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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.

www.3m.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

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.

BC-Chem Sp. z o.o. jeSt polSkim produCentem
klejów do przemySłu opakowaniowego od 2003 roku.

36-004 Łąka 260 P, woj. podkarpackie
tel.: +48 17/ 864-07-00
tel. kom.: +48/ 603-525-775
e-mail: biuro@bc-chem.pl
www.bc-chem.pl

BOBSt pOlSka Sp. z O.O.
al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź
Sprzedaż: tel.: 42 616 26 00
Części zamienne: tel.: 42 616 26 00
parts.pl@bobst.com
Serwis: tel.: 42 616 26 00
service.bpl@bobst.com
www.bobst.com

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

CICERO StapRO GROup Sp. z O.O.
ul. Królowej Marysieńki 50A
02-954 Warszawa

Kontakt: Aleksandra Szaforska
tel.: +48 785 009 700
e-mail: szaforska@iscicero.pl
www.iscicero.pl
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Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i własnemu laboratorium służy pomocą w doborze i dopasowaniu
produktów do indywidualnych potrzeb Klienta.
n introligatorskie
oferuje kleje:
n do kaszerowania
n do składarek na bazie EVA i PVAc
n do produkcji plastra miodu
n toreb i worków papierowych
n do folii, PCV, ALU
n do drewna
n wiecznie żywe typu PSA
n na gorąco typu HOT MELT

BoBSt to Czołowy doStawCa wySokiej jakośCi Sprzętu i uSług
dla produCentów opakowań z tektury litej, faliStej i materiałów giętkiCh.
Firma została założona przez Josepha Bobsta w 1890 roku w Lozannie, w Szwajcarii. Posiada przedstawicielstwa w 50 krajach, zarządza 11 zakładami produkcyjnymi w 8 krajach i zatrudnia ponad 5000 osób
na całym świecie.
Bobst uważany jest za zaufanego partnera oraz lidera innowacyjności w dziedzinie opakowań z tektury
litej i falistej. dla swoich klientów z tego sektora dostarcza maszyny do druku fleksograﬁcznego
zarówno typu in-line, jak i ofﬂine, do kaszerowania w linii, złocenia oraz składarko-sklejarki, automaty
sztancujące, wycinarki rotacyjne, a także różnego rodzaju urządzenia peryferyjne.
zapraSzamy do kontaktu z naSzą firmą.

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

SyStem CiCero miS to profeSjonalny SyStem informatyCzny
dedykowany dla poligrafii.
n HANDEL, KALKULACJA, TECHNOLOGIA
n ZAKUP I MAGAZYNY
Charakteryzuje się budową modułową
n PRODUKCJA
– siła systemu tkwi w zastosowaniu jego
n ZBIERANIE DANYCH
pełnej wersji, istnieje jednak możliwość
n LOGISTYKA
wdrożenia i korzystania z poszczególnych
n FAKTUROWANIE
modułów samodzielnie lub cyklicznego
n NORMY
włączania i rozpoczynania prac
n ANALIZY
z kolejnymi częściami systemu.
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do druku opakowań oferujemy
offSetowe maSzyny arkuSzowe ryoBi-mitSuBiShi
To maszyny drukujące na podłożach do 1 mm, z pełnym wyposażeniem dla opakowań i kartonaży (np.
cylindry transferowe o zmiennej geometrii czy systemy automatycznego wykrywania błędów na
drukowanych pracach). W tym roku objęliśmy ponadto przedstawicielstwo amerykańskiego producenta
niezawodnych systemów Cold Foil – ﬁrmy Eagle. Istnieją już instalacje maszyn RMGT z Cold Foil Eagle
in line, a osiągane efekty zapewniają najwyższą jakość uszlachetnień. W lutym 2020 r. podczas dni
otwartych zaprezentujemy Państwu w Warszawie, w drukarni murugumbel opakowaniową maszynę
RMGT 1050 LX -6+CD. zgłoszenia chęci uczestnictwa prosimy wysyłać na derya@derya.com.pl.

dERYa Sp. z O.O.
43-100 Tychy, ul. Podleska 32
tel.: +32 216 86 80
e-mail: derya@derya.com.pl
www.derya.pl

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.
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.

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

od ponad 15 lat firma dm SyStem jeSt liderem wśród doStawCów SyStemów dla Branży
opakowaniowej wSpomagająCyCh projektowanie i przygotowanie produkCji.
Od początku swej działalności współpracuje z ﬁrmą eSko, producentem rozwiązań dla przemysłu
opakowaniowego, w tym ploterów marki kongSBerg – są to najszybsze i najbardziej wszechstronne
stołowe plotery tnąco-bigująco-frezujące.
W ofercie ﬁrmy znajduje się również oprogramowanie ﬁrmy ESKO do projektowania i przygotowania
produkcji opakowań, jest to między innymi oprogramowanie: artioSCad, automation engine,
Studio i weBCenter.
Firma DM System prowadzi również profeSjonalne Szkolenia z zakresu obsługi tych programów
jak i podstaw projektowania opakowań i reklam POS/POD.

dM SYStEM
30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 8b
artios@dmsystem.com.pl, tel.: 693 977 407
www.plotery-tnace.pl

produCenCi opakowań mogą wzmocnić swoje możliwośCi drukowania
na tekturze faliStej, opakowaniaCh i diSplayaCh za pomocą jednoprzebiegowej
drukarki cyfrowej w technologii UV LED EFI nozomi C18000, drukującej do 75 m /min
na podłożach o szerokości do 1,8 metra.
Maszyna EFI Nozomi, pierwsza, która uzyskała certyﬁkat Fogra,
jest częścią kompletnego ekosystemu produkcji tektury falistej ﬁrmy EFI,
z najnowocześniejszymi oryginalnymi atramentami EFI, technologią Fiery DFE
oraz kompletnym pakietem oprogramowania EFI Corrugated Packaging Suite
do zarządzania operacjami biznesowymi i produkcją.

EfI CREtapRInt S.l.u.
Carrer Dels Ibers, 54
12550 Almazora (Castellón)
Hiszpania
www.eﬁ.com
Kontakt: Frank Janssen
Dyrektor Sprzedaży
e-mail: frank.janssen@eﬁ.com
mobile: +32 479 933 040

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.

EMpORIa Sp. z O.O.
ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno

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. 1000, 1300 i 1700 i 3000 mm. Oprogramowanie PremiumProﬁler – trójwymiarowe kształtowanie punktów. Najwyższa jakość form. Szeroki zakres zastosowań – opakowania
giętkie, metalowe, tissue, płyty do lakierowania wybiórczego i in.
rakle mdC ﬁrmy Daetwyler SwissTec dla ﬂekso i wklęsłodruku, w tym niepowlekane, powlekane (LongLife,
Soft), nierdzewne i specjalistyczne do Cold Seal, laminacji i in. Szeroka gama powłok i kształtów ostrza.
Oferujemy doradztwo, testy, wsparcie techniczne.
uSzCzelniaCze komór raklowych oraz CHEMIA do czyszczenia wałków rastrowych.
zSzywki i wiertła introligatorskie oraz wiele innych. zapraSzamy!

ERka S.C.
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki
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Osoba kontaktowa: Katarzyna Zalewska
tel.: 65 528 79 00, fax: 65 528 79 01
katarzyna.zalewska@emporia.pl
www.emporia.pl

tel.: +48 22 751 39 12, fax: +48 22 751 39 13
info@erka.com.pl, www.erka.com.pl
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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

komplekSowe portfolio rozwiązań dla drukarń opakowaniowyCh.
Niezależnie od tego, czy jest to druk offsetowy, cyfrowy czy zwojowy, oferta obejmuje maszyny indywidualnie konﬁgurowane pod kątem maksymalnej wydajności i najbardziej wyraﬁnowanych zastosowań.
naświetlarki Suprasetter A52/A75/A106/106/145/162/190; maSzyny drukująCe Speedmaster CX
75/102, XL 75/XL 75 Anicolor/106/145/162; maSzyny do zadruku kartonu z roli Heidelberg
Intro/ICS/CCS; SztanCe Easymatrix, Promatrix , Powermatrix, sztanca rotacyjna Speedmaster XL 106DD, sztanca płaska Heidelberg FCL; Składarko-Sklejarki Diana Easy 85/115, Diana Smart 55/80/115,
Diana X 80/115; SyStemy kontroli opakowań Diana Eye 42/55; SyStemy CięCia POLAR.
Całość uzupełniają odpowiednie elementy oprogramowania systemu prinect dedykowane dla drukarń
opakowaniowych, materiały eksploatacyjne i serwis.

heinzel SaleS poland Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 57/124
02-797 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 832 52 82
www.heinzelsales.com

papiery SCa Containerboard:
SCA Kraftliner (100-200 g/m2)
SCA Kraftliner Heavy Duty (250-440 g/m2)
SCA Kraftliner White Top (115-200 g/m2)
papiery makulaturowe z raubling:
Substytuty kraftlinerów
Substytuty sc-ﬂutingu
papiery makulaturowe z laakirchen:
starboardWAVE, starboardLINER 03
oraz starboardLINER 02

huBERGROup pOlSka Sp. z O.O.

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

papier biały siarczanowy z poels:
Starkraft 28-80 g/m2
Celuloza:
krótkowłóknista i długowłóknista
papiery publikacyjne:
papiery LWC (51-90 g/m2)
papiery SC (45-60 g/m2)
papiery gazetowe ulepszone (40-70 g/m2)
papier GraphoInvent (54-70 g/m2)
papier offset SCA Frontier (70/75/70 g/m2)

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.

n

InfOGRaf Sp. z O.O.
Al. 11 Listopada 159, 66-400 Gorzów Wlkp
Biuro: +48 513 700 322
Mobil: +48 501 262 552
mobil: +48 501 790 552
biuro@infograf.eu / www.infograf.eu

nowe maSzyny – Bezpośredni importer
n Automaty do produkcji okładek, teczek,
segregatorów.
n Automaty do sztancowania i złocenia,
składarko-sklejarki do pudełek i kartonów.
n Przemysłowe laminatory termiczne
i na bazie wody, gilotyny.
n Automaty do kaszerowania, bobiniarki,
przekrawacze do papieru.
n Akcesoria do wykrojników i opakowań.

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

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.
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Automaty do montażu magnesów,
okienkarki, torebkarki, maszyn ﬂekso.
zapewniamy instalacje, szkolenia, serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny.
dodatkowo zajmujemy się:
n modernizacją maszyn
(nowa elektronika, nowy komputer);
n naprawą elektroniki poligraﬁcznej;
n produkcją i sprzedażą systemów dyszowych
do klejenia kartonu i tektury.
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interaS – a. SnarSki jeSt wieloletnim przedStawiCielem
na rynku polSkim firmy Cito SyStem gmBh, lidera w produkCji materiałów
do SztanCowania opakowań i produkCji wykrojników na rynkaCh światowyCh.
Wieloletnie doświadczenie w pracy w branży opakowaniowej pozwala na niezawodne zaspakajanie potrzeb
klientów na rynku polskim. Służymy doradztwem technicznym, prowadzimy szkolenia, dostarczamy
niezbędne – materiały do produkcji opakowań (między innymi kontrbigi, taśmy papierowe i metalowe,
nożyce do cięcia kontrbigów, środki czyszczące, płyty wymienne do automatów sztancujących) – materiały
do produkcji wykrojników (linie tnące i bigujące, gumy i proﬁle gumowe, kleje itp.), a także części maszyn
sztancujących.

IntERaS – a. SnaRSkI
ul. Niemojewskich 23, 88-100 Inowrocław
e-mail: info@interas.com.pl
tel.: +48 52 35 46 155, tel.: +48 52 566 82 74
fax: +48 52 353 99 71, mobile: +48 665 016 656
www.interas.com.pl

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 topliwe na bazie polioleﬁny, do stosowania na składarko-sklejarki, do produkcji tacek, pudełek itp.
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.

IntERMat S.C.
Biuro Handlowe i Magazyn
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

introzap Sp. z o.o. od 18 lat jeSt wyłąCznym przedStawiCielem niemieCkiej firmy kolBuS
na rynku polSkim. w naszej ofercie znajdują się:
n maszyny do produkcji okładek książkowych z bogatym opcjonalnym wyposażeniem
n maszyny do uszlachetniania okładek
n nożyce do cięcia tektury litej
n maszyny do wykonywania pudełek luksusowych z tektury litej
(żłobkowanie tektury, oklejanie, wklejanie luster, formowanie pudełek, wkładanie magnesów)
n kompaktowe i modułowe maszyny do produkcji opakowań z tektury falistej
n składarko-sklejarki do pudeł z tektury falistej
oferujemy również usługi profesjonalnego serwisu, części zamienne i doradztwo techniczne.

IntROzap Sp. z O.O.
ul. Stefana Grota Roweckiego 4
43-100 Tychy

kama, jeden z CzołowyCh produCentów maSzyn dla przemySłu
opakowaniowego i poStpreSSu, ofiCjalnie wkraCza na polSki rynek. W ofercie:
n Składarko-Sklejarki kama ff52i do składania cyfrowo zadrukowanych kartonów
w krótkich seriach
n kama profold 74 przeznaczona do szerokiej gamy produktów związanych
z drukiem komercyjnym (teczki, koperty, składane pocztówki itp.)
n SztanCa kama proCut 76 foil przeznaczona do arkuszy o maks. rozmiarze 760x600 mm.
Urządzenie wyposażone jest w możliwość bigowania, perforacji, tłoczenia oraz hot stampingu.
ProCut 76 działa z dokładnością do 0,1 mm. Przetwarza papier, tekturę i tworzywa sztuczne
o gramaturze od 100 g/m² do 1500 g/m² lub grubości 1,8 mm z wydajnością 5500 ark./h.

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 zakłady produkcyjne w Polsce; ma wdrożony autorski, opatentowany system identyﬁkacji
walców Roller-ID w technologii RFID.
Oferuje również produkCję tulei flekSografiCznyCh (sleeves), walce pokryte okładzinami
gumowymi, silikonowymi i poliuretanowymi dla różnych gałęzi przemysłu oraz linię produktów
chemicznych InstaChem wspomagającą osiągi walców.
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.

naVe europe Sp. z o.o.
oferuje naStępująCe maSzyny
do proCeSów poSt-preSS:
n automatyczne i półautomatyczne maszyny
sztancujące (zarówno do kartonu, jak i do
tektury falistej),
n maszyny sztancująco-złocące,
n składarko-sklejarki,
n okienkarki,
n kaszerownice,
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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

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

kaMa GMBh
Weronika Wachulak
tel. kom.: +48 794 772 772
Piotr Skarbek-Kozietulski
tel. kom.: +48 604 636 852
www.kama.info

lIGuM pOl Sp. z O.O.
ul. Sikorskiego 64
67-200 Głogów
ligum@ligum.pl
Infolinia: 606 454 486 (6064) LIGUM
www.ligum.pl

n

maszyny do produkcji opakowań
wrapped rigid box,
n linie do oprawy zeszytowej,
n linie do oprawy klejonej,
n niciarki,
n zbieraczki.
Zapewniamy opiekę posprzedażową,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Zajmujemy się również pośrednictwem
w sprzedaży maszyn używanych.

UROP

navE
EuROpE Sp. z O.O.
ul. Rydlówka 5B/109, 30-363 Kraków
Marek Migdalski – kom.: +48 728 989 693
email: marek.migdalski@naveeurope.com
Marcelina Jędrzejewska – kom.: + 48 785 964 720
email: office@naveeurope.com
https://naveeurope.com/
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firma omigraf Sp. z o.o., wyłąCzny przedStawiCiel firm omet, prati i panteC
oferuje komplekSowe rozwiązania w zakreSie wąSkiej wStęgi.

OMIGRaf Sp. z O.O.
al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
tel.: +48 696 606 090, tel.: +48 570 000 533
biuro@omigraf.com
www.omigraf.com

Maszyny do drukowania o średniej szerokości taśmy z unikalną koncepcją platformy zaprojektowaną
w celu połączenia szerokiego zestawu technologii drukowania i wykańczania, które mogą być
specjalnie zaprojektowane dla branży spożywczej, tytoniowej, produktów kosmetycznych oraz dla sektora
farmaceutycznego. Rozwiązania te doskonale sprawdzą się w zakresie drukowania opakowań
elastycznych, kartonu składanego, folii jednowarstwowych lub wielowarstwowych, laminatów, pudeł,
biletów loteryjnych, etykiet zabezpieczających, blistrów.
Firma oferuje również materiały eksploatacyjne, urządzenia peryferyjne i narzędzia.

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

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

w naSzej oferCie:
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
magazyn papieru: ul. Pozytywki 1A
02-881 Warszawa, tel.: 22 7572949
pakmar@pakmar.com.pl, papier@pakmar.com.pl
www.pakmar.com.pl

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
„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
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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.

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.

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.

Wytwarzamy również Szeroką gamę
niepowlekanyCh kartonów SpeCjalnyCh,
o różnych przeznaczeniach ﬁnalnych.

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 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
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)
Kartonfabrik Kaierde, Delligsen (D)

n
n
n
n

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
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jeden z wiodąCyCh na polSkim rynku poligrafiCznym doStawCów materiałów,
urządzeń, maSzyn oraz oprogramowania do produkCji opakowań
Nasi dostawcy to m.in.:
n
n
n
n
n
n

aSahi
dakiou
honghjing
komori
SCreen
x-rite

n
n
n
n
n
n

BieffeBi
dupont
igt
praxair
texaChem
youBond

n
n
n
n
n
n

Comexi
gergonne
jinBao
roSSini
Valloy
zhengrun

n
n
n
n
n

Cron
guangya
kdx
Sakurai
Vianord

REpROGRaf-GRafIkuS S.a.
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa
tel.: +48 22 539 40 00
e-mail: info@reprograf-graﬁkus.com.pl
www.reprograf-graﬁkus.com.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.

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

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.
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.
odwiedź naszą stronę internetową www.sinopackcare.eu, by zawsze być na bieżąco. 24/7

daRIuSz R. zuzEk
ul. Macieja Dębskiego 63/3, 30-499 Kraków
tel.: +48 693 55 10 72, darius.z@xtpack.eu
www.sinopackcare.eu

Wyłączny przedstawiciel światowych liderów w produkcji maszyn i urządzeń poligraﬁcznych:
i heiBer + SChröder: okienkowanie – wklejanie różnych materiałów do wykrojów kartonowych i produkcja opakowań przestrzennych i Sanwa – japońska technologia precyzyjnego sztancowania i tłoczenia i oppliger – szwajcarskie linie do kaszerowania i yawa: złocenie na gorąco i tłoczenie i dakiou:
sztancowanie i tłoczenie papieru, kartonu oraz plastiku z roli i felix: zautomatyzowana aplikacja kleju
w produkcji opakowań, POS i materiałów marketingowych i eurograf: złocenie na zimno w linii na dowolnej maszynie offsetowej i wSd: wykrawanie rotacyjne w linii na maszynie offsetowej i aCe: kontaktowe i bezkontaktowe czyszczenie wstęgi i arkuszy; antystatyka; maszyny do mycia wielkoformatowych
polimerów i systemy eSa i Vetaphone: systemy Corona do aktywacji koronowej wstęgi i EASI-Plasma.
Sprzedaż i serwis i nowe i używane maszyny poligraﬁczne i części zamienne i wsparcie techniczne i 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

firma upm raflataC tworzy rozwiązania etykietowe przySzłośCi
Bez materiałów poChodzenia kopalnego poprzez rozwijanie
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.

VerSor engineering – produCent i dyStryButor
maSzyn dla przemySłu poligrafiCznego i opakowaniowego
Działania ﬁrmy skoncentrowane są na produkcji składarko-sklejarek do opakowań z tektury falistej, litej,
mikrofali oraz folii PET, PCW i PP. Ponadto zajmujemy się konstrukcją oraz budową maszyn inspekcyjnych
do weryﬁkacji jakości i poprawności wykonania opakowania, systemów aplikacji taśm i systemów tłoczenia
pisma Braille’a. Oferowane konstrukcje maszyn podlegają ciągłemu rozwojowi technologicznemu w naszym
biurze konstrukcyjnym.
produkty Versor są wykonywane w wersjach seryjnych, jak również pod indywidualne rozwiązania
niezbędne naszym klientom.
Versor jest także dystrybutorem automatów sztancujących.

poligrafika 9/2019

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/

vERSOR EnGInEERInG
Sp. z O.O. Spółka kOMandYtOwa
ul. Kazimierza Pułaskiego 45, 85-619 Bydgoszcz
tel. +48 52 346 79 48, tel. kom.: +48 509 491 164
biuro@versor.pl, versor@versor.pl
www.versor.pl
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vES plOtER
ul. Chojnowska 6c, 03-583 Warszawa
tel./fax: 22 633 36 14
vesploter@vesploter.pl
www.vesploter.pl

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 stołowe plotery tnąco-bigujące – niezastąpione przy projektowaniu i produkcji opakowań
z kartonu i tektury falistej, a także przygotowaniu płyt i obciągów do lakierowania wybiórczego;
n rolkowe i stołowe plotery tnące z podajnikiem do szybkiego wycinania etykiet
dowolnego kształtu i materiałów opakowaniowych;
n plotery drukujące atramentami uV – umożliwiające wydruk na materiałach płaskich
o grubości do 120 mm.

waB
aRtYkułY
pOlIGRafICznE

komplekSowa oBSługa w zakreSie materiałów poligrafiCznyCh
n Szeroka gama lakierów PRINT-COAT: lakiery dyspersyjne, lakiery UV inline i offline,
lakiery blistrowe, lakiery hybrydowe. Certyﬁkaty ISEGA (Food Contact).
n Laboratorium – badania opakowań i lakierów.
n Płyty do lakierowania: do lakierów dyspersyjnych, UV i hybrydowe.
n Farby drukarskie.
n Obciągi gumowe do wszystkich technik druku i lakierowania.
n Papiery kalibrujące, folie kałamarzowe, włókniny do myjek.
n Płyty CtP, termiczne i bezprocesowe.
n Chemia poligraﬁczna, Certyﬁkat ISEGA.

Kontakt:
tel./fax: (81) 718 67 02
tel./fax: (81) 718 67 03
info@wab.lublin.pl
www.wab.lublin.pl
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