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Avery DennIson sP. z o.o.
ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków

tel.: 22 738 37 00
fax: 22 738 37 02
csr.poland@eu.averydennison.com
http://label.averydennison.eu

ave ry Den nI Son jeSt ŚwIa to wym lI De rem w Pro Duk CjI 
ma te rIa łów Sa mo Przy leP nyCh I two rze nIu In no wa Cyj nyCh roz wIą zaŃ. 

Tech no lo gie sto so wa ne przez fir mę sta no wią nie od łącz ną część pro duk tów 
uży wa nych na każ dym ryn ku i w każ dej bran ży. 
Ave ry Den ni son dzia ła w po nad 50 kra jach i za trud nia po nad 26 000 pra cow ni ków 
ofe ru jąc klien tom in no wa cje, któ re po ma ga ją uczy nić mar ki bar dziej in spi ru ją cy mi, 
a świat bar dziej in te li gent nym. 
Z sie dzi bą w Glen da le, w Ka li for nii, fir ma od no to wa ła w 2013 roku 
sprze daż w wy so ko ści 6.1 bln USD.

AtrIum Centrum Ploterowe sP. z o.o.
ul. Gosławicka 2D, 45-446 Opole

biuro@atrium.com.pl
www.atrium.com.pl

atrIum Centrum Ploterowe 
– PolSkI DoStawCa komPlekSowyCh rozwIązaŃ Do Druku Cyfrowego.
Od 27 lat wiodący dystrybutor takich marek jak:
n mu toh: drukarki żywiczne, eco, LED-UV, sublimacyjne, tekstylne
n efI: produkcyjne drukarki LED-UV (rolowe, stołowe, hybrydowe)
n Sum ma: rolowe plotery tnące, stołowe systemy tnąco-frezujące 
n Iko noS: materiały samoprzylepne i powlekane polskiej produkcji

Ogromne doświadczenie i profesjonalizm potwierdzony przez kilka tysięcy instalacji I Certyfikat ISO 9001
I Ponad 100 specjalistów I Oddziały i magazyny w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie.

uSzlaChetnIenIe Druku, wzmoCnIenIe kaŻDej markI, jakoŚĆ

API Foilmakers jest producentem 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!

Dtm PrInt to fIrma IStnIejąCa oD 1986 roku I SPeCjalIzująCa SIĘ w DoStarCzanIu
nIeStanDarDowyCh rozwIązaŃ w DzIeDzInIe PolIgrafII. Oprócz własnych produktów firma ściśle
współpracuje ze znanymi producentami urządzeń drukujących jak Primera Technology, Inc. czy OKI Europe,
oferując tym samym najlepsze rozwiązania w zakresie druku etykiet. DTM Print oferuje drukarki etykiet
wykorzystujące technologię atramentową, laserową lub cyfrową technologię LED.
Drukarka przemysłowa lX2000e wykorzystuje atrament pigmentowy z certyfikatem BS5609 sekcja 
3 uzyskując dzięki temu lepszą odporność na wodę i promieniowanie UV.
lX500e i lX610e Pro to najlepszy wybór do drukowania profesjonalnie wyglądających etykiet produktów.
okI Pro1050 to pierwsza kompaktowa cyfrowa drukarka etykiet LED, która może produkować etykiety
na żądanie w unikalnej kombinacji CMYK+1, czyli z piątym, białym kolorem.

Dtm PrInt
Mainzer Str. 131
65187 Wiesbaden, Niemcy 
tel.: +49 611 927770
e-mail: sales@dtm-print.eu
www.dtm-print.eu

emPorIA sP. z o.o.
ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno
Osoba kontaktowa: Katarzyna Zalewska
tel.: 065 528 79 00, fax: 065 528 79 01
katarzyna.zalewska@emporia.pl
www.emporia.pl

urząDzenIa, oSPrzĘt I CzĘŚCI zamIenne 
Do maSzyn Do ProDukCjI oPakowaŃ I etykIet

oferujemy:
n hamulce i sprzęgła: pneumatyczne i elektromagnetyczne, hamulce zaciskowe;
n systemy kontroli nadruku, systemy kontroli naciągu wstęgi, czujniki obciążenia,

systemy prowadzenia wstęgi, głowice mechaniczne;
n wały rozprężne, głowice zabezpieczające, głowice obrotowe;
n systemy i moduły cięcia wzdłużnego, noże krążkowe i oprawy.

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.dupont.com/image-solutions.html

DuPont Cy rel Ima ge So lu tIonS to oD Po naD 45 lat Do Staw Ca wIo Dą Cej teCh no lo gII Płyt
flek So gra fICz nyCh 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 Cy rel eaSy z wbu do -
wa nym pła skim punk tem w pły cie sta ła się bench mar kiem na ryn ku płyt flek so w Pol sce i na świe cie. 
Nie wy ma ga ją one sto so wa nia do dat ko wych pro ce sów w ce lu wy kre owa nia pła skie go punk tu, co upro -
ści ło oraz przy spie szy ło pro ce sy w przy go to wal ni. Pły ty EASY do stęp ne są w gru bo ściach od 1,14 do 6,35 mm
i ma ją za sto so wa nie w za dru ku fo lii, ety kiet (pły ty ESX/ESE/EFX/EFE/EPR2), pa pie ru (ESM/EFM) oraz tek tu -
ry fa li stej (EPC). Naj now szą pły tą, któ ra wła śnie de biu tu je na ryn ku, jest dru ga ge ne ra cja pły ty z wbu do -
wa nym pła skim punk tem o sym bo lu EPR2, de dy ko wa na głów nie do sze ro kow stę go we go za dru ku fo lii.
DuPont Oval Lo go jest zna kiem to wa ro wym fir my DuPont i jej fi lii.

API FolIe PolskA sP. z o.o.
ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 737 58 01 
biuro@apifoilmakers.com
www.apifoilmakers.com
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Co lor workS C7 500 krót kie se rie ety kiet, roz dziel czo ści 600 x 1200 dpi, gło wi ca PrecisionCore MicroTFP
da je świet ną ja kość, a druk na żą da nie i pręd kość 300 mm/s po zwa la ją bły ska wicz nie re ali zo wać ni skie
na kła dy. Co lor workS C3 500 druk ety kiet z pręd ko ścią do 103 mm/s. Urzą dze nie ra dzi so bie ze zróż ni -
co wa nym pod ło żem, np. ma to we i błysz czą ce pa pie ry po wle ka ne oraz fo lia. Co lor workS C6 000/6500
druk do sze ro ko ści 215,9 mm, ob słu ga pro fi li ICC. Dla ce nią cych ja kość wy dru ków. eP Son Su re PreSS
l -4033aw – 7-ko lo ro wa ma szy na do pro fe sjo nal nej pro duk cji wy so kiej ja ko ści ety kiet w krót kich se riach.
Moż li wość dru ku na stan dar do wych pod ło żach ety kie to wych w sze ro ko ści 80-340 mm. eP Son Su re PreSS
l -6033vw szyb ka 1- prze bie go wa ma szy na z atra men ta mi UV (CMYK) z moż li wo ścią dru ku bia łym oraz
na kła da niem la kie ru. Wier szo wy układ gło wic PrecisionCore za pew nia pręd kość dru ku 15 m/min na stan -
dar do wej fo lii oraz pa pie ro wych ma te ria łach ety kie to wych o sze ro ko ści od 80 do 340 mm.

ePson euroPe b.v. 
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

tel.: 22 375 75 00, fax: 22 375 75 01
lfp@epson.pl, www.epson.pl

n ra kle mDC fir my Da etwy ler SwissTec dla flek so i wklę sło dru ku, w tym nie po wle ka ne, po wle ka ne
(LongLife, Soft), nie rdzew ne i spe cja li stycz ne do Cold Se al, la mi na cji i in. Sze ro ka ga ma po włok i kształ -
tów ostrza. Ofe ru je my do radz two, te sty, wspar cie tech nicz ne. 

n uSzCzel nIa Cze ko mór ra klo wych.
n Che mIa do czysz cze nia wał ków ra stro wych.
n Pre mIum Set ter – SyS tem bez Po ŚreD nIe go gra we ro wa nIa ela Sto me ro wyCh form flek -

So Dru ko wyCh fir my Hell Gra vu re. Wy so ki trans fer far by. Wy daj ny la ser włók no wy. 2540-5080 dpi.
Pły ty i tu le je bez koń ca. Szer. 1000-3000 mm. Opro gra mo wa nie PremiumProfiler – trój wy mia ro we
kształ to wa nie punk tów. Naj wyż sza ja kość form. Sze ro ki za kres za sto so wań – opa ko wa nia gięt kie, me -
ta lo we, tis sue, pły ty do la kie ro wa nia wy biór cze go i in.

erkA s.C.
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki

tel.: +48 22 751 39 12, fax: +48 22 751 39 13
info@erka.com.pl, www.erka.com.pl

gm – wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań do przetwarzania, 
uszlachetniania i konfekcjonowania etykiet samoprzylepnych oraz do opakowań elastycznych

n kompletne  zautomatyzowane linie do konwertingu – sztancowanie, lakierowanie, 
laminowanie, złocenie, hot stamping, sitodruk i cięcie wzdłużne

n maszyny do wykrawania laserowego etykiet na roli
n przewijarki i maszyny inspekcyjne
n specjalne konfiguracje maszyn dostosowane do potrzeb produkcyjnych
n maszyny zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi, bezpieczeństwie i automatyzacji
gm – znamy SIĘ na etykIetaCh

grAFIsk mAskInFAbrIk A/s
Klintehøj Vænge 12
DK-3460 Birkerød, Denmark
tel: +45 4581 2300
gm@gm.dk
https://www.gm.dk/

Kontakt w języku polskim: 
michał Pawela, tel.: +45 7876 5904
mpa@gm.dk

FleksogrAF stuDIo PrePress

oddział I w Drużynie
ul. Taborowa 39 , 62-053 Drużyna
tel.: +48 61 898 30 16
tel. kom.: +48 513 042 084
oddział II w wągrowcu
ul. Lipowa 29M, 62-100 Wągrowiec
tel. kom.: +48 530 995 204
www.fleksograf.com.pl

koDak fleXCel nX ultra SolutIon – matryCe flekSografICzne wymywane woDą
Jako jedni z pierwszych w Europie oraz pierwsi w Polsce możemy zaoferować Państwu matryce do druku
fleksograficznego wykonane w najnowszej technologii firmy Kodak – fleXCel nX ultra SolutIon.
Płyty te wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników, a ich wykonanie zajmuje mniej niż godzinę, co
przekłada się na zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego podczas procesu produkcyjnego. 

Jeśli są Państwo zainteresowani przetestowaniem działania płyt KODAK
FLEXCEL NX Ultra Solution w Państwa firmie, zapraszamy do kontaktu: 
Joanna Walachowska, tel: +48 61 225 54 59, kom: +48 534 053 800
e-mail: nowetechnologie@fleksograf.com.pl

oferta hubergroup: 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 – 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
spek trum pod ło ży (of f set + flek so); geC ko – far by i la kie ry roz pusz czal ni ko we dla flek so gra fii i wklę -
sło dru ku; hyDro-X – fleksograficzne farby wodorozcieńczalne; lakIery olejowe, dyspersyjne,
utrwalane promieniowaniem UV; środki pomocnicze, dodatki do wody. 
nowoczesne linie produkcyjne farb do wszystkich technik druku. 

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

oD 2006 ro ku Do Star Cza my In no wa Cyj ne roz wIą za nIa Dla re kla my I Po lI gra fII.
Dystrybutor urządzeń i produktów wiodących marek: DTG Digital, Compress UV, OKI, Afinia Label, D.P.R., Forever.
n Dtg DI gI tal – dru kar ki DTG do tek sty liów, opro gra mo wa nie, tu sze, urzą dze nia wspo ma ga ją ce
n okI – dru kar ki ter mo trans fe ro we i dru kar ki ro lo we do ety kiet z bia łym to ne rem
n Com PreSS – dru kar ki UV z pła skim sto łem, tu sze UV
n afI nIa la bel – cy fro we dru kar ki do peł no ko lo ro we go dru ku ety kiet z ro li, urzą dze nia wy kań cza ją ce
n D.P.r. – urzą dze nia wy kań cza ją ce do ety kiet
n fo re ver – pa pie ry i fo lie do ter mo trans fe ru
Do wszyst kich sprze da wa nych przez nas roz wią zań ofe ru je my pe łen za kres ma te ria łów
eks plo ata cyj nych, wspar cie tech nicz ne oraz ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny. 

ekstreme wojCIeCh królIk
ul. Trakt Lubelski 410, 04-667 Warszawa
tel.: +48 (22) 740 44 16
contact@ekstreme.pl
www.ekstreme.pl
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Intrex sP. z o.o.
Sady, ul. Za Motelem 7
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: +48 (61) 841 72 03
intrex@intrex.pl, www.intrex.pl

IntreX – DyStrybutor CyfrowyCh maSzyn DrukująCyCh fIrmy DomIno. 

Domino n610i – do druku etykiet na roli. Urządzenie 5- lub 7-kolorowe w technologii ink-jet UV. Szerokość
wstęgi do 340 mm. Prędkość druku do 75 m/min. Możliwe konfiguracje: rola – rola, rola – finishing, moduł
do integracji w maszynach hybrydowych

Domino k600i – głowice monochromatyczne do instalacji na maszynach fleksograficznych i na
urządzeniach do  finishingu. Umożliwiają druk wysokiej jakości danych zmiennych na roli lub na arkuszach
z prędkością do 190 m/min. Szerokość druku do 782 mm.

jurmet sP. z o.o. sP.k.
ul. Antoniewo 8, 87-162 Lubicz k. Torunia
tel.: +48 56 678-27-77...78
fax: +48 56 678-27-85
jurmet@jurmet.com.pl
www.jurmet.com.pl 

Firma jurmet specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii cięcia
dla przemysłu opakowaniowego. W ofercie posiada szerokie spectrum innowacyjnych bobInIarek
i PrzewIjarek do cięcia wzdłużnego i konfekcjonowania różnego typu materiałów giętkich m.in.: 
folii i laminatów opakowaniowych, papieru, włókniny, aluminium oraz etykiet foliowych bez 
podkładu i z podkładem. jurmet produkuje również krajarkI gIlz. Maszyny produkowane są w wielu
wariantach, poczynając od ekonomicznych, aż po opcje z wieloma automatycznymi funkcjami
zwiększającymi wydajność i dostosowanymi do indywidualnych potrzeb klientów.  

za pra sza my do od wie dze nia na szej stro ny in ter ne to wej www.jurmet.Com.Pl

lFP InDustrIAl solutIons
ul. Kwidzyńska 4, 51-416 Wrocław
tel.: +48 71 321 98 83
office@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl

Grzegorz Zieliński
Account Manager
tel. kom.: +48 608 244 268
g.zielinski@lfp-industrial.pl

za ufa ny Do Staw Ca I DyS try bu tor roz wIą zaŃ Do Prze my Sło wej Po lI gra fII. Port fo lio obej mu -
je m.in. se rię cy fro wych dru ka rek do ety kiet w tech no lo gii in kjet DurSt tau, w tym: wer sja eko no micz -
na tau rSC e: pręd kość 52 m/min., druk maks. 8 ko lo ra mi (w tym CMYK + OVG + W), moż li wość uży cia
atra men tów Low Mi gra tion, tau rSC, pręd kość 80 m/min., druk maks. 8 ko lo ra mi (w tym CMYK + OVG + W),
moż li wość uży cia atra men tów Low Mi gra tion, tau rSCi, pręd kość do 100 m/min., szer. za dru ku aż do 510 mm,
druk maks. 8 ko lo ra mi (w tym CMYK + OVG + W). Ma szy ny ofe ru ją druk na ro li w naj wyż szej ja ko ści z prze -
my sło wą pro duk tyw no ścią oraz nie za wod no ścią, w kon ku ren cyj nych ce nach.
lfP Industrial Solutions pomaga w finansowaniu maszyn i do ra dza w kwe stii wy ko rzy sta nia urzą dzeń od
stro ny tech no lo gicz no -pro duk to wej. Fir ma do star cza ory gi nal ne tu sze do ma szyn oraz wy ko nu je na pra wy 
gwa ran cyj ne i po gwa ran cyj ne świad czo ne przez pro fe sjo nal ny ser wis in ży nier ski au to ry zo wa ny przez Durst. 

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.

Firma Mark Andy od prawie 75 lat  oferuje szerokie portfolio innowacyjnych maszyn przeznaczonych
dla rynku wąskowstęgowego do druku opakowań i etykiet. W ofercie znajduje się m.in. nowa maszyna
cyfrowa, bazująca na technologii tonerowej – DIgItalPro (także w wersji z semi rotacyjną sztancą),
model hybrydowy (połączenie technologii inkjet z fleksodrukiem) – DIgItal SerIeS hD oraz w pełni
zintegrowane maszyny do fleksodruku (PerformanCe SerIeS e) wraz z najnowszym rozwiązaniem
evolutIon SerIeS. Modułowy system maszyn pozwala na póżniejszą rozbudowę w zależności od potrzeb.
Ponadto w ofercie znajdują się przewijarki rotofleX. 

ProDuCent w PełnI DeDykowanyCh maSzyn Do ProDukCjI etykIet 
n Modułowe linie konwertujące do kompleksowej obróbki etykiet serii CL i DCL
n Przewijarki inspekcyjne (100% inspection) serii HI440 i M600
n Kompaktowa maszyna do druku flekso serii RLS280PRN
n Maszyny sztancujące i gilotynujące serii RLS DIE i RLS280G
n Klasyczne przewijarki serii RLS / Proste przewijarki stołowe serii TT250
n Wózki do transportu i załadunku roli i cylindrów oraz inne urządzenia pomocnicze
W portfolio firmy znajduje się również wiele zupełnie niestandardowych projektów wykonanych dla branży
farmaceutycznej i elektronicznej. naszą domeną jest hasło: zbudować maszynę dokładnie na miarę
potrzeb jej użytkownika. leSko engIneerIng – Power of fleXIbIlIty

lesko engIneerIng leszek seroCzyńskI
Nadma, ul. Pólko 20, 05-270 Marki
tel: +48 22 78 11 888
e-mail: info@lesko-ing.com.pl

www.lesko-ing.com.pl
www.facebook.com/leskoengineering/

IntegrAtors
ul. Radziejowicka 151A
05-825 Kałęczyn
tel. kom.: 537 594 284
tel. kom.: 535 688 622
damian@integrators.pl

www.integrators.pl

In te gra torS – wIo Dą Cy Do Staw Ca SyS te mów la Se ro wyCh w Pol SCe
oferujemy: 
n SeI la bel ma Ster – (la se ro we sztan co wa nie, la kie ro wa nie, la mi no wa nie, usu wa nie ażu ru z ety kie -

ty, roz ci na nie, ar ku szo wa nie, au to ma tycz na zmia na pra cy po przez czy ta nie ko dów QR, ła twa in te gra -
cja z do wol nym work flow) sze ro kość wstę gi 300 lub 600 mm, pręd kość ob rób ki do 100 m/min 

n SeI Pa Pe ro ne – (la se ro we sztan co wa nie ar ku szy pa pie ru do for ma tu B2, w peł ni au to ma tycz na pra -
ca, bi go wa nie dwu stron ne) 

n SeI PaCk ma Ster – stwo rzo ny do pro duk cji opa ko wań ela stycz nych (la se ro we na ci na nie, la se ro we
wy ci na nie, mi kro -per fo ra cja w try bie wzdłuż nym i po przecz nym). Pręd kość ob rób ki do 500 m/min!
In te gru je my nasz sys tem na do wol nym la mi na to rze lub bo bi niar ce 
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okI to je Den z Czo ło wyCh Pro Du Cen tów urzą DzeŃ Dru ku ją CyCh 
oraz roz wIą zaŃ z za kre Su Dru ku. 
naj now sze dru kar ki ety kiet okI Pro1040 (Cmyk) i Pro1050 (Cmyk+w) dru ku ją na sze ro kiej ga mie
no śni ków, co z ko lei umoż li wia re ali za cję kre atyw nych po my słów i skom pli ko wa nych za dań, a tak że opła -
cal ny druk na wet po je dyn czych sztuk. Tech no lo gia su che go to ne ra umoż li wia dru ko wa nie ety kiet wo do -
od por nych, któ re wy trzy mu ją nie tyl ko za nu rze nie, ale też nie pło wie ją pod wpły wem pro mie nio wa nia 
UV, a tak że są od por ne na ście ra nie bez po trze by ich la mi na cji. To no wy po ziom wy so ko ja ko ścio wych 
wy dru ków ety kiet na róż no rod nych no śni kach – od pa pie rów nie po wle ka nych, po wle ka nych i z tek stu -
rą, po przez me dia na ba zie PE, PP czy PET, po bia łe, trans pa rent ne lub ko lo ro we pod ło ża, w tym rów nież
ta kie, z któ ry mi nie ko niecz nie do brze ra dzi so bie po pu lar na tech no lo gia atra men to wa.

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/

rotAry sP. z o.o.
ul. Modlińska 248
03-152 Warszawa

tel.: 22 819 13 30
e-mail: rotary@rotary.com.pl
www.rotary.com.pl

rotary SP. z o.o. produkuje wałki magnetyczne, drukowe, powietrzne, 
koła zębate, wałki do embossingu oraz gilotyny do maszyn fleksograficznych. 

Prowadzimy gwarancyjny i pogwarancyjny SerwIS maSzyn.

Sprzedajemy nowe i używane maSzyny PolIgrafICzne. 

Oferujemy takie urządzenia jak: BOBST Firenze, Karlville, Gannicott, Smag. 

zaPraSzamy Do wSPółPraCy!

sCorPIo sP. z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 92 
fotopolimery@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

SCor PIo SP. z o.o. – kom Plek So wy Do Staw Ca roz wIą zaŃ Dla Pro Du Cen tów ety kIet 
n opro gra mo wa nie dla przy go to wal ni i dru kar ni ety kie to wych i opa ko wa nio wych hy brid So ftwa re;
n na świe tlar ki CtP do płyt flek so gra ficz nych z se rii ther mo flexX;
n płyty fotopolimerowe fleksograficzne i typograficzne – flint;
n urzą dze nia do ob rób ki płyt fo to po li me ro wych flint, glunz&jen sen i agI; 
n urzą dze nia do mon ta żu form j.m. he aford;
n wąskowstęgowe drukarki fleksograficzne fo cus ma chi ne ry;
n drukarki cyfrowe do etykiet i lasery wycinające marki anytron;
n cy fro we urzą dze nia do uszla chet nia nia ety kiet i opakowań mgI;
n rolowe systemy lakierujące UV kompac.

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

     

        StuDIo grafICzne PhoenIX Xtra PrInt to nowoCzeSna PrzygotowalnIa flekSografICzna
świadcząca usługi bezpośredniego grawerowania elastomerowych form płaskich (matryc) i tulei
do druku bezkońcowego (sleeves) laserem włóknowym Hell Premium Setter.
nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę drukarni w zakresie doradztwa technicznego,
obsługi graficznej DTP oraz produkcji elastomerowych form i tulei drukowych.
Posiadamy również: n lakiery n matryce do lakierowania wybiórczego na ploter n sleeve do druku
bezkońcowego n elastomery do druku fleksograficznego n folie do złocenia (coldstampingowa,
hotstampingowa) n farby n zmywacze n obciągi offsetowe n chemię. 

www.pxp.com.pl   I   www.formyelastomerowe.pl 

ProDuCent maSzyn I urząDzeŃ 
Dla PolIgrafII I PrzemySłu oPakowanIowego
n przewijarki
n przewijarki stołowe
n przewijarko-wykrawarki do produkcji etykiet czystych i zadrukowanych
n maszyny do obróbki wstęgi po druku cyfrowym (on/off line)
n wąskowstęgowe maszyny fleksograficzne
n przecinarki i nacinarki do gilz
n wózki do załadunku roli
n urządzenie do składania etykiet (fan-folder)

rk teChnology
ul. Andersa 9, 05-200 Wołomin
kom.: + 48 506-036-245, +48 505-554-434
biuro@rktechnology.com.pl,
www.rktechnology.com.pl
Dystrybutor: EJKI Zofia Górzyńska
tel.: + 48 606 802 357, biuro@ejki.pl, www.ejki.pl

mIrAClon belgIum bvbA/sPrl

Kontakt:
Jacek.Galinski@miraclon.com
tel.: 692 030 526

fIrma mIraClon jeSt wIoDąCym DoStawCą InnowaCyjnyCh rozwIązaŃ 
oraz materIałów umoŻlIwIająCyCh ProDukCjĘ oPakowaŃ I etykIet najwyŻSzej jakoŚCI

flek So: ko dak fle xcel nX w czte rech for ma tach (maks. 1283x2062 mm) wraz z no wy mi opcja mi DigiCap
NX Ad van ta ge; pły ty flek so gra ficz ne NXH (opa ko wa nia mięk kie) i NXC (tek tu ra fa li sta) + po wło ka 
ter micz na TIL; bez pro ce so wy film ter micz ny DITR do wy ko ny wa nia płyt ana lo go wych flek so i let ter press;
ma te ria ły ela sto me ro we do bez po śred nie go gra we ro wa nia. 
technologia ultra nX: zintegrowany, wolny od rozpuszczalników i lotnych związków organicznych (VOC)
system do wytwarzania fleksograficznych form drukowych. Płyty wytwarzane są w procesie bazującym
na wodzie, w ciągu godziny gotowe do założenia na maszynę. 
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materIały I urząDzenIa Do ProDukCjI etykIet REKLAMA

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/

fIr ma uPm ra fla taC two rzy roz wIą za nIa ety kIe to we Przy Szło ŚCI 
bez ma te rIa łów Po Cho Dze nIa ko Pal ne go Po Przez oPra Co wy wa nIe 
In no wa Cyj nyCh I Przy ja znyCh Śro Do wI Sku teCh no lo gII.

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. Nasza firma zatrudnia około 3000 pracowników, a wartość sprzedaży
w roku 2019 wyniosła 1,6 mld EUR (1,8 mld USD). UPM Raflatac jest częścią grupy UPM. 
więcej informacji na stronie www.upmraflatac.com.

Xe Ikon od 32 lat, ja ko je den z pio nie rów tech no lo gii cy fro wej, do star cza wie le róż nych roz wią zań na
ca łym świe cie. Ta cy fro wa dy wi zja glo bal nej kor po ra cji Flint Gro up, ofe ru je ma Szy ny w DwóCh 
teCh no lo gIaCh: Su Chy to ner (elek tro fo to gra fIa) oraz In kjet uv. W swo ich fa bry kach 
Xe ikon sam pro du ku je ma szy ny, to ne ry/far by i two rzy bar dzo roz bu do wa ne opro gra mo wa nie, dzię ki
cze mu za pew nia kom plet ną ofer tę i ser wis. Na ma szy nach Xe ikon moż na pro du ko wać m.in.:
n  Ety kie ty sa mo przy lep ne, in -mo uld, he at trans fer, wet glue la bels.
n  Opa ko wa nia z tek tu ry li tej, kar to ni ki, kub ki pa pie ro we.
n  Ta pe ty i de ko ra cje ścien ne.
n  Ulot ki, fol de ry re kla mo we, fo to książ ki, bi le ty.
n  Sto ją ce opa ko wa nia fo lio we z dnem ty pu doy pack, to reb ki, sa szet ki.

xeIkon n.v.
(Flint group Digital solutions)
Duwijckstraat 17, 2500 Lier, Belgia
michał kuczkowski
kierownik Sprzedaży w Polsce
tel. +48 665 107 610,
michal.kuczkowski@flintgrp.com
www.xeikon.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, 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.

system P
PIotr skłoDowskI
ul. Wyspowa 17/4, 03-687 Warszawa
tel.: 22 679 41 80, tel. kom.: 501 298 787
p.sklodowski@wp.pl
www.systemp.pl

System

SyStem P – DoStawCa maSzyn I urząDzeŃ StoSowanyCh Do kontrolI, 
Druku I konwertowanIa etykIet oraz oPakowaŃ elaStyCznyCh. 

W ofercie:
n avt ltd – systemy automatycznej inspekcji i kontroli druku do maszyn rolowych. 
n DCm uSImeCa – maszyny do produkcji etykiet shrink sleeve oraz opakowań elastycznych. 
n lesko engineering – urządzenia do wykrawania, przewijania i finishingu etykiet. 
n lundberg – urządzenia i systemy do odbioru odpadów. 
n rietstack – maszyny do sztancowania off-line rola/arkusz np. etykiet IML, Cut&Stack, wet glue.
n wanje euroPe – semi-rotacyjne maszyny offsetowe do druku etykiet.

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

sPIlker PolskA sP. z o.o.

ul. Łąki Zamkowe 12
66-200 Świebodzin
tel.: 68 475 46 70
fax: 68 475 46 78
info@spilker-poland.pl
www.spilker.pl

PonaD 50 lat DoŚwIaDCzenIa w ProDukCjI najwyŻSzej jakoŚCI 
narzĘDzI SztanCująCyCh, DrukująCyCh oraz uSzlaChetnIająCyCh. 

n Pełne oprzyrządowanie maszyn fleksograficznych 

n Kompletny serwis związany z budową nowych rozwiązań, wolnostojących, 
jak i zintegrowanych z istniejącym parkiem maszynowym 

SerDeCznIe zaPraSzamy Do wSPółPraCy!


