk cji
n Atra men ty HP La tex na ba zie wo dy speł nia ją wie le ry go ry stycz nych wy ma gań do ty czą cych wpły wu

na ludz kie zdro wie
hp latEx: 1500 / 3200 / 3600 / r2000 – drukarki do wielkoformatowego druku lateksowego.

ERkA PPwH
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki

tel.: 22 751 39 12, 22 751 77 64
fax: 22 751 39 13, info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

Eko lo gicz ny sys tEm bEz po śrEd niE go gra wE ro wa nia Ela sto mE ro wych form flEk so dru -
ko wych prE mium sEt tEr fir my hEll gra vu rE. Brak roz pusz czal ni ków w pro ce sie. Je dy nie 2 kro -
ki pro duk cyj ne – gra we ro wa nie i my cie form wo dą pod ci śnie niem. Ener go osz częd ny la ser włók no wy
o wy so kiej wy daj no ści. Naj wyż sza ja kość form flek so. Pły ty oraz tu le je bez koń ca. Dłu gość cy lin dra próż -
nio we go 1300, 1700 lub 3000 mm. 
opro gra mo wa nie pre mium pro fi ler trój wy mia ro wo kształ tu je punk ty na for mie. W peł ni cy fro wo two -
rzy gra we ro wa ne da ne w cza sie rze czy wi stym. Da ne de ter mi nu ją na tę że nie wiąz ki la se ra i za pew nia -
ją prze no sze nie in for ma cji 1:1 na for mę dru ko wą.
ra klE do flek so -, wklę sło dru ku. Sze ro ka ga ma po włok i kształ tów ostrza. Kon sul ta cje, do bór i wspar -
cie tech nicz ne.

r iz  
FARBY WODOROZCIEŃCZALNE

EkologicznE rozwiązania dla poligrafii
nowość! Substytut IPA tańszy, niepalny, nieparujący, skuteczny!
n ograniczenie/eliminacja IPA n płyny buforowe (konwencja, UV, LED)
n skuteczne, bez zmiany przyzwyczajeń n zmywacze (konwencja, UV, LED)
n wygoda pracy n substytut IPA, tańszy, niepalny
n ochrona środowiska n preparaty konserwacyjne i pielęgnacyjne
n szybsze schnięcie n systemy uzdatniania wody dla poligrafii
n mocniejszy, stabilniejszy kolor n systemy filtracji płynu buforowego
n mniej makulatury w obiegu zamkniętym
n zmniejszenie ryzyka reklamacji n certyfikaty FOGRA, ISEGA

AHR CENTRUM
MiCHAł OwCzAREk
ul. Zielonogórska 19/21
98-220 Zduńska Wola

tel.: 43 824 78 19
fax +48 43 824 37 73
prisco@centrum.biz.pl
www.poligrafia.centrum.biz.pl
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FlEkSOgRAF 
STUdiO PREPRESS SP.j.
Biuro i produkcja: 
ul. Szpakowa 6
62-050 Mosina

tel.: 61 898 30 16
tel. kom.: 513 042 084
biuro@fleksograf.com.pl
www.fleksograf.com.pl

flEksograf studio prEprEss sp.j. od prawiE 20 lat 
zajmujE się przygotowaniEm matryc fotopolimErowych oraz obsługą 
firm w zakrEsiE doradztwa poligraficznEgo oraz druku flEksograficznEgo. 

Z najwyższą starannością przygotowujemy projekty pod druk farbami solwentowymi, wodnymi oraz UV. 
Zatrudniamy profesjonalistów z wieloletnim stażem, a także młode i kreatywne osoby, co zapewnia szybką
realizację zamówień klientów.  

To wszystko w połączeniu z najnowszymi technologiami pozwala kompleksowo zrealizować każde, nawet
najbardziej wymagające zlecenie.

farby hubergroup wytwarzane są bez olejów mineralnych oraz w wersji niezawierającej kobaltu.
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 ni skiej mi gra cji schną ce oksy da cyj nie do pro duk cji opa ko wań spo żyw czych na pod ło żach niewsią -
kli wych; tinkrEdiblE mga® – do dru ku na bla sze; al chE my – zło te i srebr ne; nEw v pack mga® –
far by i la kie ry UV neu tral ne sen so rycz nie oraz o ni skiej mi gra cji; nEwv – UV do dru ku na sze ro kim spek -
trum pod ło ży (of f set + flek so); gEcko – far by i la kie ry roz pusz czal ni ko we dla flek so gra fii i wklę sło dru -
ku; hydro-x – flek so gra ficz ne far by wo do roz cień czal ne; lakiEry; środ ki po moc ni cze, do dat ki do wo -
dy, zmy wa cze, gu my of f se to we.

HUbERgROUP POlSkA SPółkA z O.O.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.pl
www.hubergroup.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 Eko lo gicz nE.
środ ki che micz ne fir my rEcyl® przy ja zne dla śro do wi ska, bio de gra do wal ne (OECD 301), nie 
wy ka zu ją ce bio -kon cen tra cji (CLP-GHS), zgod ne z prze pi sa mi FDA dla pro duk tów ma ją cych kon takt 
z żyw no ścią, a tak że bez LZO (VOC FREE). urzą dze nia my ją ce fir my 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. Roz wią za nie to nie wy ma ga spe cja li stycz nej
ochro ny, za bez pie czeń, a na wet wy cią gu po wie trza. usłu gę czysz cze nia wał ków ra stro wych 
spe cja li stycz nym la se rem – naj bar dziej przy ja znym dla śro do wi ska roz wią za niem czysz czą cym. 
Nie wy ma ga środ ków che micz nych i nie po zo sta wia żad nych od pa dów che micz nych. dzię ki tym 
i in nym ofe ro wa nym roz wią za niom oszczę dza my nie tyl ko czas, ale tak że zmniej sza my kosz ty 
eks plo ata cyj ne chro niąc jed no cze śnie lu dzi i śro do wi sko.

intEgart – wio dą cy dys try bu tor tEch no lo gii hp la tEx jEst pro pa ga to rEm dru ku Eko lo -
gicz nE go. Tech no lo gia HP La tex III ge ne ra cji to prze łom w seg men cie ma łych i du żych urzą dzeń. Wpro -
wa dza wie le in no wa cyj nych roz wią zań w za kre sie tech no lo gii dru ku wiel ko for ma to we go. wy two rzo ne na ba -
zie wo dy atra men ty hp la tex są w peł ni eko lo gicz ne. Ba zu ją cy na wo dzie tusz HP La tex jest naj bar dziej
pro zdro wot ny: za rów no pod czas dru ko wa nia, jak i na eta pie eks plo ata cji go to we go wy dru ku oraz re cy klin -
gu zu ży tych ma te ria łów eks plo ata cyj nych (HP Pla net Part ners – pro gram bez kosz to we go zwro tu ma te ria -
łów eks plo ata cyj nych HP). Atra men ty HP La tex speł nia ją sze reg ry go ry stycz nych kry te riów zdro wot nych,
wy ma ga nych do uzy ska nia cer ty fi ka tów UL ECOLOGO i GREENGUARD GOLD. 
n HP Latex 570; HP Latex 560; HP Latex 375 – tusze 3-litrowe
n HP Latex 365; HP Latex 335; HP Latex 315 – tusze 775 ml

iNTEgART SP. z O.O.
ul. Maszynowa 1, Błonie 55-330
Miękinia k. Wrocławia

tel.: 71 31 51 601, tel./fax: 71 31 51 602
info@integart.com.pl, www.integart.com.pl

EuropEjsko-korEański know-how
–––––––––– 

Ostatnio SAM Eu ro pe i Sung An Ma chi ne ry do star czy li li nię do po -

wle ka nia i la mi na cji do fir my Car ca no An to nio S.p.A, zlo ka li zo wa nej

w Val tel li na (pół noc ne Wło chy). Spe cja li zu je się ona w pro duk cji alu mi -

nio wych ma te ria łów kom po zy to wych w róż nych gru bo ściach i do róż -

nych za sto so wań. Głów ne ich prze zna cze nie to opa ko wa nia do żyw no -

ści, opa ko wa nia far ma ceu tycz ne oraz za sto so wa nia prze my sło we. Dla

te go za kła du prze twór cze go, za ło żo ne go już w 1880 r., no wa li nia

z SAM sta no wi klu czo wą część pro ce su kon wer to wa nia, uzu peł nia jąc

ostat nie in we sty cje w Car ca no na kwo tę po nad 20 mln eu ro.

No wa li nia po wle ka ją ca ofe ru je mak sy mal ną pręd kość pro duk cyj -

ną na po zio mie 400 m/min i moż li wość prze twa rza nia wstę gi o sze -

ro ko ści w za kre sie 800-1400 mm przy ro li o śred ni cy do 1300 mm

i wa dze do 3000 kg. Li nia SAM za mon to wa na w Car ca no wy zna cza no -

we stan dar dy, szcze gól nie w za kre sie gru bo ści ma te ria łu. Car ca no

prze twa rza „nie pod trzy my wa ne” alu mi nium o gru bo ści od 6 do 100

mi kro nów w pro ce sie po wle ka nia i la mi no wa nia. Re zul ta tem jest sze -

ro ka ga ma alu mi nio wych pro duk tów opa ko wa nio wych. Fo lie alu mi nio -

we są la mi no wa ne z fo lia mi po li me ro wy mi, jak PET, OPP czy BOPP

o gru bo ści 6-30 µm, LDPE i LLDPE w gru bo ściach od 20 do 100 µm,

BOPA w za kre sie 15-60 µm czy 25-100 µm PVC.

Li nia skła da się z 3 sta cji po wle ka ją cych wy po sa żo nych w wy mien -

ne gło wi ce do po wle ka nia ro to gra wiu ro we go, se mi -flek so oraz flek so.

Ma szy na ma dwa sys te my od wra ca nia wstę gi od po wied nie rów nież

do pra cy z wstę gą ba zo we go „nie pod trzy my wa ne go” (czy li bez żad -

nej war stwy in ne go ma te ria łu) alu mi nium o gru bo ści za le d wie 6 µm.

Opra co wa no na pod sta wie in for ma cji fir my Tech no graph
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nEp con to jEd nost ka cEr ty fi ku ją ca 
wspiE ra ją ca pro Eko lo gicz nE dzia ła nia firm na całym świEciE, poprzez:

n fsc® – certyfikacja kontroli pochodzenia produktu CoC oraz gospodarki leśnej FM
n pEfctm – certyfikacja kontroli pochodzenia produktu CoC 
n cfm – certyfikacja Zarządzania Emisją CO2

Oraz inne projekty i usługi w zakresie LegalSource™, SBP, RSPO, Rainforest Alliance certification.

FSC® A000535; PEFC/09-44-02

NEPCON SP. z O.O.
ul. Emaus 7/11 
30-201 Kraków
tel. kom.: +48 603 820 703 
poland@nepcon.org
www.nepcon.org/pl 

P.H.U. POlkOS MARiUSz kOSiOR
ul Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz
tel.: 52 345 24 50

www.polkos.com.pl

W swo jej bo ga tej ofer cie pro duk to wej fir ma Po lkos po sia da mię dzy in ny mi EnEr go osz częd nE 
plo tE ry mar ki ro land, któ re dzię ki ogra ni czo ne mu zu ży ciu ener gii przy czy nia ją się do re duk cji 
ne ga tyw ne go wpły wu na śro do wi sko na tu ral ne oraz ge ne ru ją do dat ko we oszczęd no ści dla przed się -
bior stwa.

Po nad to, z my ślą o ro sną cym za po trze bo wa niu na al ter na tyw ne, pro Eko lo gicz nE atra mEn ty eko -
sol wen to we, fir ma Po lkos za pew nia swo im klien tom moż li wość za ku pu przy ja znych dla śro do wi ska atra -
men tów bor dE aux. Za pew nia ją one peł ną zgod ność z ory gi nal ny mi kom po nen ta mi dru ka rek, zna ko -
mi te przy le ga nie i kom pa ty bil ność z sze ro kim asor ty men tem pod ło ży po wle ka nych i nie po wle ka nych,
wo do od por ność oraz wie le in nych za let.

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
www.formyelastomerowe.pl

     

        pho Enix xtra print pol ska ofE ru jE pro Eko lo gicz nE roz wią za nia dla po li gra fii
w postaci elastomerowych form i tulei CONTI Laserline do druku fleksograficznego, lakierowania w offsecie
oraz druku w suchym offsecie. W 100% cyfrowy proces bezpośredniego grawerowania laserem
włóknowym gwarantuje produkcję wolną od solwentów. Do mycia wygrawerowanych matryc i sleeves
stosowana jest wyłącznie czysta woda. Materiał przycinany jest z roli zgodnie z podanym przez Klienta
wymiarem, co ogranicza ilość generowanych odpadów do minimum. Ponadto elastomery nie
podlegają puchnięciu oraz nie miękną w trakcie użytkowania, co gwarantuje wyjątkową trwałość oraz
najwyższą jakość druku.

jesteśmy wyłącznym dystrybutorem proekologicznych produktów conti laserline w polsce.

mmds consumablEs.
twój EkspErt w świEciE kolorów.

Dostawca materiałów poligraficznych do druku offsetowego posiada w swojej
ofercie produkty proekologiczne, certyfikowane przez Blue Angel, Nordic Swan czy
FOGRA. Wyroby sygnowane przez te organizacje to między innymi Hydrolube, 
A+B System Cleaner czy All Star Fount, produkowane przez ABC Allied. Rozwiązania
przyjazne środowisku chińskiego producenta Xingraphics to Primus+Hybryd, płyta CtP,
posiadająca europejskie systemy zarządzania w obszarze środowiska i jakości: 
ISO 14001:2004 i ISO 9001:2000.

URządzENiA 
dlA POSTPRESSU

zARządzANiE
POligRAFią

MMdS CONSUMAblES
ul. Piłsudskiego 73, 32-050 Skawina
tel. +48 12 296 00 96, consumables@mmds.pl
www.mmds.pl

kOdAk POlSkA SP. z O.O.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
tel.: 22 430 69 00
www.kodak.com

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

tEchnologia bEzprocEsowa kodak sonora – płyty sonora x (rynEk akcydEnsowy, 
opakowaniowy oraz druk uv), sonora xp i sonora x-n oraz nEws (rynEk gazEtowy).
Zna czą ce oszczęd no ści zwią za ne z eli mi na cją wy wo ły war ki, a dzię ki te mu che mii, wo dy, ener gii i od -
pa dów zu ży wa nych w stan dar do wym pro ce sie ob rób ki płyt; pro eko lo gicz ność i zgod ność 
z po li ty ką zrów no wa żo ne go roz wo ju; kom pa ty bil ność z więk szo ścią ter micz nych na świe tla rek CtP 
do stęp nych na ryn ku; druk za rów no ma łych, jak i bardzo du żych na kła dów (maks. sze ro kość 1495 mm,
format VLF, grubość 0,4), peł na go to wość do za ło że nia na ma szy nę tuż po na świe tle niu. Pły ty 
ofe ru ją pa ra me try cha rak te ry stycz ne dla tra dy cyj nych płyt CtP: wy so kość re ali zo wa nych na kła dów, pręd -
kość na świe tla nia czy ja kość dru ko wa nia. Za sto so wa nie w ma szy nach za rów no ar ku szo wych, jak i zwo -
jo wych (he at se to wych i cold se to wych).

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.
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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 od lat stawia na zrównoważony rozwój. 
producEnt posiada w swojEj ofErciE szEroki asortymEnt Ekologicznych 
matEriałów EtykiEtowych i klEjów.
Ko rzy sta jąc z bo ga tych do świad czeń, tech no lo gii i moż li wo ści we wnątrz za kła do wych firma do ko nu je oce -
ny od dzia ły wa nia swo ich pro duk tów na śro do wi sko (Li fe Cyc le As ses sment – oce na cy klu 
ży cia pro duk tu) i wdra ża pro ce sy, dzię ki któ rym za rów no ona, jak i jej klien ci sto su ją sprzy ja ją ce śro -
do wi sku roz wią za nia. Od po wie dzial ne po zy ski wa nie su row ców, ma te ria ły po cho dzą ce z cer-
ty fi ko wa nych upraw le śnych (FSC), re duk cja ilo ści od pa dów, emi sji CO2 i zu ży cia wo dy pod czas pro ce -
sów pro duk cyj nych oraz ko rzy sta nie z od na wial nych źró deł ener gii to za le d wie kil ka z wie lu suk ce sów
fir my w tym ob sza rze.

trwa pro cEs rE struk tu ry za cji 
w fir miE zan dErs gmbh 
–––––––––– 

Po wnio sku o otwar cie po stę po wa nia upa dło ścio we go zgło szo -

nym 22 czerw ca 2018 r. przez kie row nic two Zan ders GmbH, Sąd Re -

jo no wy w Ko lo nii mia no wał praw ni ka – Marca d’Avo ine rze czo znaw -

cą, a na stęp nie tym cza so wym za rząd cą ma sy upa dło ścio wej

w po stę po wa niu w spra wie o nie wy pła cal ność spół ki. Obec nie trwa

pro ces re struk tu ry za cji – dy rek tor ds. re struk tu ry za cji, Igor Fer lan oraz

kon sul tan ci ze wnętrz ni za rzą dza ją fir mą we współ pra cy z praw ni -

kiem i po wo ła nym do te go ce lu ze spo łem.

W 1829 roku Jo hann Wil helm Zan ders za ło żył fir mę w Ber gisch

Glad bach, gdzie na dal pro wa dzo na jest pa pier nia i pro du ko wa ne są

pa pie ry do dru ku cy fro we go z se rii Gohrsmühle. Fir ma Zan ders by -

ła wy łącz nym do staw cą pa pie rów spe cjal nych do koń ca lat osiem -

dzie sią tych XX w. Od 2012 ro ku na stą pi ła stop nio wa re orien ta cja

w ob sza rze pa pie rów gra ficz nych. Nad wyż ki zdol no ści pro duk cyj nych

i po stę pu ją ca cy fry za cja do pro wa dzi ły do   znacz ne go spad ku cen

pro duk tów pa pier ni czych. Po nad to stra te gia jed ne go pro duk tu, nie -

peł ne wy ko rzy sta nie par ku ma szy no we go, jak rów nież nad mier nie

roz bu do wa na in fra struk tu ra wska zy wa ne są ja ko głów ne przy czy ny

obec ne go kry zy su.

Po na by ciu fir my przez obec ne go ak cjo na riu sza – mo na chij ską

spół kę in we sty cyj ną Mu ta res AG w ma ju 2015 r. roz po czę ły się waż -

ne pro ce sy re struk tu ry za cyj ne. Przy wspar ciu pra cow ni ków uda ło się

ulep szyć wie le pro ce sów. Po mi mo osią gnię te go w la tach 2015 i 2017

wzro stu sprze da ży o 12 proc., wzrost cen su row ców ta kich jak ce lu -

lo za, che mi ka lia i wę giel dla wła snej elek trow ni wy warł ne ga tyw ny

wpływ na to czą ce się zmia ny w fir mie. Kosz ty klu czo wych su row ców

i ener gii wzro sły o oko ło 40 pro c. w cią gu ostat nich dwu na stu mie -

się cy, a ce na sa mej tyl ko ma sy ce lu lo zo wej osią gnę ła naj wyż szy po -

ziom w hi sto rii. W re zul ta cie fir ma pod nio sła ce ny swo ich pro duk tów,

ale nie by ła w sta nie w peł ni zre kom pen so wać zwięk szo nych kosz -

tów pro wa dze nia bie żą cej dzia łal no ści.

Obec nie trwa wy ce na ma jąt ku trwa łe go spół ki i in wen ta ry za cja.

Wszel kie zgła sza ne rosz cze nia są re je stro wa ne, ba da ne i oce nia ne,

co zaj mie jesz cze kil ka ty go dni. Za koń cze nie prac nad pla nem biz-

ne so wym i fi nal ną kon cep cją re struk tu ry za cji pla no wa ne jest na

ko niec lip ca 2018 r. Zan ders za trud nia obec nie oko ło 500 pra cow ni -

ków i 22 prak ty kan tów. Dzia ła nia ope ra cyj ne są kon ty nu owa ne, a za -

rów no pra cow ni cy, klu czo wi do staw cy, jak i klien ci już sy gna li zo wa li

wspar cie dla to czą cej się re or ga ni za cji. Jak za pew nia Zan ders, wy na -

gro dze nia są za bez pie czo ne i bę dą wy pła ca ne do sierp nia 2018. 

Opra co wa no na pod sta wie in for ma cji fir my Zan ders

Strategiczną część proekologicznej polityki Sun Chemical stanowi dostarczanie klientom rozwiązań 
i produktów końcowych umożliwiających bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego działalność.
Firma wdraża rygorystyczne procesy wytwórcze oparte na narzędziach analitycznych pozwalających ocenić
energooszczędność zarówno procedur, jak i realizowanych procesów produkcyjnych.
Do produkcji farb publikacyjnych Sun Chemical stosowane są bio-żywice pochodzące z drzew
iglastych. W przypadku rynku europejskiego użytkowana flota samochodowa Sun Chemical emituje coraz
mniejsze ilości CO2, a jeden z partnerów logistycznych firmy, bazujący na transporcie drogowym, coraz
częściej dywersyfikuje formę realizowanych dostaw. Zgodnie z hasłem przewodnim – „Zyskać więcej,
zużywać mniej, być ekologicznym” – polityka zrównoważonego rozwoju Sun Chemical podkreśla aktywną
rolę firmy w minimalizacji tzw. śladu węglowego.

SUN CHEMiCAl SP. z O.O.
ul. Okólna 46A, 05-270 Marki

tel.: +48 22 761 51 00
fax: +48 22 761 51 01
www.sunchemical.com.pl

firma ltb projektuje, produkuje, instaluje i serwisuje szeroki zakres termicznych, 
katalitycznych i absorpcyjnych systemów oczyszczania powietrza dla wielu gałęzi przemysłu
i zastosowań. Firma została założona w 1958 roku w Goldkronach w Niemczech, a od 2013 roku
należy do działu Clean Technology Systems w Grupie Dürr. Firma zatrudnia obecnie ok. 100 osób.

firma rotec polska jest wyłącznym przedstawicielem w polsce firmy ltb i oferuje 
kompleksowe wsparcie w procesie doboru odpowiednich rozwiązań w zakresie oczyszczania
powietrza z Lotnych Związków Organicznych oraz późniejszego wdrożenia projektu. 
Firma istnieje od 2006 roku i jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce firm SCHENCK RoTec
(wyważarki) oraz Ecoclean (myjki przemysłowe).

ROTEC POlSkA
ul. Strefowa 8a
43-100 Tychy

tel.: +48 32 780 67 50
ltb@rotec.pl
http://www.ltb.de


