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maszyny, częŚci, materiały i pOdłOża dla drukarń OffsetOwycH ReKLAMA

acron rubber roller co.
ul. Baletowa 28, 02-867 Warszawa

tel.: 22 644 73 24, 644 73 06
fax: 22 644 73 40, info@acron.com.pl
www.acron.com.pl

acrOn jest jednym z czOłOwycH pOlskicH prOducentów 
wałków drukarskicH i przemysłOwycH, dla szerOkiegO zakresu zastOsOwań. 

Od 30 lat na rynku, co ugruntowało pozycję firmy jako jednego z głównych przedstawicieli 
tej branży. Acron dostarcza pełną gamę usług w zakresie produkcji i regeneracji wałków 
mających zastosowanie w druku offsetowym, fleksograficznym oraz innych gałęziach przemysłu.
Oferta firmy obejmuje pokrycia z wielu rodzajów mieszanek gumowych,  silikonowych,
poliuretanowych, chromowych oraz rilsanowych. Acron świadczy także 
usługi w zakresie szlifu i wyważania różnego rodzaju walców.

abc/allied 
Pressroom Products sP. z o.o.
ul. Żupnicza 17
03-821 Warszawa

tel. kom.: +48 605 764 667
tel.: +48 22 670 22 01
abc.allied.europe@gmail.com
www.abcalliedchem.com

abc/al lied pres srO Om prO ducts eu rO pe sp. z O.O.
jest prO du cen tem naj wyż szej ja kO Ści cHe mii dO dru ku Of f se tO we gO:

n  bu fo ry i do dat ki do roz two rów na wil ża ją cych
n  mlecz ka i ak ty wa to ry do płyt of f se to wych
n  zmy wa cze re ge ne ru ją ce do wał ków na wil ża ją cych i far bo wych
n  pa sty i od ka mie nia cze do wał ków far bo wych
n  środ ki po moc ni cze i pu dry dru kar skie
n  druk bez IPA
n  kom plek so wa ob słu ga tech nicz na i do radz two

Firma Handlowa colour screen
ul. S. Zwierzchowskiego 5A, 61-248 Poznań

tel.: (61) 814 26 39
colour@colourscreen.pl
www.colourscreen.pl

n  Ob cią gi dru ko we cOntitecH, no we pro duk ty dla no wych tech no lo gii uV, uV-led, H -uV
n  Pły ty do la kie ro wa nia: dys per syj ne go, UV i spe cjal nych apli ka cji – m.in. dla la kie rów „sOft-tOucH”
n  Farby i lakiery do druku led-uV, H-uV i uV – pełna oferta m.in. do zadruku materiałów niechłonnych
n  Pod kła dy ka li bro wa ne – finitO, wspie ra ją ce i wy dłu ża ją ce pra cę ob cią gów dru ko wych! 

Re ko men do wa ne przez czo ło wych pro du cen tów ma szyn of f se to wych
n  Czy ści wa do ręcz ne go i au to ma tycz ne go my cia ob cią gów i cy lin drów do ci sko wych 

wła sna pro duk cja na są czo nych mi ni ro lek – peł na ofer ta dla ma szyn uV-led, H -uV, Hr-uV
n  Fo lie ICP/An ti mar king i płasz cze na cy lin dry trans por to we, siat ki Su per Blue, 

ory gi nal ne płasz cze na cy lin dry do ci sko we do per fec tin gu
n  Pa pie ry ka li bro wa ne, fo lie pod kła do we i ka ła ma rzo we, fil try, ssaw ki i in ne pro duk ty dla po li gra fii

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

n  wałki do maszyn drukujących 
n  zmywacze dla druku offsetowego i fleksografii 
n  stabilaty – również do redukcji alkoholu i druku bezalkoholowego 
n  pomocnicze środki drukarskie 
n  fizeliny 
n  obciągi offsetowe 
n  płyty do lakierowania wybiórczego
n  sleeve’y i płaskie formy gumowe BöttcherFlex 

do laserowego grawerowania form drukowych dla fleksografii 
n  sleeve’y montażowe dla fleksograficznych form fotopolimerowych 

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.

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

Oferta Heidelberga Obejmuje pełne pOrtfOliO 
maszyn i urządzeń niezbędnycH w każdej drukarni. 
Są to m.in.: zintegrowany modułowy system zarządzania i kontroli procesu produkcyjnego prinect,
zarządzanie realizacją zleceń i kosztami, rozwiązania W2P, rastry, archiwizacja, naświetlarki CtP, proofery
cyfrowe, wywoływarki; offsetowe maszyny arkuszowe speedmaster generacji 2020, wyposażone 
w zaawansowane moduły kontroli jakości druku; złamywarki, systemy krojenia polar; maszyny
introligatorskie do produkcji opakowań: składarko-sklejarki, maszyny sztancująco-tłoczące, linie do
inspekcji arkuszy we współpracy z firmą MK Masterwork; systemy drukowania cyfrowego Versafire,
materiały eksploatacyjne – płyty offsetowe, obciągi, chemia itd.; maszyny używane, inne urządzenia
i akcesoria poligraficzne.
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bezpOŚredni impOrter nOwycH maszyn:
n automatów do produkcji okładek, teczek, segregatorów
n automatów do sztancowania i złocenia, składarko-sklejarek do pudełek i kartonów
n przemysłowych laminatorów termicznych i na bazie wody, gilotyn
n automatów do kaszerowania, bobiniarek, przekrawaczy do papieru od 18 g/m2

n automatów do montażu magnesów, okienkarek, torebkarek, maszyn flekso
zapewniamy instalacje, szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Dostarczamy maszyny używane dO druku (offset), intrOligatOrskie (cała introligatornia),
dO kartOnażu (pełne wyposażenie).
Wyceny maszyn – rzeczoznawca SIMP spec. nr 217 – maszyny i technologie poligraficzne.

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 „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

tel.: 22 818 95 84
Dział Handlowy wew. 11, fax: wew. 13
tel. kom.: 501 158 472; 533 343 533
intermat@intermat.com.pl
www.intermat.com.pl

infOgraf sp. z O.O.
Al. 11 Listopada 159, 66-400 Gorzów Wielkopolski
biuro: 513 700 322 / sprzedaż: 501 262 552
serwis: 501 790 552 / e-mail: biuro@infograf.eu
www.infograf.eu

koenig & bauer cee sP. z o.o.
ul. Puławska 456
02-884 Warszawa
pl.koenig-bauer.com

fir ma kOenig & bauer cee sp. z O.O. jest przed sta wi cielem nie miec kie go pro du cen ta ma szyn dru -
ku ją cych o ponad 200-let niej tra dy cji, firmy Koenig & Bauer. Do na szych głów nych za dań na le ży sprze -
daż i ser wis of f se to wych ma szyn ar ku szo wych se rii Ra pi da, maszyn fleksograficznych szerokowstęgowych
Flexotecnica, wąskowstęgowych Nilpeter oraz sztanc płaskich Iberica.
W na szej ofer cie znaj du ją się tak że spraw dzo ne materiały eksploatacyjne PressConsum, de dy ko wa ne
do naj wyż szych wy daj no ści pro duk cyj nych przy za cho wa niu per fek cyj nej ja ko ści dru ku. W tym m.in.
ob cią gi gu mo we (kon wen cjo nal ne, UV), for my do la kie ro wa nia, do dat ki do roz two rów na wil ża ją cych,
środ ki do utwar dza nia wo dy, środ ki do czysz cze nia i wie le in nych.

za pra sza my dO kOn tak tu z na szym dzia łem ser wi su: serwis@koenig-bauer.com

tO kOmpletne walce gOtOwe dO druku 
z centralnegO magazynu kOncernu westland-ligum, 
dOstępne dla klientów z eurOpy ŚrOdkOwO-wscHOdniej.

Zapewniamy:
n stałą dostępność walców. Dostosowaną do potrzeb rynku
n krótki termin realizacji, z dostawą bezpośrednio do drukarni
n dostępność najnowszych technologii Westland: 

LotoTec, MRS System, LeD UV 2.0
n łatwość przeprowadzenia transakcji dzięki koordynacji wymiany walców przez LIGUM

manroland Polska sP. z o.o.
Wolica, al. Katowicka 11
05-830 Nadarzyn
tel.: 22 738 00 00
e-mail: Office@manroland.pl
www.manroland.pl

manrOland pOlska sp. z O.O. Oferuje 
zaawansOwane tecHnOlOgicznie arkuszOwe maszyny drukujące.  
Uzu peł nie niem wy so ko wy daj nych roz wią zań do dru ku jest pe łen za kres usług ser wi so wych dla ma szyn
no wych i uży wa nych, ta kich jak: ProServe 360° (pro fi lak tycz ne dzia ła nia ser wi so we), Re mo te Chec kup (zdal -
ne wi zy ty ser wi so we), TOP (ana li za i pod nie sie nie wy daj no ści pro duk cji), dia gno sty ka, prze glą dy, umo wy 
ser wi so we, usłu gi prze nie sie nia ma szyn – mon taż i de mon taż, ory gi nal ne czę ści za mien ne, do po sa że nia. 
Na szym Klien tom ofe ru je my rów nież naj wyż szej ja ko ści ma te ria ły eks plo ata cyj ne print com, gwa ran tu-
ją ce uzy ska nie do sko na łych pa ra me trów dru ku przy za cho wa niu wy so kiej eko no mi ki pro duk cji. Po le ca my
spraw dzo ne i cer ty fi ko wa ne pro duk ty jak: zmy wa cze, do dat ki bu fo ro we, ob cią gi dru ko we i la kie ro we, sma -
ry, ole je, la kie ry, szczot ki oraz wał ki w sys te mie wy mia ny. słu ży my rów nież fa cho wym do radz twem. 

w ofercie hubergroup: inkredible – far by tria do we do dru ku of f se to we go; mga natura® – o ni skiej
mi gra cji i ni skim za pa chu wła snym do dru ków neu tral nych sen so rycz nie; mga cOrOna® – far by kla sy
pre mium o ni skiej mi gra cji i ni skim za pa chu wła snym do dru ków neu tral nych sen so rycz nie; 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 nie-
wsią kli wych; tinkredible – 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. 
no wo cze sne li nie pro duk cyj ne farb do wszyst kich tech nik dru ku, rów nież farb of f se to wych mga do dru -
ku opa ko wań ar ty ku łów spo żyw czych. 

HubergrouP Polska sP. z o.o.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com 
www.hubergroup.com
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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

     

        kOmpleksOwa Oferta dla druku OffsetOwegO:
n obciągi do druku marki Phoenix Xtra Print Blankets, obciągi i płyty do lakierowania,
n elastomerowe formy do lakierowania marki CONTILaserline,
n chemia drukarska i lakiery własnej marki Phoenix Xtra,
n farby poligraficzne Toyo Ink,
n papier kalibrowany, folia podkładowa i samoprzylepna,
n włóknina czyszcząca,
n folie do złocenia (coldstampingowa, hotstampingowa),
n materiały introligatorskie, w tym kleje Diamelt i drut, pomocnicze artykuły drukarskie,
n listwowanie obciągów, cięcie ploterem, grawerowanie elastomerów laserem 3D, standaryzacja druku.

Printline sP. Jawna
ul. Jesienna 207
42-200 Częstochowa
printline@printline.pl
tel. kom.: 603 11 76 86

www.printline.pl
www.lock3.pl
www.powlokaantybakteryjna.pl

printline – materiały dla druku OffsetOwegO i fleksOgraficznegO 
Oraz dO druku na blasze i twOrzywacH

n Pełen zakres chemii poligraficznej eGGeN
n Gumy offsetowe i płyty lakierujące TReLLeBORG: VULCAN, ROLLIN, PRINTeC
n Farby offsetowe konwencjonalne, UV i LeD firmy TOYO
n Lakier antybakteryjny LOCK3
n Lakiery olejowe, dyspersyjne, UV, LeD producentów VARCOTeC i TOYO
n Wszystkie typy podkładów, folie samoprzylepne na cylindry: FINITO, MARKS3ZeT
n Czyściwa, włókniny, specjalistyczne środki czyszczące, płaszcze na cylindry, lampy UV

PrinttecH
ul. Krakowska 50, 32-083 Balice
tel: +48 725 909 101
e-mail: biuro@printtech.pl
www.printtech.pl

spraw dzO ny dO staw ca wy sO kiej ja kO Ści sprzę tu dla bran ży pO li gra ficz nej i Opa kO wa niO -
wej. przed sta wi ciel stwo w pol sce firm: sbl ma cHi ne ry, ding sHung, da tien, HOr da, zHOng ke.
print tech ofe ru je: sys te my sbl do hot -stam pin gu oraz sztan ce pła skie do wy kra wa nia i tło cze nia; 
gi lo ty ny i li nie do cię cia fir my da tien; li nie ding sHung do ka sze ro wa nia tek tu ry li tej i fa li stej, au to -
ma ty ty pu Ca se Ma ker fir my HOr da; skła dar ko-skle jar ki sbl; ma szy ny de dy ko wa ne do pro duk cji pu de -
łek okle ja nych; okien kar ki; fo liar ki do fo lio wa nia ter micz ne go oraz na mo kro, urzą dze nia fir my zHOng ke
do pro duk cji sztyw nych opa ko wań okle ja nych; ma szy ny in spek cyj ne oraz in dy wi du al ne roz wią za nia do pro -
duk cji opa ko wań.
Za pew nia my tak że wspar cie tech nicz ne oraz wła sny ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny.
za pra sza my dO współ pra cy.

ProFeX elektronik sP. z o.o. sP. k.
ul. Głogowska 39/41 45-315 Opole
tel.: +48 795 269 557
e-mail: order@uv.opole.pl
www.uv.opole.pl

autOryzOwany serwis i dystrybutOr firmy gew (ec) limited.

n Systemy hybrydowe ArcLeD®, łączące konwencjonalne lampy łukowe wraz z możliwością
późniejszego unowocześnienia do rozwiązań LeD.

n Kompleksowe rozwiązania UV dla druku offsetowego – systemy LeD UV lub konwencjonalne
systemy NUVA2.

n Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardzania UV.
n Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne.
n Serwisujemy zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset UV.

fir ma ne strO Od 42 lat zaj mu je się prO jek tO wa niem i mOn ta żem sys te mów prze twa rza -
nia Oraz uty li za cji Od pa dów z pa pie ru i tek tu ry fa li stej, Of f se tu i roz wi ja kom plek so we roz -
wią za nia tech ni ki au to ma ty za cji pro ce sów od bio ru od pa du, ofe ru jąc sze reg no wo cze snych roz wią zań,
któ re po zwa la ją na znacz ne oszczęd no ści. Sys te my te są szy te na mia rę, po nie waż re ali zu je my in dy -
wi du al ne roz wią za nia do prze twa rza nia ści nek, tek tu ry.
Sys te my trans por tu od pa du po przez prze no śni ki łań cu cho we, pa sy re gu la cyj ne czy pa sy gu mo we są
wy pró bo wa ne od lat w naj cięż szych wa run kach pra cy; wy róż nia ją się eks tre mal nie wy so ką nie za wod -
no ścią i dys po zy cyj no ścią, a po nad to nie wy ma ga ją czę stej kon ser wa cji. 
Du żym atu tem ta kich urzą dzeń jak pra sy be lu ją ce Ba le ma ster jest tech no lo gia, któ ra umoż li wia do pa -
so wanie wiel kości pra sy w za leż no ści od ilo ści, ro dza ju od pa du, za pew nia pro stą i bez piecz ną ob słu gę.

nestro PPHu sP. z o.o.
ul. Kolejowa 2, 46-300 Stare Olesno
Jakub Mąka, tel. kom.: 509 516 900 
Mariusz Baranowski, tel. kom.: 735 912 262
www.nestro.pl

tel.: +48 691 542 990, machines@mmds.pl
www.machines.mmds.pl

tel.: +12 269 00 96, consumables@mmds.pl
www.sklepmmds.pl

maszyny dO pOstpressu
n automaty sztancujące n blanking
n składarko-sklejarki n okienkarki i inne

sklep internetOwy. 
dOstawca materiałów dO druku OffsetOwegO
n płyty offsetowe
n obciągi offsetowe
n farby wyłączny przedstawiciel
n chemia poligraficzna na polskę płyt ctp Huaguang 
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rePrograF 
– graFikus s.a.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
maszyny: Paweł Szpil 698 698 604, szpil.pawel@reprograf-grafikus.com.pl
Stefan Piotrowski 698 698 601, piotrowski.stefan@reprograf-grafikus.com.pl
Tomasz Naglik 698 698 629, naglik.tomasz@reprograf-grafikus.com.pl
proofing: Leszek Bartkowiak 698 698 645, 
bartkowiak.leszek@reprograf-grafikus.com.pl
materiały: BOK, 698 698 654, zamowienia@reprograf-grafikus.com.pl

www.reprograf-grafikus.com.pl

rePrograF-graFikus – kom Plek so wy do staw ca dla dru karń oF F se to wycH
W ofercie posiadamy m.in.: 
maszyny i urządzenia: kOmOri – offsetowe maszyny drukujące; cyfrowa maszyna Impremia is29; screen
– naświetlarki CtP, cyfrowe systemy druku rolowego inkjet; mbO, HerzOg&Heymann – falcerki, systemy
mailingowe; wOHlenberg – oklejarki, linie do oprawy książek; bauman perfecta – krajarki i systemy
krojenia, utrząsarki i odwracarki stosu; X -rite pantOne – urządzenia do pomiaru i kontroli barwy; gmg
cOlOr i epsOn – materiały i urządzenia do proofingu.
materiały i chemia: baldwin – czyściwa; cOnti – obciągi do druku offsetowego; finitO – podkłady;
ipagsa – płyty termiczne CtP oraz UV CtCP, chemia do płyt; priscO – chemia dla offsetu; tOyO – farby
specjalistyczne, farby H-UV i LeD; tyref – płyty do lakierownia. posiadamy również własny serwis.

seismOtiOn Offset blanket bars tO prOducent 
wysOkiej jakOŚci listew stalOwycH i aluminiOwycH 
dO prOdukcji Obciągów OffsetOwycH. 

W naszej ofercie znajduje się również sprzęt dedykowany dla konwerterów. 

Ponadto gwarantujemy profesjonalną pomoc techniczną 
w zakresie konfekcjonowania gum offsetowych.

www.seismotion.com

seismotion
ul. Kaszubska 148, 84-206 Zbychowo
e-mail: office@seismotion.com
tel. kom.: +48 602 751 098
www.seismotion.com

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

dOstawca rOzwiązań dla Offsetu:
n Hybrid sOftware – oprogramowanie dla drukarni i przygotowalni;
n kinyO – obciągi offsetowe do maszyn arkuszowych i rolowych oraz do specjalnych zastosowań 

– własne konfekcjonowanie;
n flint grOup – farby offsetowe arkuszowe: triadowe i Pantone, lakiery offsetowe;
n Varn – zmywacze, płyny buforowe, pudry;
n pOlicrOm screens – czyściwa i folie montażowe;
n fag – urządzenia kontrolno-pomiarowe.
ponadto bogata oferta materiałów i urządzeń do obróbki introligatorskiej po druku offsetowym: okleiny
i płótna, kleje, lakierówki UV, maszyny do oprawy twardej i zintegrowanej, składarko-sklejarki.

farby triadOwe – wszechstronne zastosowanie spełniające wszystkie potrzeby wymagającego 
i konkurencyjnego rynku. Farby diamOnd – uniwersalne, najbardziej ekologiczne farby, eXact – zgodna
z normą ISO, eXpress – do szybkiej realizacji prac drukarskich, publisH – do druków publikacyjnych,
intense – rekomendowana przy kontrastowych pracach drukarskich, titan – szybkoschnąca o wyjątkowej
odporności na ścieranie.
Serie triadowe uzupełnia gama monopigmentowych past msb służących do mieszania kolorów
specjalnych. System MSB pozwala na stworzenie każdego koloru w oczekiwanej przez klienta
koncentracji. Pozwala także na stworzenie receptury, która zapewni wysoką jakość druku na szerokiej
gamie podłoży o różnej jakości. 
Seria farb na opakowania na żywność – niskomigracyjne sunpack lmQ i sunpack fsp.

sun cHemical sP. z o.o.
ul. Okólna 46A, 05-270 Marki

tel.: +48 22 761 51 00, fax: +48 22 761 51 01
www.sunchemical.com

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. 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.

zinart – systemy graFiczne
ul. Polanowicka 69
51-180 Wrocław

tel.: 71 373 59 39
tel.: 71 355 88 69
e-mail: zinart@zinart.pl
www.zinart.pl

zinart sp. z O.O. - kOmpleksOwy dOstawca rOzwiązań dla druku OffsetOwegO, 
fleXO uV i druku wielkOfOrmatOwegO – pOnad 25 lat na rynku
pełna oferta farb i lakierów dla różnych technologii druku, mieszalnia farb offsetowych 
i flexo UV, naświetlarki i płyty offsetowe, obciągi, płyty do lakierowania, bufory, środki myjące,
czyściwa do automatycznych myjek, folie do uszlachetniania, kleje, katalogi PANTONe, systemy
proofingowe, atramenty i podłoża ploterowe do tkanin, reklamy i dekoracji wnętrz, liczne akcesoria
do maszyn drukujących i introligatorskich, standaryzacja procesów drukowania, używane maszyny
poligraficzne wraz z instalacją i serwisem. 
w ofercie materiały firm: Sun Chemical, Kodak, DS Pressmax, TesaTape, Folex, DuPont, Henkel,
Orafol, Avery, HP, 3M, epson, Trelleborg Vulcan, Sumitomo, MacDermid Rollin, X-Rite Pantone.


