DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH DLA POLIGRAfII

ReKLAMA

EKOLOGICZNE 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

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

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

KAŻDY NOWY PRODUKT AGfA NV MOŻNA NAZWAĆ PROEKOLOGICZNYM. ZARÓWNO URZĄDZENIA, JAK
I MATERIAŁY. W przypadku materiałów eksploatacyjnych takich jak płyty offsetowe szczególnie widać proekologiczne tendencje. PŁYTY BEZCHEMICZNE I BEZPROCESOWE z natury swojej są proekologiczne. Minimalizują lub eliminują konieczność używania chemii i wody, a co za tym idzie zmniejszają ilość generowanych odpadów. Są to znane od wielu lat AZURA TS, AZURA TU oraz najnowsze płyty bezprocesowe ECLIPSE. W przypadku tzw. płyt konwencjonalnych, wymagających użycia procesu chemicznego, zmiany dotyczą jak najmniejszego zużycia chemikaliów. Płyty ENERGY ELITE PRO potrzebują jedynie kilkudziesięciu mililitrów wywoływacza
na 1 m2 gotowej formy drukowej. A nowe płyty ENERGY ELITE ECO wraz z dedykowanym procesorem
ARKANA ograniczają do minimum zużycie chemii (tylko kilka mililitrów koncentratu na 1 m2 płyty) oraz całkowicie eliminują użycie wody płuczącej, jednocześnie wydłużając kilkukrotnie żywotność kąpieli (do 15 000 m2).

API GROUP – USZLACHETNIENIE DRUKU, WZMOCNIENIE MARKI, JAKOŚĆ

aPI FolIe
PolSka SP. z o.o.
Raszyńska 13, 05-500 Raszyn
tel.: 22 737 58 01
biuro@apigroup.com
www.apigroup.com

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

DIGIPRINT SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

Producent folii do uszlachetniania druku oraz laminatów kartonowych do opakowań. Specjalista
w foliach metalizowanych do: hot stampingu, cold stampingu, foliach pigmentowych do termotransferu, foliach dyfrakcyjnych, holograﬁcznych Holonique™, laminatów kartonowych z foliami dekoracyjnymi,
laminatów soczewkowych Frensel Lens. Wszystkie nasze folie są niskomigracyjne, co ma ogromne znaczenie w aplikacji na różnych podłożach oraz w świecie ekologii. Transmet, karton laminowany czystym
aluminium jest produktem z grupy ekologicznej.
Zakres naszego działania: poligraﬁa, opakowania, introligatorstwo, wzmocnienie marki, bezpieczeństwo
produktu. API Group to globalny partner.
JESTEŚMY ZAWSZE BLISKO KLIENTÓW.

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.

tel.: +48 22 295 03 80
fax: +48 22 295 03 91
wielki_format@digiprint.pl
www.digiprint.pl

ATRAMENTY HP LATEx ŁĄCZĄ W SOBIE NAJLEPSZE CECHY ATRAMENTÓW NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKÓW (solwentów), odpornych na działanie promieni UV i wody. Zapewniają wysoką jakość, trwałość
i różnorodność wydruków. DZIĘKI ATRAMENTOM HP LATEx NA BAZIE WODY DRUKOWANIE STAJE SIĘ
BEZPIECZNIEJSZE DLA ZDROWIA.
n Drukowanie bezzapachowe sprawdza się tam, gdzie nie można zastosować technologii solwentowej, np. w placówkach opieki zdrowotnej
n Nie wymagają specjalnej wentylacji w streﬁe produkcji
n Atramenty HP Latex na bazie wody spełniają wiele rygorystycznych wymagań dotyczących wpływu
na ludzkie zdrowie
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;
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części do maszyn Bobst;
wały rozprężne, głowice zabezpieczające,
głowice obrotowe;
systemy i moduły cięcia wzdłużnego,
noże krążkowe i oprawy;
części zamienne z poliuretanu,
bigi i obsady noży, noże szczelinowe;
pompy próżniowe, ﬁltry, łopatki graﬁtowe;
kleje do opakowań;
kleje do kaszerowania.
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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

PONAD 20 LAT WPROWADZAMY NA POLSKI RYNEK PRODUKTY I ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE.
Środki chemiczne ﬁrmy RECYL® przyjazne dla środowiska, biodegradowalne (OeCD 301), nie
wykazujące bio-koncentracji (CLP-GHS), zgodne z przepisami FDA dla produktów mających kontakt
z żywnością, a także 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.
Dzięki tym i innym oferowanym rozwiązaniom oszczędzamy nie tylko czas, ale także zmniejszamy
koszty eksploatacyjne chroniąc jednocześnie ludzi i środowisko.

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

HEIDELBERG DBA O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ŚRODOWISKO.
JUŻ DEKADĘ TEMU POJAWIŁO SIĘ HASŁO „HEI ECO”, a od 2006 roku oferujemy
maszyny z zespołem farbowym Anicolor ograniczającym do minimum czas narządu i makulaturę.
Nasze materiały eksploatacyjne spełniają najwyższe standardy technologiczne i ekologiczne.
Oferujemy m.in. płyty termiczne nie wymagające obróbki chemicznej, z myślą o mniejszym zużyciu
energii warto wspomnieć materiały dla zespołów suszących w technologii Low Energy oraz LED UV,
linię Saphira ECO i Saphira Low Migration.
Nasze oprogramowanie Multicolor i Multidot pozwala m.in. na znaczne ograniczenie zużycia farby.
Heidelberg oferuje również maszyny z certyﬁkatem „CO2 neutral”.

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

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 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 MGA® – 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; środki pomocnicze, dodatki do wody.

INTEGART – WIODĄCY DYSTRYBUTOR TECHNOLOGII HP LATEx, w tym drukarek HP Latex III generacji,
przełomowych technologicznie w segmencie małych i średnich urządzeń do druku wielkoformatowego.
Propagator ekologicznego druku, opartego o wodny tusz HP Latex Ink, ekologiczny i prozdrowotny w każdej fazie druku, eksploatacji produktu końcowego, a także podczas procesu recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP (bezkosztowy program HP Planet Partners). Atramenty HP Latex spełniają rygorystyczne kryteria wymagane do uzyskania certyﬁkatów ekologiczności: UL eCOLOGO I GReeNGUARD GOLD.
n HP Latex 570; 560; 375 – tusze 3-litrowe
n HP Latex R2000 – tusze 5-litrowe, 3-litrowy biały
n HP Latex 365; 335; 315 – tusze 775 ml
n HP Latex R1000 – tusze 3-litrowe
Autor projektu www.ekologicznadrukarnia.pl; wspierającego ﬁrmy opierające biznes o ekologiczne podejście do druku. Uzyskaj Certyﬁkat Ekologicznej Drukarni i zostań Ekologicznym Partnerem Integart!

TECHNOLOGIA BEZPROCESOWA KODAK SONORA
– płyty SONORA x (rynek akcydensowy, opakowaniowy oraz druk UV) i SONORA x-N (rynek gazetowy).
Znaczące oszczędności związane z eliminacją wywoływarki, a dzięki temu chemii, wody, energii i odpa 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 polityką zrównoważonego rozwoju; kompatybilność z większością termicznych naświetlarek CtP
dostępnych na rynku; druk zarówno małych, jak i bardzo dużych nakładów (maks. szerokość 1495 mm,
format VLF, grubość 0,4), pełna gotowość do założenia na maszynę tuż po naświetleniu. Płyty
oferują parametry charakterystyczne dla tradycyjnych płyt CtP: wysokość realizowanych nakładów, prędkość naświetlania czy jakość drukowania. Zastosowanie w maszynach zarówno arkuszowych, jak i zwojowych (heatsetowych i coldsetowych).
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HuBeRgRouP PolSka SPółka z o.o.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com
www.hubergroup.pl

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
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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

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

ReKLAMA

MANROLAND SHEETfED JAKO JEDEN Z WIODĄCYCH PRODUCENTÓW ARKUSZOWYCH MASZYN DRUKUJĄCYCH JUŻ OD DAWNA MA NA WZGLĘDZIE DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE. Przejawia się
to w ofercie ﬁrmy, zaczynając od systemów drukujących, a na materiałach eksploatacyjnych kończąc.
Oferowane przez nas maszyny drukujące wyposażone są w systemy redukujące szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne, jak np. ulepszone systemy mycia, w których zredukowano ilość uwalnianych lotnych związków organicznych, czy zaawansowane systemy suszenia ze znacznie zredukowanym
poborem energii. Dział materiałów eksploatacyjnych Printcom oferuje z kolei kompleksowe rozwiązania dotyczące redukcji bądź wykluczenia stosowania alkoholu izopropylowego w środkach nawilżających, zmywacze o niskiej sensoryce, w których wykluczone są składniki negatywnie wpływające na środowisko i szereg innych produktów, których skład spełnia bardzo rygorystyczne normy środowiskowe.

NEPCON TO JEDNOSTKA CERTYfIKUJĄCA
WSPIERAJĄCA PROEKOLOGICZNE DZIAŁANIA fIRM NA CAŁYM ŚWIECIE, poprzez:
n
n
n

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

Oraz inne projekty i usługi w zakresie LegalSource™, SBP, RSPO, Rainforest Alliance certiﬁcation.
FSC® A000535; PeFC/09-44-02

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/

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

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.

OfERUJEMY:
MASZYNY DO DRUKOWANIA WĄSKOWSTĘGOWE z unikalną koncepcją platformy zaprojektowaną
w celu połączenia szerokiego zestawu technologii drukowania i wykańczania, przy małej ilości odpadu
i niskim zużyciu energii, 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.
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem ﬁrm ACCRAPLY, GRAFIKONTROL, MARTIGNONI, OMeT, PANTeC, PRATI.

n
n
n
n

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

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

PHOENIx xTRA PRINT POLSKA OfERUJE PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA DLA POLIGRAfII
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.
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AGENCJA PODOLSKA JUŻ OD WIELU LAT PROMUJE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE.
Jesteśmy przedstawicielem w Polsce następujących producentów:
fabryki: Pﬂeiderer Spezialpapiere (Niemcy). Produkt i zastosowanie: papier Hydro-Star „Straw” – przeznaczony do produkcji wysokiej jakości, wodoodpornych i ekologicznych słomek. eko-przewaga: zastąpienie wyrobów z plastiku, papier może być powtórnie przetworzony (recycling).
fabryki: Cartiera del Chiese (Włochy), Pﬂeiderer Spezialpapiere (Niemcy), JiP (Czechy). Produkty i zastosowanie: szeroka gama brązowych papierów Kraft lub typu Kraft (makulaturowych) oraz papierów
celulozowych z przeznaczeniem do produkcji toreb, torebek, owijek w różnych wariantach (w tym do kontaktu z żywnością). eko-przewaga: zastąpienie plastikowych siatek/toreb, zastąpienie papierów z laminatem Pe (bariera w masie papieru), papier może być powtórnie przetworzony (recycling).

Agencja Sprzedaży Papieru i Kartonu

„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

AUTORYZOWANY SERWIS I DYSTRYBUTOR fIRMY GEW (EC) LIMITED
n
n

ekologiczne i nowoczesne rozwiązania utwardzania UV – systemy LeoLeD
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.

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.

NOWA LINIA MASZYN fIRMY VERSOR – dyspensery VARIO i VARIO+ do produkcji opakowań e-commerce stanowi proekologiczną ofertę naszej ﬁrmy. Zaprojektowane i wdrożone dyspensery VARIO umożliwiają produkcję opakowań e-commerce. Cechuje je:
n możliwość zwrotu towaru przez Klienta w tym samym opakowaniu
n zmniejszenie rozmiarów przesyłki poprzez lepsze dostosowanie się opakowania do rozmiarów
przesyłanego towaru
n redukcja lub całkowita eliminacja „wypełniaczy” w opakowaniu
n skrócenie czasu pakowania oraz minimalizacja kosztów wysyłki kurierskiej i pocztowej
Ponadto linia VARIO+, z dodatkową sekcją składająco-sklejającą, umożliwia produkcję opakowań
typu roll-box („owijka”) w jednym przebiegu maszyny.

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.

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”.
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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

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

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