
POLIGRAfIKA 12/201964

DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH DLA POLIGRAfII ReKLAMA

BEZPROCESOWE, PROEKOLOGICZNE PŁYTY CTP KODAK SONORA
n kompatybilne ze wszystkimi naświetlarkami CtP Kodak dostępnymi na rynku,
n znaczące oszczędności związane z eliminacją wywoływarki, a tym samym chemii i wody

stosowanych w procesie wywoływania,
n możliwość drukowania małych jak i dużych nakładów w dowolnym formacie, 

w tym z farbami UV,
n szerokie portfolio zastosowań poligraficznych.

BUfOR ALL STAR fOUNT ABC ALLIED
n biodegradowalny, ekonomiczny, pozwala na znaczną redukcję bądź całkowitą eliminację alkoholu.

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

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.

eMPoRIa SP. z o.o.
ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno
Osoba kontaktowa: Katarzyna Zalewska 
tel.: 65 528 79 00, fax: 65 528 79 01
katarzyna.zalewska@emporia.pl
www.emporia.pl

URZĄDZENIA, OSPRZĘT 
I CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN 
DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ I ETYKIET
n hamulce i sprzęgła: pneumatyczne 

i elektromagnetyczne, hamulce zaciskowe,
hamulce i sprzęgła chłodzone wodą;

n systemy kontroli nadruku, systemy kontroli
naciągu wstęgi, czujniki obciążenia,
systemy prowadzenia wstęgi, głowice
mechaniczne;

n części do maszyn Bobst;
n wały rozprężne, głowice zabezpieczające,

głowice obrotowe;
n systemy i moduły cięcia wzdłużnego,

noże krążkowe i oprawy;
n części zamienne z poliuretanu,

bigi i obsady noży, noże szczelinowe;
n pompy próżniowe, filtry, łopatki grafitowe;
n kleje do opakowań;
n kleje do kaszerowania.

aVaRgRaF SP. z o.o. SP.k.
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa

Kontakt: Dział Materiałów
avargraf@avargraf.pl, tel.: 22 331 33 33
www.avargraf.pl

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 

KAŻ DY NO WY PRO DUKT AG fA NV 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 I BEZ PRO CE SO WE 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 nero wa nych od pa -
dów. Są to zna ne od wie lu lat AZU RA TS, AZU RA TU oraz naj now sze pły ty bez pro ce so we EC LIP SE. 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 minimum 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 FolIe 
PolSka SP. z o.o.
Raszyńska 13, 05-500 Raszyn
tel.: 22 737 58 01 
biuro@apigroup.com
www.apigroup.com

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.

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

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA 3M W PRODUKCJI POLIGRAfICZNEJ I PAPIERNICZEJ.

3M to kluczowy dostawca taśm do montażu form fleksograficznych 
umożliwiających redukcję ilości zniszczonych polimerów, repalpowalnych 
systemów łączenia roli oraz biodegradowalnych taśm do wyznaczania 
ciągów komunikacyjnych. Nasze rozwiązania wykorzystywane są w druku 
fleksograficznym, offsetowym, rotograwiurowym oraz w przemyśle papierniczym.

WWW.3M.PL/TASMYIKLEJE

http://www.3m.pl/tasmyikleje
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gRaw SP. z o.o.
ul. Kolejowa 2, 95-035 Ozorków
tel./fax: 42 718 2121
graw@graw.pl
www.graw.pl

PO NAD 20 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). 
Usługa czyszczenia wałków rastrowych specjalistycznym laserem – nie tylko najskuteczniejszą, ale
również najbardziej przyjazną dla środowiska metodą czyszczenia. Laser jest energooszczędny, nie wymaga
środków chemicznych i nie pozostawia żadnych odpadów. 
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.

HE IDEL BERG DBA O ZRÓW NO WA ŻO NY ROZ WÓJ I ŚRO DO WI SKO.

JUŻ DE KA DĘ TEMU PO JA WI ŁO SIĘ HA SŁO „HEI ECO”, a od 2006 ro ku ofe ru je my 
ma szy ny z ze spo łem far bo wym Ani co lor ogra ni cza ją cym do mi ni mum czas na rzą du i ma ku la tu rę.
Na sze ma te ria ły eks plo ata cyj ne speł nia ją naj wyż sze stan dar dy tech no lo gicz ne i eko lo gicz ne. 
Ofe ru je my m.in. pły ty ter micz ne nie wy ma ga ją ce ob rób ki che micz nej, z my ślą o mniej szym zu ży ciu 
ener gii war to wspo mnieć ma te ria ły dla ze spo łów su szą cych w tech no lo gii Low Ener gy oraz LED UV, 
li nię Sa phi ra ECO i Sa phi ra Low Mi gra tion.
Na sze opro gra mo wa nie Mul ti co lor i Mul ti dot po zwa la m.in. na znacz ne ogra ni cze nie zu ży cia far by.
He idel berg ofe ru je również ma szy ny z cer ty fi ka tem „CO2 neu tral”.

IN TE GART – WIO DĄ CY DYS TRY BU TOR TECH NO LO GII HP LA TEx, w tym dru ka rek HP La tex III  ge ne ra cji,
prze ło mo wych tech no lo gicz nie w seg men cie ma łych i śred nich urzą dzeń do dru ku wiel ko for ma to we go.
Pro pa ga tor eko lo gicz ne go dru ku, opar te go o wod ny tusz HP La tex Ink, eko lo gicz ny i proz dro wot ny w każ -
dej fa zie dru ku, eks plo ata cji pro duk tu koń co we go, a tak że pod czas pro ce su re cy klin gu ma te ria łów eks -
plo ata cyj nych HP (bez kosz to wy pro gram HP Pla net Part ners). Atra men ty HP La tex speł nia ją ry go ry stycz -
ne kry te ria wy ma ga ne do uzy ska nia cer ty fi ka tów eko lo gicz no ści: 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 
n HP La tex 365; 335; 315 – tu sze 775 ml n HP La tex R1 000 – tu sze 3-li tro we
Au tor pro jek tu www.eko lo gicz na dru kar nia.pl; wspie ra ją ce go fir my opie ra ją ce biz nes o eko lo gicz ne po -
dej ście do dru ku. Uzy skaj Cer ty fi kat Eko lo gicz nej Dru kar ni i zo stań Eko lo gicz nym Part ne rem In te gart!

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

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

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

EYEC JEST PRODUCENTEM I DOSTAWCĄ SYSTEMÓW KONTROLI JAKOŚCI ORAZ ZGODNOŚCI OPAKOWAŃ
I ETYKIET dla branży poligraficznej, farmaceutycznej, kosmetycznej i FMCG. Systemy eyeC weryfikują
wydrukowane użytki, arkusze i wstęgi: etykiet, kartoników, ulotek i folii. Weryfikacji – co ważne już na
etapie projektu – podlega grafika, teksty, kolory, kody 1D i 2D oraz zapis Braille’a. Oferowane rozwiązania
w postaci zarówno wysoko zaawansowanych, jak i prostych i niezwykle funkcjonalnych systemów
pozwalają na pełną automatyzację inspekcji wizyjnej i zabezpieczają cały proces produkcji, począwszy
od prepress przez press do postpress. Ponadto przyczyniają się do oszczędności czasu i kosztów, są
energooszczędne, optymalizują pracę i zużycie surowców oraz minimalizują ilość wadliwych odpadów.
W efekcie ich zastosowanie przyczynia się również do dbałości o zrównoważony rozwój i  środowisko. 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

EYEC POLSKA
Biuro handlowe: Racławicka Center
ul. Skarbowców 23A, 53-025 Wrocław
tel.: 512 354 354
marcin.weksler@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.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).
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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

     

        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,
są odporne na agresywną chemię i agresywne farby oraz nie miękną w trakcie użytkowania, co gwarantuje
wyjątkową trwałość oraz najwyższą jakość druku. 

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem proekologicznych produktów CONTI Laserline w Polsce.

ManRoland PolSka SP. z o.o.
Wolica, al. Katowicka 11, 05-830 Nadarzyn
tel.: 022 738 00 10
e-mail: Office@manroland.pl
www.manroland.pl

MAN RO LAND SHE ET fED JA KO JE DEN Z WIO DĄ CYCH PRO DU CEN TÓW AR KU SZO WYCH MA SZYN DRU -
KU JĄ CYCH JUŻ OD DAW NA MA NA WZGLĘ DZIE DBA ŁOŚĆ O ŚRO DO WI SKO NA TU RAL NE. Prze ja wia się
to w ofer cie fir my, za czy na jąc od sys te mów dru ku ją cych, a na ma te ria łach eks plo ata cyj nych koń cząc.
Ofe ro wa ne przez nas ma szy ny dru ku ją ce wy po sa żo ne są w sys te my re du ku ją ce szko dli we od dzia ły wa -
nie na śro do wi sko na tu ral ne, jak np. ulep szo ne sys te my my cia, w któ rych zre du ko wa no ilość uwal nia -
nych lot nych związ ków or ga nicz nych, czy za awan so wa ne sys te my su sze nia ze znacz nie zre du ko wa nym
po bo rem ener gii. Dział ma te ria łów eks plo ata cyj nych Print com ofe ru je z ko lei kom plek so we roz wią za -
nia do ty czą ce re duk cji bądź wy klu cze nia sto so wa nia al ko ho lu izo pro py lo we go w środ kach na wil ża ją -
cych, zmy wa cze o ni skiej sen so ry ce, w któ rych wy klu czo ne są skład ni ki ne ga tyw nie wpły wa ją ce na śro -
do wi sko i sze reg in nych pro duk tów, któ rych skład speł nia bar dzo ry go ry stycz ne nor my śro do wi sko we.

PakMaR SP. z o.o.
Biuro Handlowe: 
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 1
tel.: 22 899 32 25, fax: 22 643 45 64
papier@pakmar.com.pl, poligrafia@pakmar.com.pl
www.pakmar.com.pl

n  Papier, karton, tektura, papiery pergaminowe
n  Folie okienkowe do opakowań i kopert OPS, PLA
n  Folie BOPP i PLA do laminacji etykiet
n  Folie opakowaniowe barierowe, stretch, taśmy samoprzylepne
n  Folie do pakowania w skin-pack
n  Folie biodegradowalne; torebki z folii biodegradowalnych PLA
n  Kleje introligatorskie, opakowaniowe, do produkcji kopert, zestawów formularzowych, 

mailingów i materiałów reklamowych – eukalin, Paramelt

Magazyn Papieru i Klejów: 02-881 Warszawa, ul. Pozytywki 1, tel. 22 648 23 95, 22 757 29 49
papier@pakmar.com.pl, poligrafia@pakmar.com.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/

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.

NEP CON TO JED NOST KA CER TY fI KU JĄ CA 
WSPIE RA JĄ CA PRO EKO LO GICZ NE DZIA ŁA NIA fIRM NA CAŁYM ŚWIECIE, poprzez:

n fSC® – certyfikacja kontroli pochodzenia produktu CoC oraz gospodarki leśnej FM
n PEfCTM – certyfikacja kontroli pochodzenia produktu CoC 
n CfM – certyfikacja Zarządzania emisją CO2

Oraz inne projekty i usługi w zakresie LegalSource™, SBP, RSPO, Rainforest Alliance certification.

FSC® A000535; PeFC/09-44-02

nePcon SP. z o.o.
ul. emaus 7/11 
30-201 Kraków
tel. kom.: +48 603 820 703 
poland@nepcon.org
www.nepcon.org/pl 

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

OfE RU JE MY:
MA SZY NY DO DRU KO WA NIA WĄSKOWSTĘGOWE z uni kal ną kon cep cją plat for my za pro jek to wa ną 
w ce lu po łą cze nia sze ro kie go ze sta wu tech no lo gii dru ko wa nia i wy kań cza nia, przy ma łej ilo ści od pa du
i ni skim zu ży ciu ener gii, któ re mo gą być spe cjal nie za pro jek to wa ne dla bran ży spo żyw czej, ty to nio wej,
pro duk tów ko sme tycz nych oraz dla sek to ra far ma ceu tycz ne go. 
Roz wią za nia te do sko na le spraw dzą się w za kre sie dru ko wa nia opa ko wań ela stycz nych, kar to nu skła -
da ne go, fo lii jed no war stwo wych lub wie lo war stwo wych, la mi na tów, pu deł, bi le tów lo te ryj nych, ety kiet
za bez pie cza ją cych, bli strów. 

Je ste śmy wy łącz nym dys try bu to rem firm AC CRA PLY, GRA FI KON TROL, MAR TI GNO NI, OMeT, PAN TeC, PRA TI.
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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.

PRoFeX elektRonIk SP. z o.o. SP. k.
ul. Głogowska 39/41 45-315 Opole
tel.: +48 501 006 485
e-mail: order@uv.opole.pl
www.uv.opole.pl

AUTORYZOWANY SERWIS I DYSTRYBUTOR fIRMY GEW (EC) LIMITED

n ekologiczne i nowoczesne rozwiązania utwardzania UV – systemy LeoLeD
n Systemy hybrydowe ArcLeD®, łączące konwencjonalne lampy łukowe wraz z możliwością

późniejszego unowocześnienia do rozwiązań LeD.

Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardzania UV.
Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne.

Serwisujemy zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset UV. 

NO WA LI NIA MA SZYN fIRMY VER SOR – dys pen se ry VA RIO i VA RIO+ do pro duk cji opa ko wań e -com -
mer ce sta no wi pro eko lo gicz ną ofer tę na szej fir my. Za pro jek to wa ne i wdro żo ne dys pen se ry VA RIO umoż -
li wia ją pro duk cję opa ko wań e -com mer ce. Ce chu je je: 
n  moż li wość zwro tu to wa ru przez Klien ta w tym sa mym opa ko wa niu 
n  zmniej sze nie roz mia rów prze sył ki po przez lep sze do sto so wa nie się opa ko wa nia do roz mia rów

prze sy ła ne go to wa ru 
n  re duk cja lub cał ko wi ta eli mi na cja „wy peł nia czy” w opa ko wa niu 
n  skró ce nie cza su pa ko wa nia oraz mi ni ma li za cja kosz tów wy sył ki ku rier skiej i pocz to wej 
Po nad to li nia VA RIO+, z do dat ko wą sek cją skła da ją co -skle ja ją cą, umoż li wia pro duk cję opa ko wań 
ty pu roll -box („owij ka”) w jed nym prze bie gu ma szy ny.

VeRSoR engIneeRIng SP. z o.o. SP. k.
ul. Kazimierza Pułaskiego 45
85-619 Bydgoszcz
tel.: +48 52 346 79 48
e-mail: biuro@versor.pl
www.versor.pl

wolFF tRadIng SP. z o.o.
Trakt Lubelski 187
04-667 Warszawa
tel.: 22 509 81 60
sprzedaz@wolfftrading.com.pl
www.wolfftrading.pl

WOLff TRADING PROMUJE PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA DLA USZLACHETNIANIA I fLEKSOGRAfII.
BIODEGRADOWALNE fOLIE do laminowania i okienek CLARIfOIL® – folie z octanu celulozy, w całości
produkowane z surowców odnawialnych. Idealnie przejrzyste, o wyjątkowym połysku, do ekologicznych
opakowań luksusowych. ECOWASH – EKOLOGICZNY WYMYWACZ do płyt fotopolimerowych, przyjazny
dla środowiska, łączący wysoką wydajność i łatwość użycia. PROCESOR TERMICZNY LAVA firmy MacDermid
umożliwiający przygotowanie płyty w czasie krótszym niż godzina bez użycia wymywacza. PŁYTY
fOTOPOLIMEROWE MACDERMID do technologii termicznej do wszystkich procesorów termicznych na
rynku: DMAx – cyfrowe do segmentu opakowań miękkich i kartonów, UVR – cyfrowe przeznaczone do
druku farbami UV, wąska i szeroka wstęga, LUx ITP – „płaski punkt z pudełka” bez konieczności zakupu
nowych urządzeń. Technologia „clean plate”.

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/

waB 
aRtykuły 
PolIgRaFIczne

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

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW POLIGRAfICZNYCH
n  Szeroka gama lakierów PRINT-COAT: lakiery dyspersyjne, lakiery UV inline i offline, 

lakiery blistrowe, lakiery hybrydowe, lakiery posiadające certyfikaty ISeGA (food contact).
n  Laboratorium – badania opakowań i lakierów, powłok, migracja, wszelkie badania analityczne.
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 z certyfikatem ISeGA.

„PodolSka” 
– agencja SPRzedaży PaPIeRu I kaRtonu 
ul. Cicha 15, 30-129 Kraków
tel.: 12 637 73 43, fax: 12 638 63 21
podolska@podolska.pl
www.podolska.pl

AGEN CJA PODOLSKA JUŻ OD WIE LU LAT PRO MU JE ROZ WIĄ ZA NIA EKO LO GICZ NE. 
Je ste śmy przed sta wi cie lem w Pol sce  na stę pu ją cych pro du cen tów:
fa bry ki: Pfle ide rer Spe zial pa piere (Niem cy). Pro dukt i za sto so wa nie: pa pier Hy dro -Star „Straw” – prze -
zna czo ny do pro duk cji wy so kiej ja ko ści, wo do od por nych i eko lo gicz nych sło mek. eko -prze wa ga: za stą -
pie nie wy ro bów z pla sti ku, pa pier mo że być po wtór nie prze two rzo ny (re cyc ling).
fa bry ki: Car tie ra del Chie se (Wło chy), Pfle ide rer Spe zial pa piere (Niem cy), JiP (Cze chy). Pro duk ty i za -
sto so wa nie: sze ro ka ga ma brą zo wych pa pie rów Kraft lub ty pu Kraft (ma ku la tu ro wych) oraz pa pie rów
ce lu lo zo wych z prze zna cze niem do pro duk cji to reb, to re bek, owi jek w róż nych wa rian tach (w tym do kon -
tak tu z żyw no ścią). eko -prze wa ga: za stą pie nie pla sti ko wych sia tek/to reb, za stą pie nie pa pie rów z la mi -
na tem Pe (ba rie ra w ma sie pa pie ru), pa pier mo że być po wtór nie prze two rzo ny (re cyc ling).

Agencja Sprzedaży Papieru i Kartonu


