
PHOeNiX Xtra Print Polska to wyłączny przedstawiciel niemieckich 
marek PHOeNiX Xtra blankets oraz ContiLaserline, koncernu ContiTech. 
Szeroka oferta PXP dla druku offsetowego, fleksograficznego i procesów introligatorskich to m.in.:
n najwyższej jakości obciągi offsetowe, samoprzylepne w roli lub w formatach oraz obciągi listwowane,
n elastomerowe formy drukowe w postaci matryc i sleeves, grawerowane wysoko wydajnymi laserami

włóknowymi, do druku fleksograficznego, lakierowania w offsecie i druku w suchym offsecie,
n studio graficzne i przygotowalnia fleksograficzna,
n chemia poligraficzna i farby (w tym farby klasy LowMigration),
n kleje i drut introligatorski,
n włóknina czyszcząca, folie do kałamarzy, papier kalibrowany.

M&MR TRADING POLSKA SP. Z O.O.
PHOENIX XTRA PRINT POLSKA
ul. Hutnicza 25 DE. 81-061 Gdynia
biuro@pxp.com.pl, tel.: (58) 627 49 22
www.pxp.com.pl, www.mmr-trading.pl
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PŁyTy i mATeriAŁy eksPLOATACyjNe DLA PrZyGOTOWALNi REKLAMA

DUPONT DE NEMOURS (DEUTSCHLAND) GMBH 
– ADVANCED PRINTING
Hugenottenallee 175
63263 Neu Isenburg

Kontakt: 
Tomasz Nojszewski, Sales Manager NCE, DuPont
Advanced Printing Cyrel®, tel.: +48 604 49 22 77
tel.: +48 22 320 09 87
www.cyrel.eu  i  advancedprinting.dupont.com

DuPont Cyrel Advanced Printing to od 45 lat dostawca wiodącej technologii płyt fleksograficznych
oraz systemów do ich przygotowania (np. drugiej generacji procesor do bezsolwentowej obróbki płyt
FAST TD2000). NAjNOWsZA rODZiNA PŁyT CyreL eAsy z wbudowanym płaskim punktem w płycie
stała się benchmarkiem na rynku płyt flekso. Nie wymagają one stosowania dodatkowych procesów
w celu wykreowania płaskiego punktu, co uprościło oraz przyspieszyło procesy w przygotowalni.
Płyty EASY dostępne są w grubościach od 1,14 do 6,35 mm i mają zastosowanie w zadruku folii, etykiet
(płyty ESX/ESE/EFX/EFE), papieru (ESM/EFM) oraz tektury falistej (EPC). Najnowszą płytą, która właśnie
debiutuje na rynku, jest miękka płyta do zadruku tektury falistej o symbolu DLC.

DuPont Oval Logo jest znakiem towarowym firmy DuPont i jej filii.

HEIDELBERG POLSKA SP. Z O.O.
ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 000, fax: 22 57 89 652
info.pl@heidelberg.com
www.heidelberg.pl

HeiDeLberG esHOP.
WyGODNe ZAkuPy mATeriAŁÓW eksPLOATACyjNyCH ONLiNe. 

Wszystkie materiały eksploatacyjne, których potrzebujesz w jednym miejscu.  
Heidelberg eShop zaprojektowany z myślą o drukarniach. 
Prosta nawigacja i wyszukiwanie produktów. 
spersonalizowana Lista Zakupów pozwalająca na szybkie składanie zamówień. 
Możliwość dodawania własnych notatek do listy zakupów, zmiany kolejności zamówień, drukowanie
listy zakupów. 
bezpieczeństwo. Dostęp 24/7. shop.heidelberg.com/pl

KODAK POLSKA SP. Z O.O.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
tel.: 22 430 69 00
www.kodak.com

firmA kODAk jesT WiODąCym DOsTAWCą mATeriAŁÓW DO PrePressu

TeCHNOLOGiA OffseTOWA: płyty CtP do druku komercyjnego & opakowaniowego procesowe
(Kodak Electra MAX, Kodak Electra XD, Kodak Trilian SP), bezprocesowe (Kodak Sonora X), fioletowe:
Kodak Libra VP; płyty CtP do druku gazetowego: procesowe (Thermal News PT), bezprocesowe (Kodak
Sonora X-N, Kodak Sonora News), fioletowe (Kodak Libra VP).
TeCHNOLOGiA fLeksOGrAfiCZNA: płyty fotopolimerowe Kodak Flexcel NXH do druku opakowań miękkich,
płyty fotopolimerowe Kodak Flexcel NXC do druku na tekturach falistych, powłoka termiczna TIL do płyt
Kodak Flexcel NXH i NXC, bezprocesowy film termiczny Kodak DITR do wykonywania analogowych płyt
fleksograficznych oraz letterpress.

     

        

Oferujemy:

PŁyTy CTP HuAGuANG
n termiczne: TP-U dwuwarstwowe oraz analogowe YP-II
PŁyTy D.reCT
n CTcP – do naświetlarek UV takich jak CRON czy Lüscher
n CTP termiczne – DL dwuwarstwowe
n bezprocesowe
PAPiery sAmOkOPiująCe: Superior CFB, CF, CB
mATeriAŁy POLiGrAfiCZNe: farby hubergroup, wywoływacze, regeneratory, chemia ABC

LEVIATAN 
– POLIGRAFIA SP. Z O.O.
ul. Rudawka 88
43-300 Bielsko-Biała
poligrafia@leviatan.pl

Osoba kontaktowa: Krzysztof Rozmus
tel. kom.: 667-766-212
krzysztof.rozmus@leviatan.pl
www.leviatan.pl

Oferujemy:

n Matryce fotopolimerowe w technologii HD Flexo i Full HD Flexo 
dla druku opakowań sztywnych (tektura falista) i giętkich (średnia i szeroka wstęga)

n Matryce fotopolimerowe do uszlachetniania druku offsetowego 
(np. lakierowanie wybiórcze)

n Montaż matryc na foliach dla producentów opakowań z tektury
n DTP – dostosowywanie projektów do wymagań druku fleksograficznego
n Proofing wielkoformatowy GMG i CGS

MULTITECHNIKA GORLAK I SYNOWIE SP.J.
ul. Kamienna 19
62-081 Wysogotowo k. Poznania
+48 603 885 295
prepress@multitechnika.com
www.multitechnika.com
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REKLAMA PŁyTy i mATeriAŁy eksPLOATACyjNe DLA PrZyGOTOWALNi 

PriNT sysTems jesT WiODąCym DOsTAWCą, 
iNTeGrATOrem TeCHNOLOGii fLeksOGrAfiCZNej i TyPOGrAfiCZNej.

Dzięki wodno-wymywanym płytom japońskiej marki TOYOBO, szerokiej wiedzy 
specjalistycznej dotyczącej procesu obróbki matryc fotopolimerowych jesteśmy wiarygodnym 
partnerem dla wielu drukarni opakowań zarówno w Polsce, jak i zagranicą. 
Kompleksowo wyposażamy przygotowalnie fleksograficzne w maszyny i urządzenia, 
materiały eksploatacyjne oraz systemy kontroli jakości.

PrZejDź NA WODNą sTrONę mOCy!

PRINT SYSTEMS SP. Z O.O. SP.K.
Biuro Handlowe:
ul. Klonowa 2, 62-002 Suchy Las k/Poznania
tel./fax: +48 61 847 10 23, biuro@printsystems.pl
www.printsystems.pl

Ma my po nad 25 lat do świad cze nia w przy go to wy wa niu prac do dru ku flek so gra ficz ne go, dla nie mal
wszyst kich tech nik dru ku. Za in we sto wa li śmy w naj no wo cze śniej sze urzą dze nia wy twór cze i opro gra -
mo wa nie wspie ra ją ce pro jek to wa nie i przy go to wa nie do dru ku.
DLA fLeXO mOżemy ZrObiĆ WsZysTkO!
n przy go to wać gra ficz nie i po li gra ficz nie pra ce na wszyst kich płasz czy znach sys te mo wych 

i dla wszyst kich apli ka cji so ftwa re’owych,
n wy ko nać ma try ce dru ku ją ce za po mo cą wszyst kich tech no lo gii, na ma te ria łach 

wszyst kich pro du cen tów, wszyst kich gru bo ści i wszyst kich for ma tów,
n eks pre so wo zre ge ne ro wać wszyst kie ty py wy my wa czy do fo to po li me rów,
n a te raz NOWOśĆ – wy ko nu je my usłu go wo si ta ro ta cyj ne do za dru ku ety kiet.

PRZYGOTOWALNIA 
FLEKSOGRAFICZNA 
WISTAR ANDRZEJ ROWICKI
ul. Piaskowa 58, 05-420 Józefów
tel.: 22 789 62 79, 22 789 66 11
biuro@reproflexo.pl
www.wistar.home.pl

n PODŁOżA, ATrAmeNTy i sysTemy sTAŁeGO ZAsiLANiA 
DO PLOTerÓW WieLkOfOrmATOWyCH*

n PŁyTy i CHemiA DO ObrÓbki OffseTOWyCH PŁyT iPAGsA**
– CtP i analogowe
– termoczułe i fotopolimerowe
– do obróbki chemicznej, bezobróbkowe i bezodczynnikowe

n PŁyTy fLeksODrukOWe AsAHi***
– wodowymywalne i konwencjonalne

REPROGRAF S.A.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
*Anna Klucznik – tel. kom.: 698 698 672
e-mail: klucznik.a@reprograf.com.pl
**Ryszard Garula – tel. kom.: 698 698 615
e-mail: garula.r@reprograf.com.pl 
***Bartłomiej Brzykcy – tel. kom.: 698 676 238
e-mail: brzykcy.b@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

PO ZNA Li śmy PrO GrAm 
Xe ikON CAfé eu rO Pe 2019 
––––––––––

Kon fe ren cja Xe ikon Café Eu ro pe 2019,

któ ra od bę dzie się w bel gij skiej An twer pii

w dniach 26-28 mar ca br., wy ko rzy sta po raz

ko lej ny for mu łę Aka de mii Wie dzy. Na pro -

gram Aka de mii bę dzie się skła da ła se ria

rów no le głych se sji. 

Bu si ness Talks (Roz mo wy Biz ne so we) po -

mo gą uczest ni kom po zy skać wie dzę i wgląd

w moż li wo ści roz wo ju biz ne su, na to miast

prak tycz ne Tech Talks (Roz mo wy Tech nicz -

ne) skon cen tru ją się na tech nicz nej cha rak te -

ry sty ce sze ro kiej ga my roz wią zań do za sto so -

wań koń co wych. Ele men tem każ de go

wy kła du – pre zen to wa nym w trak cie lub

po je go za koń cze niu – bę dzie prak tycz na de -

mon stra cja tech nicz na z wy ko rzy sta niem jed -

nej z dzia ła ją cych na ży wo ma szyn, do bra -

nych sto sow nie do apli ka cji koń co wych

oma wia nych w trak cie se sji. Prze gląd wszyst -

kich se sji Aka de mii moż na zna leźć w spe cjal -

nej apli ka cji na urzą dze nia prze no śne Xe ikon

Café. W ce lu jej in sta la cji na le ży po brać 

apli ka cję Event mo bi ze skle pów iTunes lub

Go ogle Play i wpi sać kod „xceu ro pe”.

W pro gra mie Bu si ness Talks znaj dą się

wy kła dy: „Po ru sza nie się wśród cy fro wych

moż li wo ści”; „Do sko na le nie związ ku tech no -

lo gii cy fro wych i flek so”; „Wy bór od po wied -

niej tech no lo gii dru ku klu czem do suk ce su”;

„Jak osią gnąć ce le ko lej ne go eta pu pro duk -

cji cy fro wej?”. Z ko lei w pro gra mie Tech Talks

bę dzie moż na wy słu chać pre lek cji: „Od kry -

wa nie zło żo no ści cy fro wych ety kiet IML”;

„Gdy li czą się bez pie czeń stwo żyw no ści i ja -

kość: ko rzy ści ze sto so wa nia su che go to ne -

ra”; „Ko rzy ści kosz to we ze sto so wa nia in kjet

UV”; „Prze gląd roz wią zań hy bry do wych dla

ni sko na kła do wej pro duk cji ety kiet i opa ko -

wań tek tu ro wych”; „Zbyt go rą ce do utrzy -

ma nia? Jak zy skać nie ogra ni czo ne moż li -

wo ści re kla my na kub kach pa pie ro wych”;

„Wo recz ki sto ją ce – oka zja więk sza od ety -

kiet”; „Jak gład ko prze bie ga Twój biz nes?

Zy skaj na ko rzy ściach z pro duk cji end -2-

end”; „Te raz go rą co: za ra biaj na cy fro wych

ety kie tach He at Trans fer”; „Ro la pro jek tan ta

w two rze niu uda ne go work flow w pro duk cji

ety kiet i opa ko wań”; „No wa nor mal ność

w cy fro wym za rzą dza niu ko lo rem”; „Po zo -

sta jąc na bie żą co z no wy mi prze pi sa mi do -

ty czą cy mi bez pie czeń stwa żyw no ści” (se sja

do stęp na je dy nie 27 mar ca).

Aka de mii Xe ikon Café bę dzie to wa rzy -

szy ła Kon fe ren cja Xe ikon Café, któ rej se sje

bę dą się od by wać każ de go po ran ka; w ich

trak cie bę dzie moż na wy słu chać wy kła dów

de cy den tów z wie lu firm (DS Smith, Con ti -

nen tal Fo ods, To ugh Crowd, Eu ro cod, Le ader -

form oraz Ta pe con), a tak że spe cja li stów

z bran ży dru ku (np. ba da cza tren dów Al ja na

De Bo era). 

Na pod sta wie in for ma cji Xe ikon Café 

opra co wał TK


