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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

REKLAMA

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 – uszlachetnianie druKu, wzmocnienie przeKazu marKi, jaKość

Api fOlie
pOlSkA Sp. z O.O.
ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 737 58 01
biuro@apigroup.com
www.apigroup.com

AVARgRAf Sp. z O.O. Sp.k.
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa

Producent niskomigracyjnych metalizowanych folii do hot stampingu, cold stampingu,
folii holograﬁcznych, kartonów laminowanych czystym aluminium typ Transmet.
Nasze metalizowane folie i laminaty kartonowe służą do uszlachetniania, a zarazem
tworzenia druku i opakowań, etykiet w sposób ekologiczny.
Działamy odpowiedzialnie. api group to partner globalny.
zakres naszego działania: poligraﬁa, introligatorstwo, opakowania, etykiety.

bezprocesowe, proeKologiczne płyty ctp KodaK sonora
n kompatybilne z większością termicznych naświetlarek CtP dostępnych na rynku,
n znaczące oszczędności związane z eliminacją wywoływarki, a tym samym chemii i wody
stosowanych w procesie wywoływania,
n możliwość drukowania małych jak i dużych nakładów w dowolnym formacie,
w tym z farbami UV,
n szerokie portfolio zastosowań poligraﬁcznych.

Kontakt: Dział Materiałów
avargraf@avargraf.pl, tel.: 22 331 33 33
www.avargraf.pl

bufor all star fount abc allied
n biodegradowalny, ekonomiczny, pozwala na znaczną redukcję bądź całkowitą eliminację alkoholu.

BöttcheR pOlSkA Sp. z O.O.
ul. Lesznowska 20c, 05-870 Błonie
Kontakt: 22 731 61 10
office.pl@boettcher-systems.com
www.bottcher.pl

Firma Böttcher od lat oferuje produkty proekologiczne i do kontaktu z żywnością. Spełniają one kryteria określone przez Instytut FOGRA oraz posiadają certyﬁkaty ISEGA. Na bieżąco są prowadzone badania pozwalające wychodzić naprzeciw aktualnym
potrzebom rynku i szeroko rozumianej ekologii
w każdej z oferowanych grup produktowych:
n wałki do maszyn drukujących
n zmywacze dla druku offsetowego
i ﬂeksograﬁi

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

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

jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technologiach
zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz automatyką pocztową.
docufield sp. z o.o. sp. K.
ul. Polska 114, 60-401 Poznań
tel.: +48 61 666 29 80
fax: +48 61 666 29 50
www.docuﬁeld.com
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od lat wdrażamy wydajne oraz przyjazne dla środowiska systemy. zgodność z dyrektywami reach,
rohs, weee oraz stosowanie najnowszych technologii znacznie ogranicza wpływ naszych urządzeń
na środowisko. Jesteśmy autoryzowanym partnerem ﬁrm Kern (szwajcarski producent systemów
kopertowania), hunKeler (światowy lider technologii pre- i postprocessingu dla cyfrowych rolowych
systemów drukujących) oraz neopost (automatyka pocztowa). Filozoﬁa naszego działania to przede
wszystkim właściwa diagnoza potrzeb klienta, wybór i wdrożenie optymalnego rozwiązania oraz pełna
opieka serwisowa według najwyższych standardów SLA.

poligrafiKa 12/2018

REKLAMA

eKologia w poligrafii

eKologiczny system bezpośredniego grawerowania
elastomerowych form druKowych 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. Najwyższej jakości, wytrzymałe
formy ﬂekso. Płyty oraz tuleje bez końca. Szerokość cylindra próżniowego 1000, 1300, 1700 lub 3000 mm.
Oprogramowanie Premium Proﬁler – trójwymiarowe kształtowanie punktów rastrowych.

eRkA ppwh
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki

raKle do ﬂekso- i wklęsłodruku. Szeroka gama powłok i kształtów ostrza. Konsultacje, dobór i wsparcie
techniczne.
uszczelniacze komór raklowych oraz chemia do czyszczenia wałków rastrowych.

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

Farby hubergroup wytwarzane są bez olejów mineralnych oraz w wersji niezawierającej kobaltu. Oferujemy
szeroki asortyment produktów do druku offsetowego certyﬁkowanych wg zasady Cradle to Cradle®.
oferta hubergroup: inKredible – farby triadowe do offsetu; 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
olejowe, dyspersyjne, utrwalane promieniowaniem UV; środki pomocnicze, dodatki do wody.

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 innowacyjnego
druKu eKologicznego. wytworzone na bazie wody atramenty hp są w pełni ekologiczne, uzyskały
certyﬁkaty ul ecologo i greenguard gold. Tusz HP Latex jest proekologiczny podczas druku,
eksploatacji gotowego wydruku oraz recyklingu zużytych materiałów eksploatacyjnych (HP Planet Partners):
n HP Latex 570; 560; 375 – tusze 3-litrowe
n HP Latex 365; 335; 315 – tusze 775ml.
Dostarczamy również najwyższej jakości kompatybilne media, przyjazne dla środowiska (certyﬁkaty FSCm
GREENGUARD):
n papiery HP: np. HP Wall Paper, niezawierający w składzie PVC lub HP Premium Poster Paper.
n HP Everyday Matte Polypropylene oraz HP Backlit Polyester Film objęte są programem HP Large Format
Media take-back, pozwalającym na zwrot i recykling zużytego materiału.

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

odpowiedzialnie czerpiemy z zasobów odnawialnych, produKując wyroby
podlegające recyKlingowi, z Których Każdego dnia Korzystają miliony Konsumentów.
wysokiej klasy tektury do opakowań dla wymagających:
2
n arktika gc1 200-350 g/m – luksusowa tektura do najbardziej wyjątkowych zastosowań.
Podwójne powlekanie na stronie górnej, pojedyncze na stronie spodniej, zapewnia wyjątkowe
właściwości drukowe. Certyﬁkat FSC
2
n alaska plus gc2 190-330 g/m – wysokiej jakości tektura do szerokiej gamy zastosowań.
Podwójne powlekanie na stronie górnej daje doskonałe właściwości drukowe.
Kremowy spód. Certyﬁkat FSC
www.internationalpaper.com/emea
|
www.arktika-alaska.com
|
www.alaska-plus.com

iNteRNAtiONAl pApeR pOlSkA Sp. z O.O.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa, tel.: 22 630 61 32
paperboard@ipaper.com
www.internationalpaper.com/emea
www.arktika-alaska.com
www.alaska-plus.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).

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

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
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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

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

Agencja Sprzedaży Papieru i Kartonu

„pOdOlSkA”
– AgeNcjA SpRzedAży pApieRU i kARtONU
ul. Cicha 15, 30-129 Kraków
tel.: 12 637 73 43, fax: 12 638 63 21
podolska@podolska.pl
www.podolska.pl

p.h.U. pOlkOS MARiUSz kOSiOR
ul. Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz
tel.: 52 345 24 50

www.polkos.com.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/

wOlff tRAdiNg Sp. z O.O.
Trakt Lubelski 187
04-667 Warszawa
tel.: 22 509 81 60
sprzedaz@wolfftrading.com.pl
www.wolfftrading.pl
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URządzeNiA
dlA pOStpReSSU

Dostawca materiałów poligraﬁcznych do druku offsetowego posiada w swojej ofercie
produkty proekologiczne, certyﬁkowane przez Blue Angel, Nordic Swan czy FOGRA.
MMDS dystrybuuje przyjazne środowisku produkty chemii poligraﬁcznej – Baco Green,
oraz płyty CtP Primus+Hybryd, posiadające europejskie systemy zarządzania w obszarze
środowiska i jakości: ISO 14001:2004 i ISO 9001:2000.

zARządzANie
pOligRAfią

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.

agencja podolsKa już od wielu lat promuje rozwiązania eKologiczne.
jesteśmy przedstawicielem w polsce następujących producentów:
fabryki: pﬂeiderer spezialpapiere (niemcy). Produkt i zastosowanie: papier Hydro-Star „Straw” – przeznaczony do produkcji wysokiej jakości, wodoodpornych i ekologicznych słomek. Eko-przewaga: zastąpienie wyrobów z plastiku, papier może być powtórnie przetworzony (recycling).
fabryki: cartiera del chiese (włochy), pﬂeiderer spezialpapiere (niemcy), jip (czechy). Produkty i zastosowanie: szeroka gama brązowych papierów Kraft lub typu Kraft (makulaturowych) oraz papierów
celulozowych z przeznaczeniem do produkcji toreb, torebek, owijek w różnych wariantach (w tym do kontaktu z żywnością). Eko-przewaga: zastąpienie plastikowych siatek/toreb, zastąpienie papierów z laminatem PE (bariera w masie papieru), papier może być powtórnie przetworzony (recycling).

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.

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.

wolff trading promuje proeKologiczne rozwiązania dla fleKsografii minimalizujące
zużycie środKów chemicznych i energii.
ecowash – ekologiczny wymywacz do płyt fotopolimerowych, przyjazny dla środowiska i wydajny,
zapewniający bezpieczeństwo i komfort pracy w przygotowalni. procesor termiczny laVa ﬁrmy
macdermid umożliwiający przygotowanie płyty w czasie krótszym niż godzina bez użycia wymywacza.
płyty fotopolimerowe macdermid do technologii termicznej do wszystkich procesorów
termicznych na rynku: dmaX – cyfrowe do segmentu opakowań miękkich i kartonów, uVr – cyfrowe
przeznaczone do druku farbami UV, wąska i szeroka wstęga, luX itp – „płaski punkt z pudełka” bez
konieczności zakupu nowych urządzeń. Technologia „clean plate”. myjKi ultradźwięKowe pozwalające
osiągnąć maksymalną czystość w krótszym czasie niż mycie metodami konwencjonalnymi.
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