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

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

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

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.

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.

Fir ma Böttcher od lat ofe ru je pro duk ty pro eko lo gicz -
ne i do kon tak tu z żyw no ścią. Speł nia ją one kry te -
ria okre ślo ne przez In sty tut FOGRA oraz po sia da -
ją cer ty fi ka ty ISEGA. Na bie żą co są pro wa dzo ne ba -
da nia po zwa la ją ce wy cho dzić na prze ciw ak tu al nym
po trze bom ryn ku i sze ro ko ro zu mia nej eko lo gii
w każ dej z ofe ro wa nych grup pro duk to wych:
n wał ki do ma szyn dru ku ją cych 
n zmy wa cze dla dru ku of f se to we go 

i flek so gra fii 

n sta bi la ty – rów nież do re duk cji al ko ho lu 
i dru ku bez al ko ho lo we go 

n po moc ni cze środ ki dru kar skie, fi ze li ny 
n ob cią gi of f se to we 
n pły ty do la kie ro wa nia wy biór cze go
n sle eve’y i pła skie for my gu mo we

BöttcherFlex do la se ro we go gra we ro wa nia
form dru ko wych dla flek so gra fii 

n sle eve’y mon ta żo we dla flek so gra ficz nych
form fo to po li me ro wych 

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

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.

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

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

USZLACHETNIENIE DRUKU, WZMOCNIENIE KAŻDEJ MARKI, JAKOŚĆ

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!
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W port fo lio na szej fir my znaj dą Pań stwo zna ne i ce nio ne na ca łym świe cie ma szy ny SPM STEUER (Niem -
cy) oraz KLUGE (USA). Po nad to ofe ru je my: teo re tycz ne i prak tycz ne szko le nia z hot -stam pin gu, ma te ria ły
po moc ni cze, ma try ce mo sięż ne de dy ko wa ne szcze gól nie wy ma ga ją cym klien tom, usłu gi: do radz twa, 
ser wi su i nie za leż ne go au dy tu hot -stam pin gu oraz in no wa cyj ną hotSprint, któ ra słu ży zwięk sze niu 
wy daj no ści pro duk cji w pro ce sie zło ce nia. TECH NO LO GIA HOT -STAM PIN GU JEST PRZy JA ZNA ŚRO -
DO WI SKU, CO PO TWIER DZA RA PORT FSEA Z 2008 ROKU, A NAJ NOW SZE ROZ WIą ZA NIA ZA -
STO SO WA NE W MA SZy NACH FIR My SPM STEUER PO ZWA LA Ją NA MNIEJ SZE ZU Ży CIE FO LII,
OGRANICZENIE EMISJI CO2 ORAZ NA ZRE DU KO WA NIE ILO ŚCI OD PA DóW PO PRO DUK CJI. 

Za pra sza my do współ pra cy!

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

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.

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

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 za sto so wa nia sys te mu su sze nia LED, któ ry zmniej sza 
zu ży cie ener gii oraz eli mi nu je za sto so wa nie rtę ci, jak to ma miej sce w przy pad ku tra dy cyj nych lamp
UV. Wy so ko wy daj na tech no lo gia in kje to wa Mark An dy Di gi tal Se ries HD oraz to ne ro wa Di gi tal Pro3 umoż -
li wia ją ob ni że nie ilo ści zu ży te go pod ło ża oraz zu ży cia ener gii.

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

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
n  Barierowe folie biodegradowalne
n  Ekologiczne monofolie do recyklingu

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

LOH MANN TO ŚWIA TO WEJ KLA Sy PRO DU CENT I KON WER TER 
ROZ WIą ZAń NA bA ZIE TAŚM DWU STRON NIE KLE Ją CyCH, bĘ Dą Cy JED NO CZE ŚNIE 
WIO Dą CyM DO STAW Cą NA RyN KU PO LI GRA FICZ NyM. 

Nie za leż nie od zróż ni co wa nych wy ma gań okre ślo nej ga łę zi flek so gra fii – opa ko wa nia ela stycz ne, 
ety kie ty, tek tu ra fa li sta – sto su jąc na sze ta śmy DuploFLEX®, za wsze mo że cie Pań stwo li czyć na bez kom -
pro mi so wą ja kość. Wie rzy my, że każ dy wy druk mo że być dzie łem sztu ki. Współ pra ca z Loh mann 
jest rów nież gwa ran cją fa cho wej ob słu gi tech nicz nej na szych FLEXpertów w za kre sie opty ma li za cji pro -
ce su dru ku. Kre owa nie uni kal nych roz wią zań, ta kich jak DuploFLEX® CoronaPEN, jest po twier dze niem
kie run ku roz wo ju na szej fir my, ja ko li de ra in no wa cji w bran ży flek so gra ficz nej.

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

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
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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.

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

EP PLE DRUCK FAR bEN – far ba do bez po śred nie go kon tak tu z żyw no ścią 
(druk we wnętrz nej i ze wnętrz nej stro ny opa ko wa nia); 
roz two ry bu fo ro wa ne do dru ku bez al ko ho lu

ASA HI – AWP DEF/DEW to do sko na ła sta bil ność wy mia ro wa pły ty, 
wy twa rza nie for my od by wa się przy uży ciu wo dy, bez sto so wa nia agre syw nych 
roz pusz czal ni ków i wy so kich tem pe ra tur. Płyta jest bar dzo szyb ka w na rzą dza niu, 
ide al ny ko lor od bit ki oraz pa so wa nie ko lo ru moż li we nie mal na tych miast.

www.reprograf-grafikus.com.pl

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. 

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

Epple Druckfarben: Er nest Ku łaj, tel. kom.: +48 501 091 070
ku laj.er nest@re pro graf -gra fi kus.com.pl
Asahi: Bar tło miej Brzyk cy, tel. kom.: +48 698 676 238
brzykcy.bartlomiej@re pro graf -gra fi kus.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

     

        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.

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.

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/


