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ROZWIĄZANIA 3M W PRODUKCJI POLIgRAFICZNEJ I PAPIERNICZEJ.

3m poLanD Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
Piotr Lis I tel.: +48 600 915 553
e-mail: plis@mmm.com
Justyna Długosz I +48 539 917 490
e-mail: jdlugosz@mmm.com

3M to kluczowy dostawca taśm do montażu form ﬂeksograﬁcznych
i systemów łączenia roli. Nasze rozwiązania wykorzystywane są
w druku ﬂeksograﬁcznym, offsetowym, rotograwiurowym
oraz w przemyśle papierniczym.

http://tasmydolaczenia.pl

ZAJMUJEMY SIĘ SPRZEDAżĄ MASZYN I MATERIAłóW POLIgRAFICZNYCh. W szczególności specjalizujemy się w sprzedaży, instalacji oraz obsłudze posprzedażnej maszyn introligatorskich, w tym MASZYN
DEDYKOWANYCh DO PRODUKCJI PUDEłEK I OPAKOWAŃ Z PAPIERU ORAZ TEKTURY.
avargraf Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa
tel.: (22) 331 33 33, fax: (22) 331 33 34
avargraf@avargraf.pl
www.avargraf.pl

BöttChEr poLSka Sp. z o.o.
ul. Lesznowska 20c, 05-870 Błonie

W swojej ofercie posiadamy m.in: składarko-sklejarki i maszyny do aplikacji taśmy dwustronnej
APR Solutions, maszyny do produkcji pudełek luksusowych, bigówko-perforatorki automatyczne
Bacciottini, krajarki, trójnoże, podnośniki do papieru, utrząsarki oraz systemy cięcia Perfecta, falcerki
GUK, maszyny do laminowania Tecnomac.
Oferujemy doradztwo techniczne, zapewniamy profesjonalny serwis sprzedawanych maszyn i urządzeń
oraz dostarczamy części zamienne.

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

böTTChER POLSKA OFERUJE PRODUKTY DO DRUKU OPAKOWAŃ:
n tuleje gumowe gładkie, grawerowane oraz do montażu form fotopolimerowych
n wałki do maszyn drukujących
n stabilaty – również do redukcji alkoholu i druku bezalkoholowego
n zmywacze dla druku offsetowego i ﬂeksodruku
n włókniny do myjek automatycznych
n pomocniczą chemię drukarską
n obciągi offsetowe i płyty lakierujące
Nasze produkty posiadają dopuszczenia
do produkcji opakowań spożywczych.
WWW.bOTTChER.PL

CiCEro Stapro group S.r.o.
Pernštýnské nám. 51
CZ-53002 Pardubice

Jesteśmy ﬁrmą czeską, będącą członkiem Stapro Group z siedzibą w mieście Pardubice. Od 1995 roku
ZAJMUJEMY SIĘ ROZWOJEM I IMPLEMENTACJĄ WYSPECJALIZOWANEgO SYSTEMU INFORMATYCZNEgO
(MIS) PRZEZNACZONEgO DLA bRANżY POLIgRAFICZNEJ.

ul. Puławska 456
02-884 Warszawa
www.iscicero.pl

W ciągu tego okresu staliśmy się liderem na rynku czeskim i słowackim. W 2014 roku wkroczyliśmy
również na inne rynki Europy Środkowej i Wschodniej. DO ChWILI ObECNEJ Z POWODZENIEM ZAKOŃCZYLIŚMY WDROżENIE NASZEgO ROZWIĄZANIA W PONAD 100 DRUKARNIACh.

Kontakt: Karol Suski
tel. kom.: +48 885 755 655

Wykorzystanie naszego systemu pozwala na kompleksowe i efektywne zarządzanie spółką między innymi
w obszarach zarządzania relacjami z klientami (CRM), produkcji, magazynowania i logistyki.

Firma Digiprint PL specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych i kompleksowych systemów
na potrzeby poligraﬁi. Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje produkty dla producentów etykiet
i opakowań oraz przetwórców tektury falistej i litej.

Digiprint pL Sp.k.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: 22 295 03 80, fax: 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl, www.digiprint.pl

Emporia Sp. z o.o.
ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno

Osoba kontaktowa: Katarzyna Zalewska
tel.: 65 528 79 00, fax: 65 528 79 01
katarzyna.zalewska@emporia.pl
www.emporia.pl
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Są to między innymi: plotery tnąco-bigująco-frezujące – ESKO KONgSbERg, plotery aplikujące klej i taśmę
– bICKERS, składarko-sklejarki LAMINA, kaszerownice LAMINA, systemy wydruków próbnych,
kompleksowe oprogramowanie ESKO dla projektantów i producentów opakowań, kalibracje oraz
standaryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach, konsultacje i wdrożenia technologii druku
wielokolorowego ESKO EqUINOx, szkolenia produktowe oraz technologiczne, serwis gwarancyjny,
pogwarancyjny, a także wsparcie techniczne.

URZĄDZENIA, OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE
DO MASZYN DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ I ETYKIET
n hamulce i sprzęgła: pneumatyczne i elektromagnetyczne, hamulce zaciskowe;
n systemy wizyjne kontroli nadruku;
n systemy kontroli naprężenia wstęgi, czujniki obciążenia;
n systemy prowadzenia wstęgi, głowice mechaniczne;
n wały rozprężne i suporty;
n głowice zabezpieczające, głowice obrotowe;
n systemy i moduły cięcia wzdłużnego, noże krążkowe i oprawy;
n pompy próżniowe Rietschle, Becker i inne.
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PREMIUM SETTER – SYSTEM bEZPOŚREDNIEgO gRAWEROWANIA ELASTOMEROWYCh FORM FLEKSODRUKOWYCh FIRMY hELL gRAVURE. Wysoki transfer farby. Wydajny laser włóknowy. 2540-5080 dpi.
Płyty i tuleje bez końca. Szer. 1300 i 1700 i 3000 mm. Oprogramowanie PremiumProﬁler – trójwymiarowe
kształtowanie punktów. Najwyższa jakość form.

Erka ppwh
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki

RAKLE DAETWYLER SWISSTEC dla ﬂekso i wklęsłodruku: niepowlekane (Standard, Multiblade,
Bluestar), powlekane np. warstwą ceramiczną (LongLife, IboStar, Soft), nierdzewne i specjalistyczne do
Cold Seal, laminacji i in. Oferujemy doradztwo, testy, wsparcie techniczne.
USZCZELNIACZE komór raklowych oraz ChEMIA do czyszczenia wałków rastrowych.

W ZAKRESIE MATERIAłóW DO DRUKU OPAKOWAŃ I ETYKIET OFERUJEMY:
n

n

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

Papiery makulaturowe – Starboard:
z Raubling gmbh:
liner 01, 02, substytut sc-ﬂutingu,
substytut kraftlinerów (110-170 g/m2)
z Laakirchen Papier Ag:
ﬂuting (70-140 g/m2), testliner 2 (100-190 g/m2),
testliner 3 (90-135 g/m2).
Papiery SCA Containerboard:
SCA Kraftliner (100-440 g/m2),
SCA White Top Kraftliner (100-200 g/m2).

Papiery pakowe Pöls – Starkraft:
Starkraft 28-80 g/m2 (biały papier siarczanowy:
wersja standard, wersja prążkowana).
Papiery publikacyjne SCA Ortviken:
papiery LWC (51-90 g/m2),
papiery gazetowe ulepszone (40-70 g/m2),
papier GraphoInvent (54-70 g/m2),
papier offsetowy SCA Frontier (70/75/80 g/m2).
Papiery publikacyjne Laakirchen Papier Ag:
papiery SC (40-65 g/m2).

hMb – MASZYNY DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ KARTONOWYCh
Oferujemy: bigownico-obcinarki, wykrawarki szczelin, wykrawarki walcowe, wykrawarki rotacyjne, drukarki ﬂeksograﬁczne, sklejarki, automatyczne linie drukująco-wycinające, kaszerownice,
transportery, urządzenia pomocnicze.
Wykonujemy również urządzenia na specjalne zamówienia klienta.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz remonty maszyn, także innych producentów.
WEbA – PRODUKCJA OPAKOWAŃ KARTONOWYCh
Oferujemy: opakowania z tektur falistych i litych, z nadrukiem ﬂeksograﬁcznym, offsetowym
oraz kaszerowane. Projektowanie i doradztwo.

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; NEW V 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.
Nowoczesne linie produkcyjne farb do wszystkich technik druku, również farb offsetowych MgA do
druku opakowań artykułów spożywczych.

POSIADAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W bRANżY URZĄDZEŃ TRANSPORTU bLISKIEgO.
Specjalizujemy się w doradztwie, doborze i dostarczaniu maszyn do podnoszenia i przenoszenia ładunków. Współpracując z renomowanymi producentami europejskimi oferujemy szeroki wybór produktów,
a dostarczane maszyny dobieramy do ich potrzeb. Tym samym zapewniamy efektywne i ergonomiczne
rozwiązania z kategorii manipulatorów pneumatycznych, podciśnieniowych, wózków manipulacyjnych,
chwytaków i zawiesi. Naszym Klientom oferujemy także fachową obsługę doświadczonego i kompetentnego personelu: konsultacje, testy i pokazy rozwiązań, serwis i wsparcie techniczne.
Siedziba naszej ﬁrmy mieści się w Długołęce koło Wrocławia, ale odwiedzamy Klientów na terenie
całej Polski.
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tel.: +48 22 751 39 12, fax: +48 22 751 39 13
info@erka.com.pl, www.erka.com.pl

grafia krzySztof DziEwuLSki Sp.j.
ul. Polska 22, 00-703 Warszawa

tel.: 22 843 53 67, tel./fax: 22 270 27 20
graﬁa@graﬁa.waw.pl, www.graﬁa.waw.pl

hEinzEL SaLES poLanD Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 57/124
02-797 Warszawa
tel.: +48 22 832 52 82
www.heinzelsales.com

43-195 Mikołów, ul. Rybnicka 108
tel./fax: 32 2262 393, tel./fax: 32 7384 956
biuro@hmb-opakowania.pl
www.hmb-opakowania.pl
biuro@weba-opakowania.pl
www.weba-opakowania.pl

huBErgroup poLSka Sp. z o.o.

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

iD Lifting Sp. z o.o. Sp.k.
Długołęka, ul. Chabrowa 13, 55-095 Mirków
tel.: 71 307 01 23
mail: info@id-lifting.pl
www.id-lifting.pl
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intEgart Sp. z o.o.
ul. Maszynowa 1, 55-330 Błonie
HP DEMO LAB – TEL.: 607-554-107
www.integart.com.pl
www.systemytnace.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

introzap Sp. z o.o.
ul. Stefana Grota Roweckiego 4
43-100 Tychy

tel.: +48 32 326 25 86
fax: +48 32 326 25 89
biuro@introzap.pl
www.introzap.pl

koDak poLSka Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

tel.: 22 430 69 00
kodak.com

Ligum poL Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 64
67-200 Głogów
ligum@ligum.pl
Infolinia: 606 454 486 (6064) LIGUM
www.ligum.pl

Lohmann poLSka Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 2, 81-577 Gdynia

tel.: +48 58 888 26 64, +48 58 555 81 58
e-mail: biuro@lohmann.pl
www.lohmann-tapes.pl
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INTEgART TO NOWOCZESNE TEChNOLOgIE DLA PRZEMYSłU gRAFICZNEgO, OPAKOWANIOWEgO
I PRZEMYSłOWEgO. Firma Integart specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych i kompleksowych
systemów oraz maszyn na potrzeby branży graﬁcznej, opakowaniowej czy przemysłowej.
Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje:
n plotery tnąco-frezująco-bigujące ZÜND, rolowe Summa, trymery Flexa;
n przemysłowe urządzenia drukujące HP Latex R2000,
HP SCITEX FB 550/750, SCITEX 9000/11000 oraz 15500/17000;
n kompleksowe oprogramowanie Zünd Cut Center oraz Zünd Design Center;
n szkolenia produktowe i technologiczne;
n autoryzowany serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wsparcie techniczne.

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.

INTROZAP SP. Z O.O. OD 18 LAT JEST PRZEDSTAWICIELEM
NIEMIECKIEJ FIRMY KOLbUS NA RYNKU POLSKIM.
W naszej ofercie znajdują się:
n maszyny do produkcji okładek z bogatym opcjonalnym wyposażeniem
n maszyny do uszlachetniania okładek
n nożyce do cięcia tektury litej.
Od kilku lat dysponujemy dodatkowo maszynami do wykonywania pudełek luksusowych z tektury
litej – żłobkowanie tektury, oklejanie, wklejanie luster, formowanie pudełek, wkładanie magnesów.
Oferujemy również usługi profesjonalnego serwisu i doradztwo techniczne.
Zapraszamy do kontaktu z naszą ﬁrmą i zapoznania się z naszą pełną ofertą.

FIRMA KODAK JEST WIODĄCYM DOSTAWCĄ INNOWACYJNYCh ROZWIĄZAŃ ORAZ MATERIAłóW
UMOżLIWIAJĄCYCh PRODUKCJĘ OPAKOWAŃ I ETYKIET NAJWYżSZEJ JAKOŚCI
FLEKSO: Kodak Flexcel Nx w czterech formatach (maks. 1283x2062 mm) wraz z nowymi opcjami
DigiCap NX Advantage; płyty ﬂeksograﬁczne NXH (opakowania miękkie) i NXC (tektura falista) + powłoka termiczna TIL; bezprocesowy ﬁlm termiczny DITR do wykonywania płyt analogowych ﬂekso
i letterpress; system bezpośredniego grawerowania Kodak Flexcel Direct na tulejach i materiałach
płaskich; materiały elastomerowe do bezpośredniego grawerowania; workﬂow Prinergy Connect wraz
z opcjami dla ﬂekso. OFFSET: naświetlarki do płyt offsetowych w różnych formatach; płyty termiczne
pozytywowe, negatywowe, procesowe oraz bezprocesowe, ﬁoletowe dla szerokiego zakresu wymagań
technologicznych, w tym druk UV i dla najwyższych wymagań jakościowych.

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.

LOhMANN TO ŚWIATOWEJ KLASY PRODUCENT I KONWERTER
ROZWIĄZAŃ NA bAZIE TAŚM DWUSTRONNIE KLEJĄCYCh,
bĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE WIODĄCYM DOSTAWCĄ NA RYNKU POLIgRAFICZNYM.
Niezależnie od zróżnicowanych wymagań określonej gałęzi ﬂeksograﬁi – opakowania elastyczne, etykiety,
tektura falista – stosując nasze taśmy DuploFLEx® zawsze możecie Państwo liczyć na bezkompromisową
jakość. Wierzymy, że każdy wydruk może być dziełem sztuki.
Współpraca z Lohmann jest również gwarancją fachowej obsługi technicznej naszych FLEXpertów w zakresie
optymalizacji procesu druku. Kreowanie unikalnych rozwiązań, takich jak DuploFLEx® CoronaPEN, jest
potwierdzeniem kierunku rozwoju naszej ﬁrmy, jako lidera innowacji w branży ﬂeksograﬁcznej.
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JESTEŚMY WYłĄCZNYM PRZEDSTAWICIELEM FIRMY SPM STEUER I DYSTRYbUTOREM KLUgE
Polecamy Państwa uwadze:
n maszyny cylindryczne nowej generacji do hot-stampingu niemieckiej ﬁrmy SPM STEUER
n tygle z automatycznym podawaniem do złoceń, przetłaczania i sztancowania
oraz sklejarko-składarki amerykańskiego producenta KLUgE
n szkolenia teoretyczne i praktyczne w AKADEMII hOT-STAMPINgU
n matryce mosiężne i patryce dla wymagających klientów
n serwis i doradztwo przy uruchamianiu nowych projektów
n hotSprint – nowatorską usługę zwiększania wydajności produkcji w technologii hot-stampingu

zEnon ŁapińSki
DoraDztwo BiznESowE,
poLigrafia, SzkoLEnia
ul. Bliska 10/ 71, 03-804 Warszawa
e-mail: biuro@zenonlapinski.pl
tel.: +48 88 33 22 136, www.zenonlapinski.pl

IST Metz gmbh jest wiodącym producentem systemów UV i LED UV do maszyn do druku opakowań.
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.
Autoryzowany dealer IST Metz w Polsce – Maszyny Poligraﬁczne Andrzej Jabłoński

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

DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA POSTPRESSU OFERUJE M.IN.:
I automaty sztancujące I cyfrowe automaty wykrawająco-bigujące I składarko-sklejarki I systemy cold
foil z możliwością aplikacji cast&cure I maszyny złocące (hot-stamping) I maszyny do formowania
opakowań przestrzennych I automatyczne linie do produkcji opakowań typu wrapped rigid box I
kaszerownice I okienkarki I systemy inspekcyjne I cyfrowe maszyny lakierujące UV I

mmDS maChinES
32-050 Skawina, ul. J. Piłsudskiego 73
https://machines.mmds.pl/

Przedstawiciel na Polskę producentów:
Gietz, Duran Machinery, Highcon, Scodix, Europrogetti, Compactfoilers, Kukje i wielu innych.
MMDS Machines zapewnia kompleksowy i profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

tel: +48 691 515 097
machines@mmds.pl

Michelman jest sprawdzonym innowatorem w dziedzinie rozwoju przyjaznych dla środowiska rozwiązań, które posiadają niepowtarzalną formułę zapewniającą zgodność z najnowszymi i oczekiwanymi zmianami przepisów dotyczących stosowania tworzyw sztucznych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.
Rozwiązania tej ﬁrmy obejmują w 100% pozbawione rozpuszczalników, odnawialne powłoki zaprojektowane tak, aby poprawić właściwości zgrzewania na ciepło, barierę tlenową oraz odporność na smar
w ramach szerokiej gamy baz opakowaniowych i podłoży.
Firma oferuje także różnorodną gAMĘ NAJLEPSZYCh W bRANżY PODKłADóW DIgIPRIME® oraz LAKIERóW DRUKARSKICh DIgIgUARD® do maszyn do druku cyfrowego, wykorzystywanych w produkcji
opakowań konsumenckich i przemysłowych oraz produktów papierowych, etykiet, jak również materiałów do wydruków reklamowych.

miChELman SarL
11, rue de l’Industrie
L-8399 Windhof / Luxembourg
tel.: +352 26 39 44 1 / fax: +352 26 39 44 80
salessupporteurope@michelman.com
https://www.michelman.com/

SPRAWDZONY DOSTAWCA WYSOKIEJ JAKOŚCI MASZYN DO PRODUKCJI TEKTURY I OPAKOWAŃ.
JESTEŚMY W STANIE DOSTARCZYĆ MASZYNY PRZYSTOSOWANE INDYWIDUALNIE POD KLIENTA:
n slottery drukujące, wycinające
n in-linery, casemakery
n sztance automatyczne i półautomatyczne
n składarko-sklejarki
n laminatory (kaszerówki)
n tekturnice i ich podzespoły
n skup i sprzedaż maszyn używanych
n części zamienne: okładziny przeciwbieżni rotacji, kółka podajnika, kółka niegniotące

pakEr Sp. z o.o.
ul. Leśna 24 Zębice, 55-010 Św. Katarzyna
tel. kom.: 696 017 710
info@paker.eu, marcin@paker.eu
www.paker.eu

W NASZEJ OFERCIE:
n

Tektura lita oraz falista 2-, 3- i 5-warstwowa, fala E, B, C, EB, BC n Kartony GC1, GC2, GD n Karton
Screenlux dwustronnie powlekany śnieżnobiały do luksusowych opakowań, szyldów reklamowych,
standów, displayów, hengerów n Inowacyjne papiery mineralne eco jako alternatywa laminatów
foliowych n Papiery powlekane cząstkami aluminium – nanofolie do żywności n Papiery i folie samoprzylepne Raﬂatac n Folie okienkowe do opakowań i kopert OPS, PET, PLA n Folie stretch do paletyzacji – folie skin i blister n Folie biodegradowalne do sleevów PLA, TDO-OPS n Folie OPP 12my i PLA do laminacji
n Kleje hotmelt do opakowań i introligatorskie Eukalin – Paramelt n Woski do laminacji i powlekania n
Taśmy spinające PP n Folie pęcherzykowe i poduszkowe do zabezpieczeń n Taśmy samoprzylepne.
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pakmar Sp. z o.o.
ul. Zacisze 11, 08-410 Garwolin, Rębków
Biuro handlowe: ul. Kajakowa 1, 02-838 Warszawa
tel.: 22 899 32 25, 22 757 29 49
pakmar@pakmar.com.pl, papier@pakmar.com.pl
www.pakmar.com.pl
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www.pankaboard.com

pankaBoarD poLSka Sp. z o.o.
Augustówka 9D/1, 02-921 Warszawa
Grzegorz Dąbrowski: +48 691 727 957
grzegorz.dabrowski@pankaboard.com
Karolina Korpalska: +48 730 565 358
karolina.korpalska@pankaboard.com

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
www.pxp.com.pl, www.formyelastomerowe.pl

Przedstawiciel na Polskę

Agencja Sprzedaży Papieru i Kartonu

PANKAbOARD produkuje KARTONY POWLEKANE W WYżSZYCh gRAMATURACh (GC1 i GC2)
od 275 do 560 g/m2, do produkcji opakowań i innych aplikacji.
W tym zakresie jesteśmy jednym z wiodących dostawców w Europie.
Na naszej drugiej maszynie wytwarzamy SZEROKĄ gAMĘ NIEPOWLEKANYCh KARTONóW
SPECJALNYCh, o różnych przeznaczeniach ﬁnalnych.
Dysponując wyjątkową różnorodnością produktów, dużym zakresem gramatur i specjalnymi
właściwościami materiałów, możemy zapewnić naszym Klientom optymalne rozwiązania,
nawet w przypadku nietypowego przeznaczenia lub modyﬁkacji produktu.
www.pankaboard.com

KOMPLEKSOWA OFERTA NOWOCZESNYCh ROZWIĄZAŃ DO DRUKU FLEKSOgRAFICZNEgO
I LAKIEROWANIA WYbIóRCZEgO W DRUKARNIACh OFFSETOWYCh W POSTACI ELASTOMEROWYCh
FORM I TULEI MARKI CONTI LASERLINE. JESTEŚMY WYłĄCZNYM DYSTRYbUTOREM W POLSCE.
Przygotowalnia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt i wyspecjalizowaną kadrę, która gwarantuje
profesjonalną obsługę w zakresie doradztwa technicznego, jak i opracowania graﬁcznego. Park maszynowy wyposażony jest w dwa lasery włóknowe dysponujące łącznie 3 wiązkami lasera, w tym jeden z możliwością grawerowania dużych formatów (do B0+). Proponujemy również SZEROKI WAChLARZ KLEJóW
POLIgRAFICZNYCh DEDYKOWANYCh W bRANżY OPAKOWAŃ, mających zastosowanie w pracach związanych z etykietowaniem butelek, klejeniem pudełek, kartonów zbiorczych oraz tacek.

Przedstawicielstwo w Polsce
producentów papieru, kartonu i tektury litej:
n

„poDoLSka”
– agEnCja SprzEDaży kartonu i papiEru
ul. Cicha 15, 30-129 Kraków
tel.: 12 637 73 43, fax: 12 638 63 21
podolska@podolska.pl
www.podolska.pl

REKLAMA

n
n
n

Albert Köhler GmbH, Gengenbach (D)
Smurﬁt Kappa Wrexen Paper & Board GmbH,
Diemelstadt (D)
Smurﬁt Kappa Herzberg Solid Board GmbH,
Herzberg am Harz (D)
Solidus Solutions Board BV,
Groningen-Hoogkerk (NL)

n
n
n
n
n

Kartonfabrik Kaierde, Delligsen (D)
Buchmann Kartonfabrik GmbH,
Annweiler (D)
Pﬂeiderer-Spezial papiere, Teisnach (D)
Cartiera del Chiese, Montichiari (I)
JIP – Papirny Vetrni, a.s. (CZ)

Papier, karton i tektura lita – to nasza specjalność.
Więcej informacji na: www.podolska.pl

W ofercie:
Fleksograﬁczne płyty ASAhI do zadruku wysokojakościowych etykiet na papierze i folii,
opakowań giętkich oraz tektury falistej I Bartłomiej Brzykcy, tel. 698 676 238
n VIANORD – urządzenia dla przygotowalni ﬂeksograﬁcznej I Bartłomiej Brzykcy, tel. 698 676 238
n Maszyny offsetowe przeznaczone do druku opakowań KOMORI
I Stefan Piotrowski, tel. kom.: 698 698 601 I Paweł Szpil, tel. kom.: 698 698 604
n SCREEN TruePress Jet 350UV+LM – przemysłowy system inkjet do druku etykiet,
w tym również do bezpośredniego kontaktu z żywnością Tomasz Naglik tel.: 698 698 629
n Drukarka iCube w technologii Memjet i w technologii tonerowej Anytron
I Tomasz Naglik tel.: 698 698 629
n

rEprograf S.a.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
www.reprograf.com.pl

roBatECh poLSka
ul. Żernicka 35
44-105 Gliwice
tel.: +48 32 270 20 32
www.robatech.pl

RObATECh POLSKA – PERFEKCYJNE KLEJENIE
Firma Robatech z siedzibą w Szwajcarii to wiodący na świecie PRODUCENT WYSOCE WYDAJNYCh
SYSTEMóW DO APLIKACJI KLEJóW STOSOWANYCh W PROCESACh PRZEMYSłOWYCh.
Nasze precyzyjne urządzenia wspierają naszych klientów w różnych gałęziach przemysłu
w zakresie wydajnego przetwarzania kleju stosowanego na gorąco jak i kleju stosowanego
na zimno. Jako lider serwisowy i technologiczny w zakresie ekologicznych rozwiązań dotyczących
nanoszenia kleju stawiamy na zrównoważony rozwój. Jesteśmy obecni w ponad 70 państwach
w celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz aby chętnie służyć pomocą odnośnie
do wszelkich kwestii związanych z nanoszeniem kleju.

FIRMA SINO PACK CARE (SPC) INTEgRUJE NAJLEPSZE TEChNOLOgIE
PRODUCENTóW ChIŃSKICh WRAZ Z DOSTAWĄ I SERWISEM W POLSCE
MASZYN DO PRODUKCJI TEKTURY FALISTEJ, OPAKOWAŃ I RECYKLINgU.

DariuSz r. zuzEk
ul. Macieja Dębskiego 63/3, 30-499 Kraków
tel.: +48 693 55 10 72, darius.z@xtpack.eu
www.sinopackcare.eu
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Z myślą o Klientach stworzyliśmy salon wystawowy oraz skład części zamiennych,
z solidnym zespołem inżynierskim działającym 24/7. Dostarczamy innowacyjne i kompletne
rozwiązania „pod klucz” poparte 21-letnią działalnością dystrybucyjną z wybranymi i sprawdzonymi
producentami. Tekturnice plastra miodu, systemy transportu taśmowego, linie case maker,
belownice oraz maszyny do e-commerce.
Ściągnij naszą aplikację SPC ze strony www.sinopackcare.eu, by zawsze być na bieżąco. 24/7
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Wyłączny przedstawiciel światowych liderów w produkcji maszyn i urządzeń poligraﬁcznych: hEIbER
+ SChRöDER: okienkowanie – wklejanie różnych materiałów do wykrojów kartonowych i produkcja opakowań przestrzennych; OPPLIgER – szwajcarskie linie do kaszerowania arkusz do arkusza; YAWA: złocenie
na gorąco i tłoczenie; DAKIOU: sztancowanie i tłoczenie papieru, kartonu oraz plastiku z roli; FELIx: zautomatyzowana aplikacja kleju w produkcji opakowań, POS i materiałów marketingowych; EUROgRAF:
złocenie na zimno w linii na dowolnej maszynie offsetowej; WSD: wykrawanie rotacyjne w linii na dowolnej maszynie offsetowej; ACE: kontaktowe i bezkontaktowe czyszczenie wstęgi i arkuszy; antystatyka;
maszyny do mycia wielkoformatowych polimerów; ESA: skuteczne przenoszenie farby; VETAPhONE:
systemy Corona do aktywacji koronowej wstęgi i EASI-Plasma. Sprzedaż i serwis nowych i używanych
maszyn poligraﬁcznych, części zamiennych, wsparcie techniczne oraz relokacje drukarń.

tEChnograph S.C.
ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków
tel.: + 48 (12) 262 04 72
tel. kom.: +48 535 461 500
biuro@technograph.pl
www.technograph.pl

W zakresie materiałów do druku opakowań TRIO oferuje:
hUbERgROUP: farby i lakiery offsetowe odporne na ścieranie, farby UV, lakiery dyspersyjne,
lakiery UV, podkładowe, lakiery zapachowe. Farby do druku spożywczego, farby specjalne do
zabawek serii ALPHA toy AP361.
Specjalne farby do druku na blasze, termochromowe, fotochromowe, zdrapkowe. PAPERMAx,
bESTKOL, UNITEx, hENKEL, EUKALIN: kleje „na zimno” i „na gorąco”.
hANAMI: termofolia na gorąco błysk, mat, silk. ChANELL/CITO: kontrbigi symetryczne, asymetryczne,
podwójne. SCAPA: taśmy 1-i 2-str. klejące włókninowe, ze spienionego akrylu, piankowe, wykroje
1- i 2-str., kropki klejące („żelki”), cypki do płyt CD/DVD/BD, dystansy, rzepy. Proszki puchnące.

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
konsumenckich i przemysłowych za pośrednictwem globalnej sieci fabryk, terminali dystrybucyjnych
i tnących oraz biur sprzedaży.
UPM Raﬂatac posiada w Polsce dwie fabryki – w Biskupicach Podgórnych i Nowej Wsi Wrocławskiej.
Fa bryka UPM Ra flatac w Biskupicach Pod gór nych roz po czę ła pro duk cję pod ko niec 2008 ro ku.
Jest to najnowocześniejszy zakład materiałów etykietowych na świecie. Fabryka posiada certyﬁkaty
ISO 2200, ISO 9001, ISO 14001, PEFC™ oraz FSC ®

trio Sp.j.
ul. Świerszcza 42/5
02-401 Warszawa
tel.: 22 863 77 09
biuro@trio-offset.waw.pl
www.trio-offset.waw.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/

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.upmraﬂatac.com

VES PLOTER JEST DYSTRYbUTOREM JAPOŃSKIEJ FIRMY gRAPhTEC,
CZOłOWEgO PRODUCENTA PLOTERóW TNĄCYCh.
W naszej ofercie znajdują się:
n rolkowe plotery tnące umożliwiające precyzyjne wycięcie etykiet dowolnego kształtu,
wydrukowanych dowolną metodą;
n tablicowe plotery tnąco-bigujące – niezastąpione przy projektowaniu i produkcji opakowań
z kartonu i tektury falistej, a także przygotowaniu płyt i obciągów do lakierowania wybiórczego;
n wykrojniki „F- MARK” umożliwiające seryjne wycinanie etykiet wydrukowanych na materiałach
formatu A4 – 350x500 mm;
n plotery drukujące ﬁrm CANON, EPSON, NANIVA.

vES pLotEr
ul. Chojnowska 6c, 03-583 Warszawa
tel./fax: 22 633 36 14
vesploter@vesploter.pl
www.vesploter.pl

WERNER KENKEL SPółKA Z O.O. lider w produkcji tektury falistej, opakowań oraz standów (POS).
W 3 zakładach na terenie Polski zatrudnia obecnie ponad 1100 pracowników. Nowocześnie zarządzana
i dynamicznie rozwijająca się ﬁrma o europejskim formacie. Prawie 40-letni kapitał doświadczeń łączy
się z młodym duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników.
głóWNE PROFILE DZIAłALNOŚCI n Produkcja tektury falistej n Produkcja opakowań z tektury
n Standy z tektury (POS) n Nadruk ﬂeksograﬁczny n Nadruk offsetowy n Nadruk cyfrowy
Zakład Fleksograﬁczny: 64-117 Krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 3, tel.: 65 533 15 00, fax: 65 533 17 00
Zakład Offsetowy: 64-117 Krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 4, tel.: 65 533 32 20, fax: 65 533 32 23
Werner Kenkel Bochnia, 32-700 Bochnia, ul. A. Mitery 7, tel. 14 648 36 00, fax: 14 648 36 01

ISTNIEJĄCA NA RYNKU OD 1869 R.
FIRMA WINDMöLLER & höLSChER
JEST ObECNIE WIODĄCYM DOSTAWCĄ
MASZYN DO PRODUKCJI I PRZETWARZANIA
OPAKOWAŃ gIĘTKICh.

www.wuh-group.com
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Jako ﬁrma globalna widzimy siebie jako
partnera, który oferuje swoim klientom wszystko
z jednego źródła, od doradztwa poprzez usługi
inżynieryjne, aż po dostawę wysokiej jakości
maszyn do produkcji kompletnych opakowań.
Skupiamy się na trzech obszarach działalności:
ekstruzji, roto- i ﬂexodruku oraz przetwarzaniu.
Szeroka znajomość procesów produkcyjnych
w tych dziedzinach pozwala nam stale wdrażać
innowacyjne i pionierskie rozwiązania.

www.wernerkenkel.com.pl

winDmöLLEr & höLSChEr poLSka Sp. z o.o.
ul. Okrężna 83A/8, 02-933 Warszawa
tel.: 22 642 90 60
Iwona_Firlinska@wuh-group.com
www.wuh-group.com
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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

zing Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
tel.: (+48 22) 592 29 29 / fax: (+22) 592 29 07
ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków
tel.: (+12) 684 39 80 / fax: (+12) 684 39 81

www.zing.com.pl
www.zingpackaging.com.pl
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DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DO PRODUKCJI ETYKIET I OPAKOWAŃ:
n

maszyn wąskowstęgowych do drukowania etykiet, opakowań giętkich i kartonowych na papierze,
materiałach samoprzylepnych, foliach i kartonie z wykorzystaniem technologii ﬂeksograﬁcznej, offsetowej, sitodrukowej, wklęsłodrukowej i cyfrowej; n maszyn do drukowania etykiet typu InMold, booklet,
wraparound i shrink sleeve; n maszyn do drukowania 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 maszyn do pakowania w folię, folię termokurczliwą lub folię stretch; n systemów redukcji lotnych związków organicznych
LZO; n systemów wspomagania elektrostatycznego.

ZINg SP. Z O.O. JEST DYSTRYbUTOREM PAPIERU ORAZ MATERIAłóW OPAKOWANIOWYCh
Kompleksowa oferta ZINg obejmuje m.in.:
n kartony opakowaniowe oraz graﬁczne
n tekturę falistą, mikrofalistą i introligatorską
n pudła z nadrukiem
n folie stretch, termokurczliwe i bąbelkowe
n taśmy samoprzylepne
n akcesoria, maszyny i urządzenia pakujące
ZINg jest polską ﬁrmą, a obszary jej działania to poligraﬁa, opakowania i logistyka.
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