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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 

API FOLIE 
POLSKA SP. Z O.O.
Raszyńska 13, 05-500 Raszyn
tel.: 22 737 58 01 
biuro@apigroup.com
www.apigroup.com

CHESPA SP. Z O.O.
47-316 Chorula, ul. Opolska 10A

tel.: +48 77 5561700
chespa@chespa.eu
www.chespa.eu

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 S.C.
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

r iz  
FARBY WODOROZCIEŃCZALNE

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

KAż DY NO WY PRO DuKT AG FA GRA PHICS MOż NA NA ZWAĆ PRO EKO LO GICZ NYM. ZA RóW NO uRZą DZE NIA,
jAK I MA TE RIA ŁY. W przy pad ku ma te ria łów eks plo ata cyj nych ta kich jak pły ty of f se to we szcze gól nie wi dać
pro eko lo gicz ne ten den cje. PŁY TY BEZ CHE MICZ NE z na tu ry swo jej są pro eko lo gicz ne. Mi ni ma li zu ją lub eli -
mi nu ją ko niecz ność uży wa nia che mii i wo dy, a co za tym idzie zmniej sza ją ilość ge ne ro wa nych od pa dów.
Są to zna ne od wie lu lat AMI GO TS i AZu RA TS oraz no we AZu RA Tu, AZu RA TE. W przy pad ku tzw. płyt
kon wen cjo nal nych, wy ma ga ją cych uży cia pro ce su che micz ne go, zmia ny do ty czą jak naj mniej sze go zu ży cia
che mi ka liów. Pły ty ENER GY ELI TE PRO po trze bu ją je dy nie kil ku dzie się ciu mi li li trów wy wo ły wa cza na 1 m2

go to wej for my dru ko wej. A no we pły ty Ener gy Eli te ECO wraz z de dy ko wa nym pro ce so rem Ar ka na ogra ni -
cza ją do mi ni mum zu ży cie che mii (tyl ko kil ka mi li li trów kon cen tra tu na 1 m2 pły ty) oraz cał ko wi cie eli mi -
nu ją uży cie wo dy płu czą cej, jed no cze śnie wy dłu ża jąc kil ku krot nie ży wot ność ką pie li (do 15 000 m2).

API GRO uP – uSZLACHETNIENIE DRuKu, WZMOCNIENIE MARKI, jAKOŚĆ

Pro du cent fo lii do uszla chet nia nia dru ku oraz la mi na tów kar to no wych do opa ko wań. Spe cja li sta 
w fo liach me ta li zo wa nych do: hot stam pin gu, cold stam pin gu, fo liach pig men to wych do ter mo trans fe -
ru, fo liach dy frak cyj nych, ho lo gra ficz nych Ho lo ni que™, la mi na tów kar to no wych z fo lia mi de ko ra cyj ny mi,
la mi na tów so czew ko wych Fren sel Lens. Wszystkie nasze folie są niskomigracyjne, co ma ogrom ne zna -
cze nie w apli ka cji na róż nych pod ło żach oraz w świe cie eko lo gii. Trans met, kar ton la mi no wa ny czy stym
alu mi nium jest pro duk tem z gru py eko lo gicz nej. 
Za kres na sze go dzia ła nia: po li gra fia, opa ko wa nia, in tro li ga tor stwo, wzmoc nie nie mar ki, bez pie czeń stwo
pro duk tu. API Gro up to glo bal ny part ner. jESTEŚMY ZAWSZE BLISKO KLIENTóW.

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.

ATRA MEN TY HP LA TEx Łą CZą W SO BIE NAj LEP SZE CE CHY ATRA MEN TóW NA BA ZIE ROZ PuSZ CZAL -
NI KóW (sol wen tów), od por nych na dzia ła nie pro mie ni UV i wo dy. Za pew nia ją wy so ką ja kość, trwa łość
i róż no rod ność wy dru ków. DZIę KI ATRA MEN TOM HP LA TEx NA BA ZIE WO DY DRu KO WA NIE STA jE SIę
BEZ PIECZ NIEj SZE DLA ZDRO WIA.
n Dru ko wa nie bez za pa cho we spraw dza się tam, gdzie nie moż na za sto so wać tech no lo gii sol wen to -

wej, np. w pla ców kach opie ki zdro wot nej 
n Nie wy ma ga ją spe cjal nej wen ty la cji w stre fie pro duk cji
n Atra men ty HP La tex na ba zie wo dy speł nia ją wie le ry go ry stycz nych wy ma gań do ty czą cych wpły wu

na ludz kie zdro wie
HP LATEx: 1500 / 3200 / 3600 / R100 / R2000 – drukarki do wielkoformatowego druku lateksowego.

EKOLOGICZNY SYSTEM BEZPOŚREDNIEGO GRAWEROWANIA 
ELASTOMEROWYCH FORM FLEKSO PREMIuMSETTER FIRMY HELL GRAvuRE. 
Brak solwentów w procesie. Jedynie 2 kroki produkcyjne. Mycie wodą. Wysoki transfer farby. Wydajny,
energooszczędny laser włóknowy. 2540-5080 dpi. Płyty i tuleje bez końca. Szer. cylindra 1000-3000 mm.
Trójwymiarowe kształtowanie punktów. Najwyższa jakość form. Szeroki zakres zastosowań –
opakowania giętkie, metalowe, tissue, płyty do lakierowania wybiórczego i wiele innych.

RAKLE MDC firmy Daetwyler SwissTec dla flekso i wklęsłodruku. Szeroka gama powłok i kształtów ostrza.
Konsultacje, testy, wsparcie techniczne. Prawie 30 lat na rynku polskim!
MATERIAŁY INTROLIGATORSKIE: zszywki płaskie i z oczkiem, wiertła stalowe, teflonowe, do tkanin.

Fir ma Böttcher od lat ofe ru je pro duk ty pro eko lo gicz -
ne i do kon tak tu z żyw no ścią. Speł nia ją one kry te -
ria okre ślo ne przez In sty tut FOGRA oraz po sia da -
ją cer ty fi ka ty ISEGA. Na bie żą co są pro wa dzo ne ba -
da nia po zwa la ją ce wy cho dzić na prze ciw ak tu al nym
po trze bom ryn ku i sze ro ko ro zu mia nej eko lo gii
w każ dej z ofe ro wa nych grup pro duk to wych:
n wał ki do ma szyn dru ku ją cych 
n zmy wa cze dla dru ku of f se to we go 

i flek so gra fii 

n sta bi la ty – rów nież do re duk cji al ko ho lu 
i dru ku bez al ko ho lo we go 

n po moc ni cze środ ki dru kar skie, fi ze li ny 
n ob cią gi of f se to we 
n pły ty do la kie ro wa nia wy biór cze go
n sle eve’y i pła skie for my gu mo we

BöttcherFlex do la se ro we go gra we ro wa nia
form dru ko wych dla flek so gra fii 

n sle eve’y mon ta żo we dla flek so gra ficz nych
form fo to po li me ro wych 
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FLEKSOGRAF STUDIO PREPRESS

Oddział I w Drużynie
ul. Taborowa 39 , 62-053 Drużyna
tel.: +48 61 898 30 16
tel. kom.: +48 513 042 084
Oddział II w Wągrowcu
ul. Lipowa 29M, 62-100 Wągrowiec
tel. kom.: +48 530 995 204
www.fleksograf.com.pl

KODAK uLTRA Nx – MATRYCE FLEKSOGRAFICZNE WYMYWANE WODą
Jako jedni z pierwszych w Europie oraz pierwsi w Polsce możemy zaoferować Państwu matryce do druku
fleksograficznego wykonane w najnowszej technologii firmy Kodak – FLExCEL Nx uLTRA SOLuTION.
Płyty te wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników, a ich wykonanie zajmuje mniej niż godzinę, co
przekłada się na zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego podczas procesu produkcyjnego. 

Jeśli są Państwo zainteresowani przetestowaniem działania płyt Ultra NX 
w Państwa firmie, zapraszamy do kontaktu: Joanna Walachowska
tel: +48 61 225 54 59, kom: +48 534 053 800
e-mail: nowetechnologie@fleksograf.com.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 zapa-
chu 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 ni skiej mi gra cji schną ce oksy da cyj nie do pro duk cji opa ko wań spo żyw czych na pod ło żach niewsią kli -
wych; TINKREDIBLE MGA® – do dru ku na bla sze; AL CHE MY – zło te i srebr ne; NEW v PACK MGA® – far -
by i la kie ry UV neu tral ne sen so rycz nie oraz o ni skiej mi gra cji; NEWv – UV do dru ku na sze ro kim spek -
trum pod ło ży (of f set + flek so); GECKO – far by i la kie ry roz pusz czal ni ko we dla flek so gra fii i wklę sło dru -
ku; HYDRO-x – flek so gra ficz ne far by wo do roz cień czal ne; LAKIERY; środ ki po moc ni cze, do dat ki do wo dy.

HUBERGROUP POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com
www.hubergroup.pl

GRAW SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 2, 95-035 Ozorków
tel./fax: 42 718 2121
graw@graw.pl
www.graw.pl

OD 25 LAT WPRO WA DZA MY NA POL SKI RY NEK PRO DuK TY I ROZ WIą ZA NIA EKO LO GICZ NE.
Środ ki che micz ne fir my RECYL® przy ja zne dla śro do wi ska, bio de gra do wal ne (OECD 301), nie 
wy ka zu ją ce bio -kon cen tra cji (CLP-GHS), zgod ne z prze pi sa mi FDA dla pro duk tów ma ją cych kon takt 
z żyw no ścią, a tak że bez LZO (VOC FREE). urzą dze nia my ją ce fir my NANOvIS® pod da ją ce pod czas 
pra cy nie lot ny śro dek czysz czą cy cią głe mu re cy klin go wi. Roz wią za nie to nie wy ma ga spe cja li stycz nej
ochro ny, za bez pie czeń, a na wet wy cią gu po wie trza. usłu gę czysz cze nia wał ków ra stro wych 
spe cja li stycz nym la se rem – naj bar dziej przy ja znym dla śro do wi ska roz wią za niem czysz czą cym. 
Nie wy ma ga środ ków che micz nych i nie po zo sta wia żad nych od pa dów che micz nych. Dzię ki tym 
i in nym ofe ro wa nym roz wią za niom oszczę dza my nie tyl ko czas, ale tak że zmniej sza my kosz ty 
eks plo ata cyj ne chro niąc jed no cze śnie lu dzi i śro do wi sko.

IN TE GART – WIO Dą CY DYS TRY BO TuR TECH NO LO GII HP LA TEx jEST PRO PA GA TO REM DRu Ku EKO -
LO GICZ NE GO. Tech no lo gia HP La tex III ge ne ra cji to prze łom w seg men cie ma łych i du żych urzą dzeń.
Wpro wa dza wie le in no wa cyj nych roz wią zań w za kre sie tech no lo gii dru ku wiel ko for ma to we go. Wy two -
rzo ne na ba zie wo dy atra men ty HP La tex są w peł ni eko lo gicz ne. Ba zu ją cy na wo dzie tusz HP La tex jest
naj bar dziej proz dro wot ny: za rów no pod czas dru ko wa nia, jak i na eta pie eks plo ata cji go to we go wy dru -
ku oraz re cy klin gu zu ży tych ma te ria łów eks plo ata cyj nych (HP Pla net Part ners – pro gram bez kosz to we -
go zwro tu ma te ria łów eks plo ata cyj nych HP). Atra men ty HP La tex speł nia ją sze reg ry go ry stycz nych kry -
te riów zdro wot nych, wy ma ga nych do uzy ska nia cer ty fi ka tów UL ECO LO GO i GRE EN GU ARD GOLD.
n HP La tex 570; 560; 375 – tu sze 3-li tro we n HP La tex R2 000 – tu sze 5-li tro we, 3-li tro wy bia ły tusz
n HP La tex 365; 335; 315 – tu sze 775 ml n HP La tex R1 000 – tu sze 3-li tro we

INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1, Błonie 55-330
Miękinia k. Wrocławia

tel.: +48 71 31 53 191
biuro@integart.com.pl, www.integart.com.pl
www.ekologicznadrukarnia.pl

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 (ry nek ak cy den so wy, opa ko wa nio wy oraz druk uv) i SONORA x-N (rynek gazetowy).
Zna czą ce oszczęd no ści zwią za ne z eli mi na cją wy wo ły war ki, a dzię ki te mu che mii, wo dy, ener gii i od -
pa 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 po li ty ką zrów no wa żo ne go roz wo ju; kom pa ty bil ność z więk szo ścią ter micz nych na świe tla rek CtP 
do stęp nych na ryn ku; druk za rów no ma łych, jak i bardzo du żych na kła dów (maks. sze ro kość 1495 mm,
format VLF, grubość 0,4), peł na go to wość do za ło że nia na ma szy nę tuż po na świe tle niu. Pły ty 
ofe ru ją pa ra me try cha rak te ry stycz ne dla tra dy cyj nych płyt CtP: wy so kość re ali zo wa nych na kła dów, pręd -
kość na świe tla nia czy ja kość dru ko wa nia. Za sto so wa nie w ma szy nach za rów no ar ku szo wych, jak i zwo -
jo wych (he at se to wych i cold se to wych).

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 P7E 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 P7E 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 HD oraz tonerowa Mark Andy
Digital One umożliwiają obniżenie ilości zużytego podłoża oraz zużycia energii.
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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/

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

     

        

OKI EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa

Osoba kontaktowa:
Krzysztof Nakielski
tel.: 22 44 86 500
knakielski@okieurope.com
https://www.oki.com/pl/printing/products/label/

tesa tape Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań
biuro@tesa.com
www.tesa.pl

FIRMA uPM RAFLATAC TWORZY ROZWIąZANIA ETYKIETOWE PRZYSZŁOŚCI 
BEZ MATERIAŁóW POCHODZENIA KOPALNEGO POPRZEZ OPRACOWYWANIE 
INNOWACYjNYCH I PRZYjAZNYCH ŚRODOWISKu TECHNOLOGII. 

Jako jeden z czołowych światowych producentów samoprzylepnych materiałów etykietowych
dostarczamy papierowe i foliowe laminaty etykietowe najwyższej jakości do produktów powszechnego
użytku oraz do zastosowań przemysłowych za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci fabryk, terminali
dystrybucyjnych i biur sprzedaży. Zatrudniamy około 3000 pracowników, a wartość sprzedaży w 2018
roku wyniosła 1,5 mld EUR (1,9 mld USD). UPM Raflatac jest częścią grupy UPM. 
Więcej informacji na stronie www.upmraflatac.com.

PHO ENIx xTRA PRINT POL SKA OFE Ru jE PRO EKO LO GICZ NE ROZ WIą ZA NIA DLA PO LI GRA FII
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.

FIRMA OKI TO jEDEN Z CZOŁOWYCH PRODuCENTóW uRZąDZEŃ DRuKująCYCH ORAZ ROZWIąZAŃ
Z ZAKRESu DRuKu

OKI wprowadziła na rynek całą gamę niesamowicie szybkich, funkcjonalnych i wydajnych urządzeń
do druku biurowego oraz specjalistycznego, które regularnie zdobywają nagrody branżowe. Od drukarek
i MFP, przez urządzenia dedykowane do termotransferu, wielkoformatowe plotery eko-solwentowe
ColorPainter i drukarki z technologią białego tonera i opcją nabłyszczania z serii Pro, aż po urządzenia
z tonerami neonowymi i drukarki etykiet charakteryzujące się unikalnymi w swoim segmencie cechami:
przestrzenią barw CMYK + biel oraz znakomitą jakością wydruków na szerokiej gamie nośników, w tym
na nośnikach barwionych w masie, przezroczystych i niepowlekanych.

Ochro na śro do wi ska od lat jest klu czo wym ele men tem na szych dzia łań w za kre sie od po wie dzial -
no ści kor po ra cyj nej, a na sze wy tycz ne do ty czą ce ochro ny śro do wi ska usta na wia ją ją w ca łej Gru pie.
Sys te my za rzą dza nia śro do wi sko we go są klu czo wym punk tem wyj ścia. Uży wa my tych sys te mów we
wszyst kich miej scach, któ re ma ją zna czą cy wpływ na śro do wi sko. Pro gram ochro ny śro do wi ska te sa
zo stał wpro wa dzo ny w 2001 ro ku. Wy zna cza on ce le dla ca łej Gru py, aby śmy sta le i wspól nie zmniej -
sza li nasz wpływ na śro do wi sko.
ZWIęK SZE NIE EFEK TYW NO ŚCI – ZMNIEj SZE NIE EMI SjI. O ile to moż li we, oszczę dza my ener gię: sie dem
za kła dów pro duk cyj nych i cen tra la Gru py ma ją te raz sys te my za rzą dza nia śro do wi sko we go cer ty fi ko -
wa ne zgod nie z ISO 14001. Cen tra la Gru py i za kła dy o naj wyż szej emi sji CO2 ma ją nie tyl ko sys tem za -
rzą dza nia śro do wi sko we go, ale tak że cer ty fi ko wa ny sys tem za rzą dza nia ener gią zgod nie z ISO 50001.


