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USZLACHETNIENIE DRUKU, WZMOCNIENIE KAŻDEJ MARKI, JAKOŚĆ

API FOLIE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 737 58 01
biuro@apifoilmakers.com
www.apifoilmakers.com

Producent metalizowanych folii do uszlachetniania druku i opakowań.
Specjalista w produkcji metalizowanych folii do hot stampingu, cold stampingu, metalizowanych folii
do laminowania w technologii offsetowej, folii pigmentowych, dyfrakcyjnych.
Służymy profesjonalnym doradztwem technicznym, zapewniamy szkolenia oraz konsultacje techniczne
na każdym etapie produkcji opakowania lub etykiety.
API Foilmakers to globalny partner.
JESTEŚMy ZAWSZE bLISKO NASZyCH KLIENTóW!

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

Firma Böttcher od lat oferuje produkty proekologiczne i do kontaktu z żywnością. Spełniają one kryteria określone przez Instytut FOGRA oraz posiadają certyﬁkaty ISEGA. Na bieżąco są prowadzone badania pozwalające wychodzić naprzeciw aktualnym
potrzebom rynku i szeroko rozumianej ekologii
w każdej z oferowanych grup produktowych:
n wałki do maszyn drukujących
n zmywacze dla druku offsetowego
i ﬂeksograﬁi

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

stabilaty – również do redukcji alkoholu
i druku bezalkoholowego
pomocnicze środki drukarskie, ﬁzeliny
obciągi offsetowe
płyty do lakierowania wybiórczego
sleeve’y i płaskie formy gumowe
BöttcherFlex do laserowego grawerowania
form drukowych dla ﬂeksograﬁi
sleeve’y montażowe dla ﬂeksograﬁcznych
form fotopolimerowych
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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.

ERKA S.C.
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki

EKOLOGICZNy SySTEM bEZPOŚREDNIEGO GRAWEROWANIA
ELASTOMEROWyCH FORM FLEKSO PREMIUMSETTER FIRMy HELL GRAVURE.
Brak solwentów w procesie. Jedynie 2 kroki produkcyjne. Mycie wodą. Wysoki transfer farby. Wydajny,
energooszczędny laser włóknowy. 2540-5080 dpi. Płyty i tuleje bez końca. Szer. cylindra 1000-3000 mm.
Trójwymiarowe kształtowanie punktów. Najwyższa jakość form. Szeroki zakres zastosowań –
opakowania giętkie, metalowe, tissue, płyty do lakierowania wybiórczego i wiele innych.

tel.: 22 751 39 12, 22 751 77 64
fax: 22 751 39 13, info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

RAKLE MDC ﬁrmy Daetwyler SwissTec dla ﬂekso i wklęsłodruku. Szeroka gama powłok i kształtów ostrza.
Konsultacje, testy, wsparcie techniczne. Prawie 30 lat na rynku polskim!
MATERIAŁy INTROLIGATORSKIE: zszywki płaskie i z oczkiem, wiertła stalowe, teﬂonowe, do tkanin.

GRAW SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 2, 95-035 Ozorków
tel./fax: 42 718 2121
graw@graw.pl
www.graw.pl

GRAW – DOSTAWCA EKOLOGICZNyCH ROZWIąZAń DLA TWOJEJ DRUKARNI
n Środki chemiczne bezpieczne dla człowieka i środowiska
– Biodegradowalne
– Bez substancji toksycznych, rakotwórczych i mutagennych
– Bez lotnych związków organicznych (VOC free)
– Nie wykazujące biokoncentracji
– Sprzedawane w opakowaniach eco-reﬁll, aby zoptymalizować proces transportowy
– Odpowiednie dla przemysłu spożywczego
n Urządzenia myjące zużywające niewielkie ilości płynu, prądu i wody
n Czyszczenie laserowe – najbardziej ekologiczna metoda czyszczenia gruntownego wałów i tulei rastrowych

Farby hubergroup wytwarzane są bez olejów mineralnych oraz w wersji niezawierającej kobaltu.

HUBERGROUP POLSKA SP. Z O.O.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com
www.hubergroup.com
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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.
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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!

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

LOHMANN TO ŚWIATOWEJ KLASy PRODUCENT I KONWERTER
ROZWIąZAń NA bAZIE TAŚM DWUSTRONNIE KLEJąCyCH, bĘDąCy JEDNOCZEŚNIE
WIODąCyM DOSTAWCą NA RyNKU POLIGRAFICZNyM.
Niezależnie od zróżnicowanych wymagań określonej gałęzi fleksografii – opakowania elastyczne,
etykiety, tektura falista – stosując nasze taśmy DuploFLEX®, zawsze możecie Państwo liczyć na bezkompromisową jakość. Wierzymy, że każdy wydruk może być dziełem sztuki. Współpraca z Lohmann
jest również gwarancją fachowej obsługi technicznej naszych FLEXpertów w zakresie optymalizacji procesu druku. Kreowanie unikalnych rozwiązań, takich jak DuploFLEX® CoronaPEN, jest potwierdzeniem
kierunku rozwoju naszej ﬁrmy, jako lidera innowacji w branży ﬂeksograﬁcznej.

W portfolio naszej ﬁrmy znajdą Państwo znane i cenione na całym świecie maszyny SPM STEUER (Niemcy) oraz KLUGE (USA). Ponadto oferujemy: teoretyczne i praktyczne szkolenia z hot-stampingu, materiały
pomocnicze, matryce mosiężne dedykowane szczególnie wymagającym klientom, usługi: doradztwa,
serwisu i niezależnego audytu hot-stampingu oraz innowacyjną hotSprint, która służy zwiększeniu
wydajności produkcji w procesie złocenia. TECHNOLOGIA HOT-STAMPINGU JEST PRZyJAZNA ŚRODOWISKU, CO POTWIERDZA RAPORT FSEA Z 2008 ROKU, A NAJNOWSZE ROZWIąZANIA ZASTOSOWANE W MASZyNACH FIRMy SPM STEUER POZWALAJą NA MNIEJSZE ZUŻyCIE FOLII,
OGRANICZENIE EMISJI CO2 ORAZ NA ZREDUKOWANIE ILOŚCI ODPADóW PO PRODUKCJI.

LOHMANN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Krzemowa 2, 81-577 Gdynia, Poland
tel.: +48 58 555-81-58, tel.: +48 58 888-26-64
e-mail: wsparciesprzedazy@lohmann-tapes.com
www.lohmann-tapes.pl

Zapraszamy do współpracy!

ul. Bliska 10/71, 03-804 Warszawa
tel.: +48 88 33 22 136
biuro@zenonlapinski.pl
www.zenonlapinski.pl

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.

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

MASZyNy MARK ANDy DO DRUKU FLEKSOGRAFICZNEGO/HybRyDOWEGO/CyFROWEGO
– INNOWACyJNE, ERGONOMICZNE, WyDAJNE.
Ekologiczny aspekt maszyn Mark Andy objawia się w tworzeniu rozwiązań, które wpływają na obniżenie
przede wszystkim energochłonności. Maszyny Mark Andy Performance serii P7E oraz Evolution uzbrajane
są w innowacyjne systemy, które mają realny wpływ na spadek zużycia energii elektrycznej, ilości podłoża,
ilości farby – ze względu na szybkie, automatyczne ustawienie druku. Największą zmianą w maszynie
Performance P7 oraz Evolution jest możliwość zastosowania systemu suszenia LED, który zmniejsza
zużycie energii oraz eliminuje zastosowanie rtęci, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych lamp
UV. Wysokowydajna technologia inkjetowa Mark Andy Digital Series HD oraz tonerowa Digital Pro3 umożliwiają obniżenie ilości zużytego podłoża oraz zużycia energii.

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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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
Barierowe folie biodegradowalne
Ekologiczne monofolie do recyklingu
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Magazyn Papieru i Klejów:
02-881 Warszawa
ul. Pozytywki 1
tel.: 22 648 23 95
tel.: 22 757 29 49
papier@pakmar.com.pl
poligraﬁa@pakmar.com.pl

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

REKLAMA

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.

AUTORyZOWANy SERWIS I DySTRybUTOR FIRMy GEW (EC) LIMITED
n
n

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

REPROGRAF
– GRAFIKUS S.A.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

Epple Druckfarben: Ernest Kułaj, tel. kom.: +48 501 091 070
kulaj.ernest@reprograf-grafikus.com.pl
Asahi: Bartłomiej Brzykcy, tel. kom.: +48 698 676 238
brzykcy.bartlomiej@reprograf-grafikus.com.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
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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.

EPPLE DRUCKFARbEN – farba do bezpośredniego kontaktu z żywnością
(druk wewnętrznej i zewnętrznej strony opakowania);
roztwory buforowane do druku bez alkoholu
ASAHI – AWP DEF/DEW to doskonała stabilność wymiarowa płyty,
wytwarzanie formy odbywa się przy użyciu wody, bez stosowania agresywnych
rozpuszczalników i wysokich temperatur. Płyta jest bardzo szybka w narządzaniu,
idealny kolor odbitki oraz pasowanie koloru możliwe niemal natychmiast.
www.reprograf-graﬁkus.com.pl

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.
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