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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

każdy nowy produkt agfa graphics można nazwać proEkologicznym. zarówno urządzEnia,
jak i matEriały. W przypadku materiałów eksploatacyjnych takich jak płyty offsetowe szczególnie widać
proekologiczne tendencje. płyty bEzchEmicznE z natury swojej są proekologiczne. Minimalizują lub eliminują konieczność używania chemii i wody, a co za tym idzie zmniejszają ilość generowanych odpadów.
Są to znane od wielu lat amigo ts i azura ts oraz nowe azura tu, azura tE. W przypadku tzw. płyt
konwencjonalnych, wymagających użycia procesu chemicznego, zmiany dotyczą jak najmniejszego zużycia
chemikaliów. Płyty EnErgy ElitE pro potrzebują jedynie kilkudziesięciu mililitrów wywoływacza na 1 m2
gotowej formy drukowej. A nowe płyty Energy Elite ECO wraz z dedykowanym procesorem Arkana ograniczają do minimum zużycie chemii (tylko kilka mililitrów koncentratu na 1 m2 płyty) oraz całkowicie eliminują użycie wody płuczącej, jednocześnie wydłużając kilkukrotnie żywotność kąpieli (do 15 000 m2).

api group – uszlachEtniEniE druku, wzmocniEniE marki, jakość
Producent folii do uszlachetniania druku oraz laminatów kartonowych do opakowań. Specjalista
w foliach metalizowanych do: hot stampingu, cold stampingu, foliach pigmentowych do termotransferu, foliach dyfrakcyjnych, holograﬁcznych Holonique™, laminatów kartonowych z foliami dekoracyjnymi,
laminatów soczewkowych Frensel Lens. wszystkie nasze folie są niskomigracyjne, co ma ogromne znaczenie w aplikacji na różnych podłożach oraz w świecie ekologii. Transmet, karton laminowany czystym
aluminium jest produktem z grupy ekologicznej.
Zakres naszego działania: poligraﬁa, opakowania, introligatorstwo, wzmocnienie marki, bezpieczeństwo
produktu. API Group to globalny partner.
jEstEśmy zawszE blisko kliEntów.

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

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

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

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

r

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

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
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FARBY WODOROZCIEŃCZALNE

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.

atramEnty hp latEx łączą w sobiE najlEpszE cEchy atramEntów na baziE rozpuszczalników (solwentów), odpornych na działanie promieni UV i wody. Zapewniają wysoką jakość, trwałość
i różnorodność wydruków. dzięki atramEntom hp latEx na baziE wody drukowaniE stajE się
bEzpiEczniEjszE dla zdrowia.
n Drukowanie bezzapachowe sprawdza się tam, gdzie nie można zastosować technologii solwentowej, np. w placówkach opieki zdrowotnej
n Nie wymagają specjalnej wentylacji w streﬁe produkcji
n Atramenty HP Latex na bazie wody spełniają wiele rygorystycznych wymagań dotyczących wpływu
na ludzkie zdrowie
hp latEx: 1500 / 3200 / 3600 / r2000 – drukarki do wielkoformatowego druku lateksowego.

Ekologiczny systEm bEzpośrEdniEgo grawErowania ElastomErowych form flEksodrukowych prEmium sEttEr firmy hEll gravurE. Brak rozpuszczalników w procesie. Jedynie 2 kroki produkcyjne – grawerowanie i mycie form wodą pod ciśnieniem. Energooszczędny laser włóknowy
o wysokiej wydajności. Najwyższa jakość form ﬂekso. Płyty oraz tuleje bez końca. Długość cylindra próżniowego 1300, 1700 lub 3000 mm.
oprogramowanie premium proﬁler trójwymiarowo kształtuje punkty na formie. W pełni cyfrowo tworzy grawerowane dane w czasie rzeczywistym. Dane determinują natężenie wiązki lasera i zapewniają przenoszenie informacji 1:1 na formę drukową.
raklE do ﬂekso-, wklęsłodruku. Szeroka gama powłok i kształtów ostrza. Konsultacje, dobór i wsparcie techniczne.
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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.

FlEkSOgRAF
STUdiO PREPRESS SP.j.
Biuro i produkcja:
ul. Szpakowa 6
62-050 Mosina

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

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

ponad 20 lat wprowadzamy na polski rynEk produkty i rozwiązania EkologicznE.
środki chemiczne ﬁrmy rEcyl® przyjazne dla środowiska, biodegradowalne (OECD 301), nie
wykazujące bio-koncentracji (CLP-GHS), zgodne z przepisami FDA dla produktów mających kontakt
z żywnością, a także bez LZO (VOC FREE). urządzenia myjące ﬁrmy nanovis® poddające podczas
pracy nielotny środek czyszczący ciągłemu recyklingowi. Rozwiązanie to nie wymaga specjalistycznej
ochrony, zabezpieczeń, a nawet wyciągu powietrza. usługę czyszczenia wałków rastrowych
specjalistycznym laserem – najbardziej przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem czyszczącym.
Nie wymaga środków chemicznych i nie pozostawia żadnych odpadów chemicznych. dzięki tym
i innym oferowanym rozwiązaniom oszczędzamy nie tylko czas, ale także zmniejszamy koszty
eksploatacyjne chroniąc jednocześnie ludzi i środowisko.

P.U. gRAw MAREk wiElEMbOREk
ul. Kolejowa 2, 95-035 Ozorków
tel./fax: 42 718 2121
graw@graw.pl
www.graw.pl

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 niskiej migracji schnące oksydacyjnie do produkcji opakowań spożywczych na podłożach niewsiąkliwych; tinkrEdiblE mga® – 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.

HUbERgROUP POlSkA SPółkA z O.O.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.pl
www.hubergroup.pl

intEgart – wiodący dystrybutor tEchnologii hp latEx jEst propagatorEm druku EkologicznEgo. Technologia HP Latex III generacji to przełom w segmencie małych i dużych urządzeń. Wprowadza wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii druku wielkoformatowego. wytworzone na bazie wody atramenty hp latex są w pełni ekologiczne. Bazujący na wodzie tusz HP Latex jest najbardziej
prozdrowotny: zarówno podczas drukowania, jak i na etapie eksploatacji gotowego wydruku oraz recyklingu zużytych materiałów eksploatacyjnych (HP Planet Partners – program bezkosztowego zwrotu materiałów eksploatacyjnych HP). Atramenty HP Latex spełniają szereg rygorystycznych kryteriów zdrowotnych,
wymaganych do uzyskania certyﬁkatów 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

EuropEjsko-korEański know-how

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

i wadze do 3000 kg. Linia SAM zamontowana w Carcano wyznacza no-

––––––––––

we standardy, szczególnie w zakresie grubości materiału. Carcano

Ostatnio SAM Europe i Sung An Machinery dostarczyli linię do po-

przetwarza „niepodtrzymywane” aluminium o grubości od 6 do 100

wlekania i laminacji do ﬁrmy Carcano Antonio S.p.A, zlokalizowanej

mikronów w procesie powlekania i laminowania. Rezultatem jest sze-

w Valtellina (północne Włochy). Specjalizuje się ona w produkcji alumi-

roka gama aluminiowych produktów opakowaniowych. Folie aluminio-

niowych materiałów kompozytowych w różnych grubościach i do róż-

we są laminowane z foliami polimerowymi, jak PET, OPP czy BOPP

nych zastosowań. Główne ich przeznaczenie to opakowania do żywno-

o grubości 6-30 µm, LDPE i LLDPE w grubościach od 20 do 100 µm,

ści, opakowania farmaceutyczne oraz zastosowania przemysłowe. Dla

BOPA w zakresie 15-60 µm czy 25-100 µm PVC.

tego zakładu przetwórczego, założonego już w 1880 r., nowa linia

Linia składa się z 3 stacji powlekających wyposażonych w wymien-

z SAM stanowi kluczową część procesu konwertowania, uzupełniając

ne głowice do powlekania rotograwiurowego, semi-ﬂekso oraz ﬂekso.

ostatnie inwestycje w Carcano na kwotę ponad 20 mln euro.

Maszyna ma dwa systemy odwracania wstęgi odpowiednie również

Nowa linia powlekająca oferuje maksymalną prędkość produkcyj-

do pracy z wstęgą bazowego „niepodtrzymywanego” (czyli bez żad-

ną na poziomie 400 m/min i możliwość przetwarzania wstęgi o sze-

nej warstwy innego materiału) aluminium o grubości zaledwie 6 µm.

rokości w zakresie 800-1400 mm przy roli o średnicy do 1300 mm
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kOdAk POlSkA SP. z O.O.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
tel.: 22 430 69 00
www.kodak.com

tEchnologia bEzprocEsowa kodak sonora – płyty sonora x (rynEk akcydEnsowy,
opakowaniowy oraz druk uv), sonora xp i sonora x-n oraz nEws (rynEk gazEtowy).
Znaczące oszczędności związane z eliminacją wywoływarki, a dzięki temu chemii, wody, energii i odpa 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 polityką zrównoważonego rozwoju; kompatybilność z większością termicznych naświetlarek CtP
dostępnych na rynku; druk zarówno małych, jak i bardzo dużych nakładów (maks. szerokość 1495 mm,
format VLF, grubość 0,4), pełna gotowość do założenia na maszynę tuż po naświetleniu. Płyty
oferują parametry charakterystyczne dla tradycyjnych płyt CtP: wysokość realizowanych nakładów, prędkość naświetlania czy jakość drukowania. Zastosowanie w maszynach zarówno arkuszowych, jak i zwojowych (heatsetowych i coldsetowych).

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

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.

mmds consumablEs.
twój EkspErt w świEciE kolorów.

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

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

URządzENiA
dlA POSTPRESSU

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.

zARządzANiE
POligRAFią

nEpcon to jEdnostka cErtyfikująca
wspiErająca proEkologicznE działania firm na całym świEciE, poprzez:
n
n
n

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

Oraz inne projekty i usługi w zakresie LegalSource™, SBP, RSPO, Rainforest Alliance certiﬁcation.
FSC® A000535; PEFC/09-44-02

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

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

www.polkos.com.pl
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phoEnix xtra print polska ofErujE proEkologicznE rozwiązania dla poligrafii
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.

W swojej bogatej ofercie produktowej ﬁrma Polkos posiada między innymi EnErgooszczędnE
plotEry marki roland, które dzięki ograniczonemu zużyciu energii przyczyniają się do redukcji
negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz generują dodatkowe oszczędności dla przedsiębiorstwa.
Ponadto, z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu na alternatywne, proEkologicznE atramEnty ekosolwentowe, ﬁrma Polkos zapewnia swoim klientom możliwość zakupu przyjaznych dla środowiska atramentów bordEaux. Zapewniają one pełną zgodność z oryginalnymi komponentami drukarek, znakomite przyleganie i kompatybilność z szerokim asortymentem podłoży powlekanych i niepowlekanych,
wodoodporność oraz wiele innych zalet.
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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

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

upm raflatac od lat stawia na zrównoważony rozwój.
producEnt posiada w swojEj ofErciE szEroki asortymEnt Ekologicznych
matEriałów EtykiEtowych i klEjów.
Korzystając z bogatych doświadczeń, technologii i możliwości wewnątrzzakładowych ﬁrma dokonuje oceny oddziaływania swoich produktów na środowisko (Life Cycle Assessment – ocena cyklu
życia produktu) i wdraża procesy, dzięki którym zarówno ona, jak i jej klienci stosują sprzyjające środowisku rozwiązania. Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, materiały pochodzące z certyﬁkowanych upraw leśnych (FSC), redukcja ilości odpadów, emisji CO2 i zużycia wody podczas procesów produkcyjnych oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii to zaledwie kilka z wielu sukcesów
ﬁrmy w tym obszarze.

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/

tel.: +48 22 761 51 00
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trwa procEs rEstrukturyzacji
w firmiE zandErs gmbh

spółkę inwestycyjną Mutares AG w maju 2015 r. rozpoczęły się waż-

––––––––––

ne procesy restrukturyzacyjne. Przy wsparciu pracowników udało się

Po wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego zgłoszo-

ulepszyć wiele procesów. Pomimo osiągniętego w latach 2015 i 2017

nym 22 czerwca 2018 r. przez kierownictwo Zanders GmbH, Sąd Re-

wzrostu sprzedaży o 12 proc., wzrost cen surowców takich jak celu-

Po nabyciu ﬁrmy przez obecnego akcjonariusza – monachijską

jonowy w Kolonii mianował prawnika – Marca d’Avoine rzeczoznaw-

loza, chemikalia i węgiel dla własnej elektrowni wywarł negatywny

cą, a następnie tymczasowym zarządcą masy upadłościowej

wpływ na toczące się zmiany w ﬁrmie. Koszty kluczowych surowców

w postępowaniu w sprawie o niewypłacalność spółki. Obecnie trwa

i energii wzrosły o około 40 proc. w ciągu ostatnich dwunastu mie-

proces restrukturyzacji – dyrektor ds. restrukturyzacji, Igor Ferlan oraz

sięcy, a cena samej tylko masy celulozowej osiągnęła najwyższy po-

konsultanci zewnętrzni zarządzają ﬁrmą we współpracy z prawni-

ziom w historii. W rezultacie ﬁrma podniosła ceny swoich produktów,

kiem i powołanym do tego celu zespołem.

ale nie była w stanie w pełni zrekompensować zwiększonych kosz-

W 1829 roku Johann Wilhelm Zanders założył ﬁrmę w Bergisch

tów prowadzenia bieżącej działalności.

Gladbach, gdzie nadal prowadzona jest papiernia i produkowane są

Obecnie trwa wycena majątku trwałego spółki i inwentaryzacja.

papiery do druku cyfrowego z serii Gohrsmühle. Firma Zanders by-

Wszelkie zgłaszane roszczenia są rejestrowane, badane i oceniane,

ła wyłącznym dostawcą papierów specjalnych do końca lat osiem-

co zajmie jeszcze kilka tygodni. Zakończenie prac nad planem biz-

dziesiątych XX w. Od 2012 roku nastąpiła stopniowa reorientacja

nesowym i ﬁnalną koncepcją restrukturyzacji planowane jest na

w obszarze papierów graﬁcznych. Nadwyżki zdolności produkcyjnych

koniec lipca 2018 r. Zanders zatrudnia obecnie około 500 pracowni-

i postępująca cyfryzacja doprowadziły do znacznego spadku cen

ków i 22 praktykantów. Działania operacyjne są kontynuowane, a za-

produktów papierniczych. Ponadto strategia jednego produktu, nie-

równo pracownicy, kluczowi dostawcy, jak i klienci już sygnalizowali

pełne wykorzystanie parku maszynowego, jak również nadmiernie

wsparcie dla toczącej się reorganizacji. Jak zapewnia Zanders, wyna-

rozbudowana infrastruktura wskazywane są jako główne przyczyny

grodzenia są zabezpieczone i będą wypłacane do sierpnia 2018.

obecnego kryzysu.
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