PŁyTy i mATeriAŁy eksPLOATACyjNe DLA PrZyGOTOWALNi

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

REKLAMA

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 esHOP.
WyGODNe ZAkuPy mATeriAŁÓW eksPLOATACyjNyCH ONLiNe.

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

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

firmA kODAk jesT WiODąCym DOsTAWCą mATeriAŁÓW DO PrePressu

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

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

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
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
n

Oferujemy:
n

MULTITECHNIKA GORLAK I SYNOWIE SP.J.
ul. Kamienna 19
62-081 Wysogotowo k. Poznania
+48 603 885 295
prepress@multitechnika.com
www.multitechnika.com

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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Matryce fotopolimerowe w technologii HD Flexo i Full HD Flexo
dla druku opakowań sztywnych (tektura falista) i giętkich (średnia i szeroka wstęga)
Matryce fotopolimerowe do uszlachetniania druku offsetowego
(np. lakierowanie wybiórcze)
Montaż matryc na foliach dla producentów opakowań z tektury
DTP – dostosowywanie projektów do wymagań druku ﬂeksograﬁcznego
Prooﬁng wielkoformatowy GMG i CGS

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.
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REKLAMA

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!

n

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

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

Mamy ponad 25 lat doświadczenia w przygotowywaniu prac do druku ﬂeksograﬁcznego, dla niemal
wszystkich technik druku. Zainwestowaliśmy w najnowocześniejsze urządzenia wytwórcze i oprogramowanie wspierające projektowanie i przygotowanie do druku.
DLA fLeXO mOżemy ZrObiĆ WsZysTkO!
n przygotować graﬁcznie i poligraﬁcznie prace na wszystkich płaszczyznach systemowych
i dla wszystkich aplikacji software’owych,
n wykonać matryce drukujące za pomocą wszystkich technologii, na materiałach
wszystkich producentów, wszystkich grubości i wszystkich formatów,
n ekspresowo zregenerować wszystkie typy wymywaczy do fotopolimerów,
n a teraz NOWOśĆ – wykonujemy usługowo sita rotacyjne do zadruku etykiet.

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

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

POZNALiśmy PrOGrAm
XeikON CAfé eurOPe 2019

kich sesji Akademii można znaleźć w specjal-

„Woreczki stojące – okazja większa od ety-

nej aplikacji na urządzenia przenośne Xeikon

kiet”; „Jak gładko przebiega Twój biznes?

––––––––––

Café. W celu jej instalacji należy pobrać

Zyskaj na korzyściach z produkcji end-2-

Konferencja Xeikon Café Europe 2019,

aplikację Eventmobi ze sklepów iTunes lub

end”; „Teraz gorąco: zarabiaj na cyfrowych

Google Play i wpisać kod „xceurope”.

etykietach Heat Transfer”; „Rola projektanta

która odbędzie się w belgijskiej Antwerpii
w dniach 26-28 marca br., wykorzysta po raz

W programie Business Talks znajdą się

w tworzeniu udanego workflow w produkcji

kolejny formułę Akademii Wiedzy. Na pro-

wykłady: „Poruszanie się wśród cyfrowych

etykiet i opakowań”; „Nowa normalność

gram Akademii będzie się składała seria

możliwości”; „Doskonalenie związku techno-

w cyfrowym zarządzaniu kolorem”; „Pozo-

równoległych sesji.

logii cyfrowych i ﬂekso”; „Wybór odpowied-

stając na bieżąco z nowymi przepisami do-

niej technologii druku kluczem do sukcesu”;

tyczącymi bezpieczeństwa żywności” (sesja
dostępna jedynie 27 marca).

Business Talks (Rozmowy Biznesowe) pomogą uczestnikom pozyskać wiedzę i wgląd

„Jak osiągnąć cele kolejnego etapu produk-

w możliwości rozwoju biznesu, natomiast

cji cyfrowej?”. Z kolei w programie Tech Talks

Akademii Xeikon Café będzie towarzy-

praktyczne Tech Talks (Rozmowy Technicz-

będzie można wysłuchać prelekcji: „Odkry-

szyła Konferencja Xeikon Café, której sesje

ne) skoncentrują się na technicznej charakte-

wanie złożoności cyfrowych etykiet IML”;

będą się odbywać każdego poranka; w ich

rystyce szerokiej gamy rozwiązań do zastoso-

„Gdy liczą się bezpieczeństwo żywności i ja-

trakcie będzie można wysłuchać wykładów

wań końcowych. Elementem każdego

kość: korzyści ze stosowania suchego tone-

decydentów z wielu ﬁrm (DS Smith, Conti-

wykładu – prezentowanym w trakcie lub

ra”; „Korzyści kosztowe ze stosowania inkjet

nental Foods, Tough Crowd, Eurocod, Leader-

po jego zakończeniu – będzie praktyczna de-

UV”; „Przegląd rozwiązań hybrydowych dla

form oraz Tapecon), a także specjalistów

monstracja techniczna z wykorzystaniem jed-

niskonakładowej produkcji etykiet i opako-

z branży druku (np. badacza trendów Aljana
De Boera).

nej z działających na żywo maszyn, dobra-

wań tekturowych”; „Zbyt gorące do utrzy-

nych stosownie do aplikacji końcowych

mania? Jak zyskać nieograniczone możli-

Na podstawie informacji Xeikon Café

omawianych w trakcie sesji. Przegląd wszyst-

wości reklamy na kubkach papierowych”;

opracował TK
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