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REKLAMA płYTY I MATERIAłY EKSpLOATAcYjnE DLA pRZYgOTOWALnI 

pHOEnIX Xtra print polska to wyłączny przedstawiciel niemieckich 
marek pHOEnIX Xtra Blankets oraz contiLaserline, koncernu contiTech. 
Szeroka oferta PXP dla druku offsetowego, fleksograficznego i procesów introligatorskich to m.in.:
n najwyższej jakości obciągi offsetowe, samoprzylepne w roli lub w formatach oraz obciągi listwowane,
n elastomerowe formy drukowe w postaci matryc i sleeves, grawerowane wysoko wydajnymi laserami

włóknowymi, do druku fleksograficznego, lakierowania w offsecie i druku w suchym offsecie,
n studio graficzne i przygotowalnia fleksograficzna,
n chemia poligraficzna i farby (w tym farby klasy LowMigration),
n kleje i drut introligatorski, włóknina czyszcząca, folie do kałamarzy, papier kalibrowany,
n przewijalnia folii hotstampingowej i coldstampingowej.

M&MR TRADING POLSKA SP. Z O.O.
PHOENIX XTRA PRINT POLSKA
ul. Hutnicza 25 DE. 81-061 Gdynia
biuro@pxp.com.pl, tel.: (58) 627 49 22
www.pxp.com.pl, www.mmr-trading.pl

DUPONT DE NEMOURS (DEUTSCHLAND) GMBH
– IMAGE SOLUTIONS
Hugenottenallee 175
63263 Neu Isenburg
Niemcy

Kontakt: Tomasz Nojszewski
Sales Manager NCE, DuPont Image Solutions Cyrel®
tel.: +48 604 49 22 77, tel.: +48 22 320 09 87
www.cyrel.eu

DupOnT cYREL IMAgE SOLuTIOnS TO OD pOnAD 45 LAT DOSTAWcA WIODącEj TEcHnOLOgII płYT
FLEKSOgRAFIcZnYcH cY REL ORAZ SYS TE MóW DO IcH pRZY gO TO WA nIA (np. dru giej ge ne ra cji pro ce so -
rów ter micz nych w tech no lo gii FAST do bez sol wen to wej ob rób ki płyt). RODZInA płYT cYREL EASY z wbudowanym
płaskim punktem w płycie stała się benchmarkiem na rynku płyt flekso w Polsce i na świecie. Nie wymagają
one stosowania dodatkowych procesów w celu wykreowania płaskiego punktu, co uprościło oraz
przyspieszyło procesy w przygotowalni. płyty EASY dostępne są w grubościach od 1,14 do 6,35 mm i mają
zastosowanie w zadruku folii, etykiet (płyty ESX/ESE/EFX/EFE/EPR2), papieru (ESM/EFM) oraz tektury falistej
(EPC). nAjnOWSZą płYTą, która właśnie debiutuje na rynku, jEST DRugA gEnERAcjA płYTY z wbudowanym
płaskim punktem O SYMBOLu EpR2, dedykowana głównie do szerokowstęgowego zadruku folii.
DuPont Oval Logo jest znakiem towarowym firmy DuPont i jej filii.

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

HEIDELBERg ESHOp.
WYgODnE ZAKupY MATERIAłóW EKSpLOATAcYjnYcH I cZęścI SERWISOWYcH OnLInE. 

Szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych, których potrzebujesz, w jednym miejscu.  
Heidelberg eShop zaprojektowany z myślą o drukarniach. 
Prosta nawigacja i wyszukiwanie produktów. 
Spersonalizowana Lista Zakupów pozwalająca na szybkie składanie zamówień. 
Możliwość dodawania własnych notatek do listy zakupów, zmiany kolejności zamówień, drukowanie
listy zakupów. 
Bezpieczeństwo. Dostęp 24/7. shop.heidelberg.com/pl

     

        

OFERujEMY:

n Matryce fotopolimerowe w technologii HD Flexo i Full HD Flexo 
dla druku opakowań sztywnych (tektura falista) i giętkich (średnia i szeroka wstęga)

n Matryce fotopolimerowe do uszlachetniania druku offsetowego 
(np. lakierowanie wybiórcze)

n Montaż matryc na foliach dla producentów opakowań z tektury
n DTP – dostosowywanie projektów do wymagań druku fleksograficznego
n Proofing wielkoformatowy GMG i CGS

MULTITECHNIKA GORLAK I SYNOWIE SP.J.
ul. Kamienna 19
62-081 Wysogotowo k. Poznania
+48 603 885 295
prepress@multitechnika.com
www.multitechnika.com

Ma my po nad 25 lat do świad cze nia w przy go to wy wa niu prac do dru ku flek so gra ficz ne go, dla nie mal
wszyst kich tech nik dru ku. Za in we sto wa li śmy w naj no wo cze śniej sze urzą dze nia wy twór cze i opro gra -
mo wa nie wspie ra ją ce pro jek to wa nie i przy go to wa nie do dru ku.
DLA FLEXO MOŻEMY ZROBIĆ WSZYSTKO!
n przy go to wać gra ficz nie i po li gra ficz nie pra ce na wszyst kich płasz czy znach sys te mo wych 

i dla wszyst kich apli ka cji so ftwa re’owych,
n wy ko nać ma try ce dru ku ją ce za po mo cą wszyst kich tech no lo gii, na ma te ria łach 

wszyst kich pro du cen tów, wszyst kich gru bo ści i wszyst kich for ma tów,
n eks pre so wo zre ge ne ro wać wszyst kie ty py wy my wa czy do fo to po li me rów,
n wy ko nać usłu go wo si ta ro ta cyj ne do za dru ku ety kiet.

PRZYGOTOWALNIA 
FLEKSOGRAFICZNA 
WISTAR ANDRZEJ ROWICKI
ul. Piaskowa 58, 05-420 Józefów
tel.: 22 789 62 79, 22 789 66 11
biuro@reproflexo.pl
www.wistar.home.pl

.plBądź na bieżąco, poznawaj nowości 

z branży druku 3D, druku przemysłowego i funkcjonalnego,
informacje o druku na tekstyliach, szkle, drewnie i ceramice.


