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aPi grouP jesT wioDącyM ProDucenTeM folii Do uszlacheTniania eTyKieT.
Produkujemy folie metaliczne do laminowania w technologii ﬂexo oraz cyfrowej. Do wyboru mamy kolory srebrne, złote, w odcieniu satynowym, matowym. Wszystkie folie przeznaczone są do zadruku. W cyfrowych maszynach z użyciem głowic Xaar można osiągnąć na etykiecie efekt 3D. Ponadto w portfolio API
Group znajdują się folie do tłoczenia na gorąco metaliczne i pigmentowe, folie holograﬁczne, folie Holonique™, laminaty METPOL i TRANSMET powleczone warstwą aluminium. wszystkie nasze folie do cs i hs
są nisko migracyjne. oferujeMy n Dostępność folii z magazynu w Polsce n Profesjonalne doradztwo
techniczne n Profesjonalne szkolenia z tłoczenia na gorąco i na zimno n Profesjonalne wsparcie przy
projektach opakowań, etykiet z uwzględnieniem najnowszych trendów w danej kategorii.
ozDaBiaMy eTyKieTy, uszlacheTniaMy DruK

aTriuM cenTruM PloTerowe od 25 lat jest wiodącym, polskim dostawcą
kompleksowych rozwiązań do druku wielkoformatowego takich marek jak:
n MuToh: drukarki żywiczne, eco, LED-UV, sublimacyjne i tekstylne
n efi: produkcyjne drukarki LED-UV (rolowe, stołowe, hybrydowe)
n suMMa: rolowe plotery tnące, stołowe systemy tnąco-frezujące
n iKonos: własnej produkcji materiały samoprzylepne i powlekane

biuro@atrium.com.pl
www.atrium.com.pl

Kilka tysięcy instalacji świadczy o ogromnym doświadczeniu i profesjonalizmie. Firma posiada certyﬁkat iso 9001. Aktualnie ﬁrma zatrudnia ponad 100 specjalistów. Atrium oprócz centrali, magazynów
i fabryki IKONOS w opolu posiada oddziały i magazyny w: warszawie, gdańsku, Poznaniu i Krakowie.

Avery Dennison sP. z o.o.
ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków

avery Dennison jesT świaTowyM liDereM w ProDuKcji
MaTeriałów saMoPrzylePnych i Tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

tel.: 22 738 37 00
fax: 22 738 37 02
csr.poland@eu.averydennison.com
http://label.averydennison.eu

Technologie stosowane przez ﬁrmę stanowią nieodłączną część produktów
używanych na każdym rynku i w każdej branży.
Avery Dennison działa w ponad 50 krajach i zatrudnia ponad 26 000 pracowników
oferując klientom innowacje, które pomagają uczynić marki bardziej inspirującymi,
a świat bardziej inteligentnym.
Z siedzibą w Glendale, w Kalifornii, ﬁrma odnotowała w 2013 roku
sprzedaż w wysokości 6.1 bln USD.

DigiPrinT
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel.: +48 22 295 03 80
fax: +48 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

DigiPrinT sPecjalizuje się w DosTarczaniu innowacyjnych oraz KoMPleKsowych sysTeMów
Dla rynKu Poligrafii. Portfolio oferowanych rozwiązań dla producentów etykiet obejmuje m.in.:
n Maszyny do cyfrowego druku etykiet HP Indigo
n Maszyny do ﬁnishingu ABG
n Systemy wydruków próbnych
n Kalibracje oraz standaryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach
n Szkolenia produktowe i technologiczne
n Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz wsparcie techniczne
Aby uzyskać więcej informacji na temat portfolio ﬁrmy, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
www.digiprint.pl

DlM sP. z o.o.
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/B6
81-383 Gdynia
Kontakt: Zbigniew Karapuda, tel.: 505 419 209
zbigniew.karapuda@dlmprint.pl
www.dlm.pl

DlM – DigiTal laBel Machines To firMa sPrzeDająca
najwyższej świaTowej Klasy Maszyny Do DruKu cyfrowego i hyBryDowego.
Maszyny cyfrowe do druku na wszystkich znanych podłożach ﬂeksograﬁcznych, również na foliach
i papierach termicznych, kartonach, tekstyliach, laminatach, bez żadnego primerowania. Dla każdego klienta
indywidualnie dobieramy zarówno optymalną technologię nadruku, jak i wykończenia produktów, tak
zwany ﬁnishing, w zależności od wielkości nakładów i potrzeb jakościowych. shiKi Pj series – to ﬂagowa
japońska maszyna cyfrowa DLM, oferująca bardzo wysoką jakość wydruku i wyjątkowo niski koszt
produkcji. Druk UV Led inkjetowy daje jej niezwykle szeroki zakres zastosowań, jak: druk etykiet, folii,
tekstyliów, kartonów i laminatów. Występuje w dowolnej szerokości pomiędzy 120-650 mm. Drukuje
również na materiałach termicznych, dzięki bardzo niskiej temperaturze zadruku.

DTM PrinT
Mainzer Str. 131
65187 Wiesbaden, Niemcy
tel.: +49 611 927770
e-mail: sales@dtm-print.eu
www.dtm-print.eu
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DTM PrinT To firMa isTniejąca oD PonaD 32 laT i sPecjalizująca się w DosTarczaniu
niesTanDarDowych rozwiązań w DzieDzinie Poligrafii. Oprócz własnych produktów ﬁrma ściśle
współpracuje ze znanymi producentami urządzeń drukujących jak Primera Technology, Inc. czy OKI Europe,
oferując tym samym najlepsze rozwiązania w zakresie druku etykiet. DTM Print oferuje drukarki etykiet
wykorzystujące technologię atramentową, laserową lub cyfrową technologię LED.
Drukarka przemysłowa lX2000e wykorzystuje atrament pigmentowy z certyﬁkatem BS5609 sekcja
3 uzyskując dzięki temu lepszą odporność na wodę i promieniowanie UV.
lX500e i lX910e to najlepszy wybór do drukowania profesjonalnie wyglądających etykiet produktów.
oKi Pro1050 to pierwsza kompaktowa cyfrowa drukarka etykiet LED, która może produkować etykiety
na żądanie w unikalnej kombinacji CMYK+1, czyli z piątym, białym kolorem.
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urząDzenia, osPrzęT i części zaMienne
Do Maszyn Do ProDuKcji oPaKowań i eTyKieT
oferujeMy:
hamulce i sprzęgła: pneumatyczne i elektromagnetyczne, hamulce zaciskowe;
n systemy kontroli nadruku, systemy kontroli naciągu wstęgi, czujniki obciążenia,
systemy prowadzenia wstęgi, głowice mechaniczne;
n wały rozprężne, głowice zabezpieczające, głowice obrotowe;
n systemy i moduły cięcia wzdłużnego, noże krążkowe i oprawy.

eMPoriA sP. z o.o.
ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno
Osoba kontaktowa: Katarzyna Zalewska
tel.: 065 528 79 00, fax: 065 528 79 01
katarzyna.zalewska@emporia.pl
www.emporia.pl

colorworKs c7500 krótkie serie etykiet, rozdzielczości 600 x 1200 dpi, tusze DURABrite Ultra. Głowica
PrecisionCore MicroTFP daje świetną jakość etykiet bez kosztów druku wstępnego. Druk na żądanie
i prędkość 300 mm/s pozwalają błyskawicznie realizować niskie nakłady. colorworKs c3500 druk etykiet
z prędkością do 103 mm/s. Urządzenie radzi sobie ze zróżnicowanym podłożem (np. matowe i błyszczące
papiery powlekane oraz folia). ePson surePress l-4033aw – 7-kolorowa maszyna do profesjonalnej
produkcji wysokiej jakości etykiet w krótkich seriach. Możliwość druku na standardowych podłożach
etykietowych w szerokości od 80 do 340 mm. ePson surePress l-6033vw szybka jednoprzebiegowa
maszyna z atramentami UV (CMYK) z możliwością druku białym oraz nakładaniem lakieru. Wierszowy układ
głowic PrecisionCore zapewnia prędkość druku 15 m/min na standardowej folii oraz papierowych
materiałach etykietowych o szerokości od 80 do 340 mm.

ePson euroPe B.v.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa
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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.
cheMia do czyszczenia wałków rastrowych.
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. 1000-3000 mm. Oprogramowanie PremiumProﬁler – trójwymiarowe
kształtowanie punktów. Najwyższa jakość form. Szeroki zakres zastosowań – opakowania giętkie, metalowe, tissue, płyty do lakierowania wybiórczego i in.

eyec – DosTawca sysTeMów KonTroli jaKości i zgoDności oPaKowań
Dla Branż Poligraficznej, farMaceuTycznej, KosMeTycznej i fMcg.

tel.: 22 375 75 00, fax: 22 375 75 01
lfp@epson.pl, www.epson.pl

erkA s.C.
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki

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

eyeC PolskA
ul. Platynowa 20, 55-093 Kiełczów
tel.: +48 512 354 354
marcin.weksler@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl

Systemy EyeC weryﬁkują wydrukowane użytki, arkusze i wstęgi: etykiet, kartoników, ulotek i folii.
Weryﬁkacji podlegają: graﬁka, teksty, kolory, kody 1D, kody 2D, zapis Braille’a. Oferowane systemy
zabezpieczają cały proces produkcji od prepress przez press do postpress. W ofercie EyeC znajdują się
systemy offline oraz systemy inline na maszyny drukujące (wąska i szeroka wstęga, offset arkuszowy
i rolowy), składarko-sklejarki oraz przewijarki.

KoDaK fleXcel nX ulTra soluTion – 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 KODAK
FLEXCEL NX Ultra Solution 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

fleXor® – Maszyny Do KonfeKcjonowania eTyKieT Po DruKu fleXo i cyfrowyM.
wyróżniają się innowacyjnyMi rozwiązaniaMi TechnicznyMi uMożliwiającyMi
DoPasowanie Maszyny Do zMiennej ProDuKcji.
n Maszyny przewijające papier lub folię, również do 100% inspekcji
n Maszyny semirotacyjne/rotacyjne sztancujące, po druku cyfrowym,
z zespołem ﬂexo, laminacją i tłoczeniem folii na zimno
n Maszyny hybrydowe do produkcji rola/rola-arkusz (A4/A5)
n Przekrawacze gilotynowe i rotacyjne
n Nawijaki rewolwerowe typu Turret Rewinder
n Personalizacja/numeracja głowicami CIJ/DoD
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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

FleXor / eMis sP. z o.o.
ul. Jana Kochanowskiego 45/3, 01-864 Warszawa
tel.: +48 22 560 30 80; fax; +48 22 560 30 89
e-mail: info@ﬂexor.pl
internet: www.ﬂexor.pl
youtube: www.youtube.com/ﬂexor4u

69

MaTeriały i urząDzenia Do ProDuKcji eTyKieT

HeiDelBerg PolskA sP. z o.o.
ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 000
www.heidelberg.pl

REKLAMA

Nasze Maszyny wąsKowsTęgowe Do ProDuKcji eTyKieT umożliwiają integrację różnych technik
drukowania i uszlachetniania inline (złocenie na gorąco i na zimno, tłoczenie). Dzięki temu można
z łatwością przetworzyć prawie każde podłoże i wytwarzać produkty w jednym przejściu – od rolki do
gotowej etykiety.
w ofercie MoDele o prostszych i złożonych konﬁguracjach umożliwiające łączenie zespołów drukujących ﬂeksograﬁcznych, sitodrukowych, offsetowych i cyfrowych takie jak m.in. gallus laBelMasTer,
ecs 340, rcs 430, sMarTfire, laBelfire 340.
Ponadto kompleksowe rozwiązania dla sitodruku gallus screeny.

grAw sP. zo.o.
ul. Kolejowa 2, 95-035 Ozorków
tel./fax: 42 718 2121
graw@graw.pl
www.graw.pl

wProwaDzaMy na PolsKi ryneK ProDuKTy i rozwiązania Dla fleKsografii.
szeroka gama środków chemicznych i urządzeń myjących recyl®, do czyszczenia form drukowych, wałków i tulei rastrowych oraz części maszyn ze wszystkich rodzajów farb i lakierów. Szwedzkie rakle stalowe sweDev®, w tym specjalistyczną listwę powlekaną ceramiką H9 o przedłużonej żywotności. rakle
tworzywowe TruPoint™ ﬁrmy flexoconcepts®, w tym raklę tworzywową Orange™ dla druku etykiet.
wałki rastrowe ﬁrmy cheshire®, w tym specjalistyczną siatkę Tactilox do wysokiej jakości wykończeń
druku. czyszczenie wałków rastrowych laserem – najbardziej przyjaznym dla środowiska i bezpiecznym
dla aniloksów urządzeniem czyszczącym. Maszyny wspomagające druk oraz maszyny drukujące oMeT®,
coDiMag® i Tresu®. DzięKi TyM i innyM oferowanyM ProDuKToM, usługoM rozwiązujeMy
wasze ProBleMy, wnosiMy Poważne Korzyści i DajeMy saTysfaKcję z naszego serwisu.

gse jesT DosTawcą soliDnych, szyBKich i inTeligenTnych rozwiązań
Do Dozowania, sofTware'u i usług serwisowych.
Pomagamy drukarzom i dostawcom farb w radzeniu sobie z odpadami farbowymi powstającymi
w procesach druku. Nasza siedziba mieści się w holenderskim Brummen.

gse B.v.
Mercuriusweg 17
6971 GV Brummen, The Netherlands
tel.: +31 (0)575-56 80 29, fax: +31 (0)575-56 80 90
e-mail: info@gsedispensing.com
www.gsedispensing.com

Przez lata wyrobiliśmy sobie silną pozycję rynkową. Z powodzeniem łączymy zaawansowane grawimetryczne systemy dozujące z globalną siecią przedstawicieli i agentów. Mamy ponad 40-letnie doświadczenie w sektorach graﬁcznym, materiałowym oraz farb i lakierów. W tym okresie w 90 krajach stworzyliśmy i zainstalowaliśmy ponad 1900 automatycznych dozowników.

HuBergrouP PolskA sPółkA z o.o.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com
www.hubergroup.pl

oferta hubergroup: 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; 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.
nowoczesne linie produkcyjne farb do wszystkich technik druku.

inTreX – DysTryBuTor cyfrowych Maszyn DruKujących firMy DoMino.

inTreX sP. z o.o.
Sady, ul. Za Motelem 7
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: +48 (61) 841 72 03
intrex@intrex.pl, www.intrex.pl

JurMeT sP. z o.o. sP.k.
ul. Antoniewo 8, 87-162 Lubicz k. Torunia
tel.: +48 56 678-27-77...78
fax: +48 56 678-27-85
jurmet@jurmet.com.pl
www.jurmet.com.pl
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Domino n610i – do druku etykiet na roli. Urządzenie 5- lub 7-kolorowe w technologii ink-jet UV. Szerokość
wstęgi do 340 mm. Prędkość druku do 75 m/min. Możliwe konﬁguracje: rola – rola, rola – ﬁnishing, moduł
do integracji w maszynach hybrydowych
Domino K600i – głowice monochromatyczne do instalacji na maszynach ﬂeksograﬁcznych i na
urządzeniach do ﬁnishingu. Umożliwiają druk wysokiej jakości danych zmiennych na roli lub na arkuszach
z prędkością do 190 m/min. Szerokość druku do 782 mm.

Firma jurMeT specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii cięcia
dla przemysłu opakowaniowego. W ofercie posiada szerokie spectrum innowacyjnych BoBiniareK
i PrzewijareK do cięcia wzdłużnego i konfekcjonowania różnego typu materiałów giętkich m.in.:
folii i laminatów opakowaniowych, papieru, włókniny, aluminium oraz etykiet foliowych bez
podkładu i z podkładem. jurMeT produkuje również KrajarKi gilz. Maszyny produkowane są w wielu
wariantach, poczynając od ekonomicznych, aż po opcje z wieloma automatycznymi funkcjami
zwiększającymi wydajność i dostosowanymi do indywidualnych potrzeb klientów.
zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.jurMeT.coM.Pl
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nilPeTer – DuńsKi ProDucenT wąsKowsTęgowych Maszyn DruKujących
eTyKieTy saMoPrzylePne i oPaKowania gięTKie w Technologii offseTowej,
fleKsograficznej, siToDruKowej i cyfrowej.

n
n
n
n

Innowacja jest w naszym DNA.
Ludzie i partnerstwo budują nasz wspólny sukces.
Zrównoważony rozwój jest naszą siłą.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą www.koenig-bauer.com/pl

koenig & BAuer (Cee) sP. z o.o.
ul. Puławska 456
02-884 Warszawa
koenig-bauer.com/pl

Konica MinolTa jesT DosTawcą
Profesjonalnych sysTeMów ProDuKcyjnych Do DruKu cyfrowego
W swojej ofercie posiada urządzenia do druku etykiet z roli na rolę oraz maszyny do cyfrowego
uszlachetniania lakierem sensorycznym i folią metaliczną etykiet. Firma od lat utrzymuje pozycję
lidera na polskim rynku. Podstawą działania Konica Minolta jest przede wszystkim diagnoza potrzeb
klienta, na drugim etapie wybór, a następnie wdrożenie optymalnego rozwiązania wraz ze wsparciem
technicznym. Konica Minolta dysponuje najbardziej rozbudowaną strukturą obsługi serwisowej i sprzedażowej w Polsce, obsługując klientów w 15 oddziałach w całej Polsce.

koniCA MinolTA
Business soluTions PolskA sP. z o.o.
ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
tel.: 22 560 33 00
e-mail: info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.pl

ProDucenT w Pełni DeDyKowanych Maszyn Do ProDuKcji eTyKieT
n Modułowe linie konwertujące do kompleksowej obróbki etykiet serii CL i DCL
n Przewijarki inspekcyjne (100% inspection) serii HI440 i M600
n Kompaktowa maszyna do druku ﬂekso serii RLS280PRN
n Maszyny sztancujące i gilotynujące serii RLS DIE i RLS280G
n Klasyczne przewijarki serii RLS / Proste przewijarki stołowe serii TT250
n Wózki do transportu i załadunku roli i cylindrów oraz inne urządzenia pomocnicze
W portfolio ﬁrmy znajduje się również wiele zupełnie niestandardowych projektów wykonanych dla branży
farmaceutycznej i elektronicznej. naszą domeną jest hasło: zbudować maszynę dokładnie na miarę
potrzeb jej użytkownika. lesKo engineering – Power of fleXiBiliTy

lesko engineering leszek seroCzyński
Nadma, ul. Pólko 20, 05-270 Marki
tel: +48 22 78 11 888
e-mail: info@lesko-ing.com.pl

zaufany DosTawca i DysTryBuTor rozwiązań Do PrzeMysłowej Poligrafii.
nasze PorTfolio To MięDzy innyMi seria cyfrowych DruKareK Do eTyKieT w Technologii
inKjeT DursT Tau, w tym: wersja ekonomiczna Tau 330 rsc e (5 kolorów), Tau 330 rsc (8 kolorów,
dwie szerokości zadruku) oraz standardowa Tau 330 (7 kolorów, z tuszami niskomigracyjnymi). Maszyny
oferują druk na roli w najwyższej jakości, konkurencyjny cenowo oraz przemysłową produktywność
i niezawodność.
PoMagaMy w sPrawach unijnych Dofinansowań, doradzamy w kwestii wykorzystania
urządzeń od strony technologiczno-produktowej. Dostarczamy oryginalne tusze do maszyn oraz
wykonujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne świadczone przez profesjonalny serwis inżynierski,
autoryzowany przez Durst.

lFP inDusTriAl soluTions
ul. Kwidzyńska 4, 51-416 Wrocław
tel.: +48 71 321 98 83
office@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl

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.

Maszyny MarK anDy Do DruKu fleKsograficznego/hyBryDowego/cyfrowego
– innowacyjne, ergonoMiczne, wyDajne.
Podczas zbliżających się targów labelexpo europe w Brukseli (24-27 września br.) ﬁrma Mark Andy
zaprezentuje na swoich stoiskach (nr c45 w pawilonie 4 oraz a60 w hali 8) kilka innowacyjnych maszyn ze swojego szerokiego portfolio, skierowanego na rynek wąskowstęgowego druku opakowań i etykiet. Znajdą się wśród nich m.in. nowa maszyna cyfrowa, bazująca na technologii tonerowej – DigiTal
Pro (także w wersji z semi-rotacyjną sztancą), wprowadzony w ubiegłym roku na rynek model hybrydowy – DigiTal series hD oraz nowa wersja maszyny ﬂeksodrukowej P7 carPenTer. Zwiedzający
będą mieli także możliwość obejrzenia przewijarek Rotoﬂex. Na stoisku – z myślą o gościach targowych
z Polski – będą obecni przedstawiciele Mark Andy Poland.
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www.lesko-ing.com.pl
www.facebook.com/leskoengineering/

Krzysztof Fedorowicz
Project Manager
tel. kom.: 600 995 596
k.fedorowicz@lfp-industrial.pl

liguM Pol sP. z o.o.
ul. Sikorskiego 64
67-200 Głogów
ligum@ligum.pl
Infolinia: 606 454 486 (6064) LIGUM
www.ligum.pl

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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Właściciele marek starając się nawiązać relacje z konsumentem coraz częściej sięgają po technologię
druku cyfrowego. jeśli choDzi o DruK cyfrowy, ProDucenci oeM coraz częściej sięgają Po Technologię MeMjeT.
MeMJeT
Kontakt:
Arnaud Linquette
Mobile: +33637292269
arnaud.linquette@memjet.com
www.memjet.com

TylKo MeMjeT oferuje szeroKi zaKres Technologii głowic DruKujących Dla szyBKich,
wysoKiej jaKości Kolorowych sysTeMów ProDuKcji eTyKieT – oD wyDajnych rozwiązań
naBiurKowych Po eKonoMiczne aPliKacje DruKu wąsKowsTęgowego.

MirAClon BelgiuM BvBA/sPrl

firMa Miraclon jesT wioDącyM DosTawcą innowacyjnych rozwiązań
oraz MaTeriałów uMożliwiających ProDuKcję oPaKowań i eTyKieT najwyższej jaKości

Właściciele marek, przetwórcy i drukarnie wykorzystują te rozwiązania do efektywnego wytwarzania
krótkich serii etykiet o jakości i personalizacji, jakiej oczekują konsumenci.

Kontakt:
Jacek.Galinski@miraclon.com
tel.: 692 030 526

fleKso: Kodak flexcel nX w czterech formatach (maks. 1283x2062 mm) wraz z nowymi opcjami DigiCap
NX Advantage; płyty fleksograficzne NXH (opakowania miękkie) i NXC (tektura falista) + powłoka
termiczna TIL; bezprocesowy ﬁlm termiczny DITR do wykonywania płyt analogowych ﬂekso i letterpress;
materiały elastomerowe do bezpośredniego grawerowania.
Technologia ulTra nX: zintegrowany, wolny od rozpuszczalników i lotnych związków organicznych (VOC)
system do wytwarzania ﬂeksograﬁcznych form drukowych. Płyty wytwarzane są w procesie bazującym
na wodzie, w ciągu godziny gotowe do założenia na maszynę.

MAszyny PoligrAFiCzne
AnDrzeJ JABłoński
autoryzowany Dealer isT MeTz w Polsce
www.ist-uv.pl
Kontakt: Andrzej Jabłoński
andrzej.jablonski@ist-uv.pl
tel. kom.: 608 072 416

isT Metz gmbh jest wiodącym producentem systemów uv i leD uv do maszyn do druku etykiet.
Przez ponad 40 lat wyprodukowała w swojej fabryce w Niemczech ponad 13 000 systemów. w ofercie:
n systemy UV i LED do nowych i używanych maszyn wszystkich producentów,
n technologia Hot Swap – łatwe przełączanie pomiędzy UV i LED w każdej chwili,
n części do swoich systemów po konkurencyjnych cenach,
n badania i testy w laboratorium wewnętrznym,
n szkolenia dotyczące technologii UV i LED.
IST METZ dostarcza rozwiązania o najwyższej jakości, dlatego udziela gwarancji na żarniki 2500 h
i reﬂektory 10 000 h, zaś na moduły LED 20 000 h.
autoryzowany dealer isT Metz w Polsce – Maszyny Poligraﬁczne andrzej jabłoński

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/

oKi To jeDen z czołowych ProDucenTów urząDzeń DruKujących
oraz rozwiązań z zaKresu DruKu.
najnowsze drukarki etykiet oKi Pro1040 (cMyK) i Pro1050 (cMyK+w) drukują na szerokiej gamie
nośników, co z kolei umożliwia realizację kreatywnych pomysłów i skomplikowanych zadań, a także opłacalny druk nawet pojedynczych sztuk. Technologia suchego tonera umożliwia drukowanie etykiet wodoodpornych, które wytrzymują nie tylko zanurzenie, ale też nie płowieją pod wpływem promieniowania
UV, a także są odporne na ścieranie bez potrzeby ich laminacji. To nowy poziom wysokojakościowych
wydruków etykiet na różnorodnych nośnikach – od papierów niepowlekanych, powlekanych i z teksturą, poprzez media na bazie PE, PP czy PET, po białe, transparentne lub kolorowe podłoża, w tym również
takie, z którymi niekoniecznie dobrze radzi sobie popularna technologia atramentowa.

Plus DigiTAl
ul. Kraszewskiego 7, 85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40, biuro@plusdigital.pl
www.dodruku24.pl
www.plusdigital.pl

w ofercie
n Drukarki cyfrowe do produkcji etykiet: Epson TM-C3500/TM-C7500 (CMYK),
Epson SurePress L-4033AW (CMYKOrGr+W), Epson SurePress L-6034LV (CMYK+W+Varnish)
n etykiety ciągłe oraz wycięte pod wymiar
n systemy do wykończania etykiet ﬁrmy DPr (laminowanie, analogowe lub cyfrowe cięcie,
usuwanie ażuru z etykiety, rozcięcie na bobiny)
n oprogramowanie do zarządzania procesem przygotowania etykiet NiceLabel i Bartender
pozwalające na łatwe tworzenie i kontrolę etykiet, automatyzację drukowania kodów kreskowych,
RFID, kart plastikowych i innych przy zachowaniu bezpieczeństwa i zgodności
n systemy nawijaków i odwijaków do drukarek epson

rk TeCHnology
ul. Andersa 9, 05-200 Wołomin
kom.: + 48 506-036-245, +48 505-554-434
biuro@rktechnology.com.pl,
www.rktechnology.com.pl
Dystrybutor: EJKI Zoﬁa Górzyńska
tel.: + 48 606 802 357, biuro@ejki.pl, www.ejki.pl

ProDucenT Maszyn i urząDzeń Dla Poligrafii i PrzeMysłu oPaKowaniowego
n przewijarki
n przewijarki stołowe
n przewijarko-wykrawarki do produkcji etykiet czystych i zadrukowanych
n maszyny do obróbki wstęgi po druku cyfrowym (on/off line)
n wąskowstęgowe maszyny ﬂeksograﬁczne
n przecinarki i nacinarki do gilz
n wózki do załadunku roli
n stroboskopy
n urządzenie do składania etykiet (fan-folder)
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oferujeMy M.in.
n Farby PulseRoll Label – farby i lakiery ﬂekso UV (artur Mansfeld: 606 260 051)
n Wąskowstęgowe, semi-rotacyjne maszyny offsetowe MIYAKOSHI (Marcin Kołatko: 501 205 777)
n SCREEN TRUEPRESS JET 350 UV+LM – przemysłowy system inkjet do druku etykiet,
w tym również technologia LM (low migration) do pośredniego kontaktu z żywnością
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

(Tomasz naglik: 698 698 629)

Urządzenie i system do ﬁnishingu etykiet ﬁrmy RotoControl (Tomasz naglik: 698 698 629)
Urządzenia ﬁrmy Valloy – druk cyfrowy rolowy tonerowy, plotery tnące, semi-rotacja
(Tomasz naglik: 698 698 629)

Fleksograﬁczne płyty do zadruku wysokojakościowych etykiet na papierze i folii,
opakowań giętkich i tektury falistej: Asahi (Barłomiej Brzykcy: 698 676 238);
DuPont (wojciech Karlicki: 501 205 776)
Primablade – noże raklowe (wojciech Karlicki: 501 205 776)
Praxair Surface Technologies – aniloksy ceramiczne (wojciech Karlicki: 501 205 776)
Gergonne – dwustronne taśmy klejące do form drukowych (wojciech Karlicki: 501 205 776)
Peret – urządzenia kontrolne, min Flex3 Pro (wojciech Karlicki: 501 205 776)
Bieffebi – urządzenia do montażu form drukowych (wojciech Karlicki: 501 205 776)
VIANORD – urządzenia do produkcji ﬂeksograﬁcznych form drukowych solwentowych
(wojciech Karlicki: 501 205 776)

DuPont – urządzenia do produkcji ﬂeksograﬁcznych form drukowych solwentowych
i termicznych Cyrel FAST (wojciech Karlicki: 501 205 776)
Derprosa – folie do laminacji i uszlachetniania typu Softtouch (wojciech Karlicki: 501 205 776)
Rossini – wałki i tuleje formatowe (wojciech Karlicki: 501 205 776)

roTary sP. z o.o. produkuje wałki magnetyczne, drukowe, powietrzne,
koła zębate, wałki do embossingu oraz gilotyny do maszyn ﬂeksograﬁcznych.

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

roTAry sP. z o.o.
ul. Modlińska 248
03-152 Warszawa

Prowadzimy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis Maszyn.
Sprzedajemy nowe i używane Maszyny Poligraficzne.
Oferujemy takie urządzenia jak: BOBST Firenze, Karlville, Gannicott, Smag.
zaPraszaMy Do wsPółPracy!

tel.: 22 819 13 30
e-mail: rotary@rotary.com.pl
www.rotary.com.pl

scorPio sP. z o.o. – KoMPleKsowy DosTawca rozwiązań Dla ProDucenTów eTyKieT
n oprogramowanie dla przygotowalni i drukarni etykietowych i opakowaniowych hybrid software;
n naświetlarki CtP do płyt ﬂeksograﬁcznych z serii ThermoﬂexX;
n płyty fotopolimerowe ﬂeksograﬁczne i typograﬁczne – flint;
n tuleje drukowe rotec;
n urządzenia do obróbki płyt fotopolimerowych flint, glunz&jensen i agi;
n urządzenia do montażu form j.M. heaford;
n drukarki etykietowe wąskowstęgowe focus Machinery;
n cyfrowe urządzenia do uszlachetniania etykiet i opakowań Mgi;
n rolowe systemy lakierujące UV Kompac.

sCorPio sP. z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 92
fotopolimery@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

evoDeco – wszechsTronna eTyKieciarKa, KTóra łączy wyDajność i elasTyczność.
Najbardziej wszechstronne z dostępnych rozwiązanie do etykietowania ﬁrmy Sidel, EvoDECO Multi,
wprowadza modułowość do procesu produkcji etykiet. Oparta na standardowej konstrukcji karuzelowej,
może być wyposażona w maks. cztery różne technologie etykietowania, pozwalając na produkcję etykiet
z roli, etykiet samoprzylepnych, klejonych na zimno oraz na gorąco. Zapewnia producentom możliwość
dostosowania maszyny do ich potrzeb produkcyjnych i nakładanie różnych typów etykiet na różne
pojemniki oraz materiały opakowaniowe (PET, HDPE, szkło), różniące się formatami i wymiarami (od
0,1 l do 5 l), z użyciem pojedynczej maszyny pracującej z wydajnością od 6000 do 81 000 pojemników/h.
Rozwiązanie zapewnia producentom swobodę wyboru etykiet i całkowitą elastyczność.

sysTeM P – DosTawca Maszyn i urząDzeń sTosowanych Do KonTroli,
DruKu i KonwerTowania eTyKieT oraz oPaKowań elasTycznych.
w ofercie:
avT lTD – systemy automatycznej inspekcji i kontroli druku do maszyn rolowych.
DcM usiMeca – maszyny do produkcji etykiet shrink sleeve oraz opakowań elastycznych.
lesKo engineering – urządzenia do wykrawania, przewijania i ﬁnishingu etykiet.
lunDBerg – urządzenia i systemy do odbioru odpadów.
MPs sysTeMs Bv – modułowe wąskowstęgowe maszyny drukowe.
rieTsTacK – maszyny do sztancowania off-line rola /arkusz np. etykiet IML, Cut&Stack, wet glue.
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siDel PolAnD sP. z o.o.
ul. Robotnicza 46, 53-608 Wrocław
tel.: +48 717 270 010
e-mail: wroclaw.sales@sidel.com
www.sidel.com

sysTeM P
PioTr skłoDowski
ul. Wyspowa 17/4, 03-687 Warszawa
tel.: 22 679 41 80, tel. kom.: 501 298 787
p.sklodowski@wp.pl
www.systemp.pl

System
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tesa tape sp. z o.o.

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

tesa tape sp. z o.o. jesT PolsKiM oDDziałeM nieMiecKiej firMy Tesa se,
jeDnego z czołowych ProDucenTów ProDuKTów saMoPrzylePnych
oraz rozwiązań sysTeMowych Dla PrzeMysłu i hanDlu.
W asortymencie posiada między innymi:
n wysokiej jakości taśmy do zastosowań w branży poligraﬁcznej i papiernictwie,
pozwalające na zoptymalizowanie procesów druku,
n innowacyjne produkty do mocowania form drukowych w druku ﬂeksograﬁcznym
(w tym taśmy tesa Softprint® oraz samoprzylepne tuleje tesa Twinlock®),
n łączenia wstęgi w procesach rolowych, np. offsecie, roto, ﬂekso czy przy przewijaniu papieru,
n taśmy konstrukcyjne używane w opakowaniach kartonowych.

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.

n

n

wAsBerger sP. z o.o.
ul. Brzezińska 228c, 92-703 Łódź, Polska
tel.: +48 42 677 26 80
Kontakt: Witold Zołotarew – Dyrektor Sprzedaży
tel.: +48 602 434 729, w.zolotarew@wasberger.pl
www.wasberger.pl

zAnDers gMBH
An der Gohrsmühle 25
51465 Bergisch Gladbach
tel.: +49 (0)2202 15-0
info@zanders.com
www.zanders.com
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Materiały eksploatacyjne do druku etykiet – lampy i akcesoria do systemów UV
(GEW, IST Metz, Hoenle, itd.), reﬂektory, wykrojniki rotacyjne, wykrojniki IOC do arkuszowych
maszyn offsetowych (Heidelberg, Roland, Komori itd.), folie do hot i cold stampingu, folie BOPP;
aniloksy – regeneracja i sprzedaż nowych wałków rastrowych;
rakle – noże raklowe ze stali i plastiku;
uszczelniacze do kałamarzy;
systemy gospodarki odpadami;
urządzenia pomocnicze dla każdej drukarni – przewijarka stołowa HV250, automatyczna
krajarka do gilz Core Cutter HS, falcerka Easy Fold, maszyna tnąca z roli na arkusze inline/ofﬂine
FALC 350/450/550, podnośniki do roli.

nieMiecKa firMa zanDers jesT ProDucenTeM wysoKiej jaKości PaPierów i TeKTury
Przeznaczonych Do ProDuKcji eTyKieT, oPaKowań i zasTosowań graficznych.
Fabryka Gohrsmühle założona przez Johanna Wilhelma Zandersa w 1829 roku działa do dziś, zatrudniając 340 pracowników. Produkowane są tu ekskluzywne papiery etykietowe o wysokim połysku
stanowiące część marki chroMoluX, jednej z wiodących marek na świecie, a także papiery o szczególnie gładkiej i naturalnej powierzchni z serii zanlaBel, tektury z serii zanPacK, papiery do druku
cyfrowego, zanfleX przeznaczone do produkcji opakowań giętkich, jak również papiery o właściwościach barierowych zanBarrier ogr i zanBarrier ngr.
Klientami są producenci napojów, w tym alkoholi, artykułów spożywczych, wyrobów tytoniowych,
a także produktów farmaceutycznych i kosmetycznych.

sun cheMical
na laBeleXPo euroPe 2019

ceptura SolarVerse uwzględnia materiały od-

py farb UV Sun Chemical zademonstruje

––––––––––

powiednie dla aplikacji zgodnych ze standarda-

swoje ostatnie osiągnięcia w zakresie farb

ich zastosowania w żądanej kolorystyce. Re-

Wśród innych nowych produktów z gru-

Targi Labelexpo Europe 2019 będą miej-

mi dotyczącymi migracji. Dzięki temu, przy

UV LED: ﬂeksograﬁczną SolarWave i offseto-

scem światowej premiery SolarVerse – nowej

zmieszaniu koncentratu z odpowiednim ro-

wą SunWave. Planowane są też prezentacje

serii koncentratów do produkcji farb UV, cha-

dzajem lakieru technologicznego, powstała

SunColor-Box – zestawu aplikacji i usług, dedykowanego zarządzaniu barwą.

rakteryzujących się wysoką pigmentacją i ni-

farba może znaleźć zastosowanie przy zadru-

ską lepkością. Mogą one być aplikowane

kowywaniu – w technice ﬂeksograﬁcznej UV

w standardowych systemach dozowania farb

– opakowań i etykiet na produkty spożywcze.

wiązania bazujące na technologiach UV, EB

UV, zapewniając użytkownikom oszczędności

Firma będzie również promować Solar-

i wodnej, a także lakiery z serii SunEvo Primus

Pod marką SunJet ﬁrma zaprezentuje roz-

ﬁnansowe i podnosząc elastyczność produkcji.

-Flex Zero – nową koncepcję wytwarzania

i SunEvoProtect oraz SunInspire – seria farb

Przez zmieszanie bazowego koncentratu

zgodnych z normami spożywczymi farb ﬂek-

i lakierów do produkcji etykiet.

SolarVerse ze specjalnym lakierem można

sograﬁcznych UV przy zastosowaniu wspo-

Opracowano na podstawie

stworzyć różne charakterystyki farb pod kątem

mnianego systemu SolarVerse.

informacji firmy Sun Chemical
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