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ArctIc pAper polSkA Sp. z o.o.
ul. Okrężna 9, 02-916 Warszawa
tel.: +48 22 20 30 500
arcticpaper.com

arC tiC pa pEr S.a. jESt pro du CEn tEM 
wy So kiEj ja ko śCi pa piE rów gra fiCz nyCH i opa ko wa nio wyCH.
w swo jej ofer cie po sia da:
n  Mun kEn kraft – ma szy no wo gła dzo ny, bie lo ny pa pier kra fto wy. Prze zna czo ny do dru ku 

flek so gra ficz ne go i of f se to we go, a tak że do po wle ka nia i la mi no wa nia fo lia mi po li me ro wy mi. 
Ide al nie na da je się do róż no rod nych za sto so wań, ta kich jak pa pier pa ko wy, opa ko wa nia, wor ki, 
ko per ty, to reb ki oraz tor by na za ku py. Wy stę pu je w gra ma tu rach od 38 do 150 g/m2.

n  Mun kEn dE Sign (Mun ken Pu re, Mun ken Lynx, Mun ken Po lar, Mun ken Kri stall) 
w gra ma tu rach od 300 do 600 g/m2.

n  Kar to ny Mun kEn Bo ard w gra ma tu rach 960, 1200 i 1440 g/m2.

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

BöttCHEr polSka ofErujE produkty do druku opakowań:
n  tuleje gumowe gładkie, grawerowane oraz do montażu form fotopolimerowych
n  wałki do maszyn drukujących
n  stabilaty – również do redukcji alkoholu i druku bezalkoholowego
n  zmywacze dla druku offsetowego i fleksodruku 
n  włókniny do myjek automatycznych
n  pomocniczą chemię drukarską
n  obciągi offsetowe i płyty lakierujące
nasze produkty posiadają dopuszczenia 
do produkcji opakowań spożywczych. www.BottCHEr.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.dupont.com/image-solutions.html

dupont CyrEl iMagE SolutionS to od ponad 45 lat doStawCa wiodąCEj tECHnologii płyt
flEkSografiCznyCH CyrEl oraz SyStEMów do iCH przygotowania.
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.

3M polAnd Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
piotr lis I tel.: +48 600 915 553
e-mail: plis@mmm.com
justyna długosz I +48 539 917 490
e-mail: jdlugosz@mmm.com

rozwiązania 3M w produkCji poligrafiCznEj i papiErniCzEj.

3M to kluczowy dostawca taśm do montażu form fleksograficznych 
i systemów łączenia roli. Nasze rozwiązania wykorzystywane są 
w druku fleksograficznym, offsetowym, rotograwiurowym 
oraz w przemyśle papierniczym.

www.3m.pl

AvArgrAf Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa
tel.: (22) 331 33 33, fax: (22) 331 33 34
avargraf@avargraf.pl
www.avargraf.pl

zajMujEMy Się SprzEdażą MaSzyn i MatEriałów poligrafiCznyCH. W szczególności specjalizujemy
się w SprzEdaży, inStalaCji oraz oBSłudzE poSprzEdażnEj MaSzyn introligatorSkiCH, w tym
maszyn dedykowanych do produkcji pudełek i opakowań z papieru oraz tektury.

W swojej ofercie posiadamy m.in: składarko-sklejarki i maszyny do aplikacji taśmy dwustronnej apr
Solutions, maszyny do produkcji pudełek luksusowych, bigówko-perforatorki automatyczne Bacciottini,
krajarki, trójnoże, podnośniki do papieru, utrząsarki oraz systemy cięcia baumannperfecta, falcerki guk
oraz MB Bäuerle, maszyny do laminowania tecnomac, maszyny do oprawy twardej Schmedt.
Oferujemy doradztwo techniczne, zapewniamy profesjonalny serwis sprzedawanych maszyn i urządzeń
oraz dostarczamy części zamienne.

36-004 Łąka 260 P, woj. podkarpackie
tel.: +48 17/ 864-07-00
tel. kom.: +48/ 603-525-775
e-mail: biuro@bc-chem.pl
www.bc-chem.pl 

BC-CHEM Sp. z o.o. jESt polSkiM produCEntEM 
klEjów do przEMySłu opakowaniowEgo od 2003 roku.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i własnemu laboratorium służy pomocą w doborze i dopasowaniu
produktów do indywidualnych potrzeb Klienta. 
oferuje kleje: n  introligatorskie
n  do kaszerowania n  do składarek na bazie EVA i PVAc
n  do produkcji plastra miodu n  do toreb i worków papierowych
n  do folii, PVC, ALU n  do drewna
n  wiecznie żywe typu PSA n  na gorąco typu HOT MELT
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koMplEkSowE portfolio rozwiązań dla drukarń opakowaniowyCH.
Nie za leż nie od te go, czy jest to druk of f se to wy, cy fro wy czy zwo jo wy, ofer ta obej mu je ma szy ny in dy wi -
du al nie kon fi gu ro wa ne pod ką tem mak sy mal nej wy daj no ści i naj bar dziej wy ra fi no wa nych za sto so wań. 
naświEtlarki Suprasetter A52/A75/A106/106; MaSzyny drukująCE Speedmaster CX 75/102, 
XL 75/XL 75 Anicolor 106; MaSzyny do zadruku kartonu z roli Heidelberg Intro/ICS/CCS; SztanCE
Easymatrix, Promatrix , Powermatrix, sztanca rotacyjna Speedmaster XL 106-DD, sztanca płaska Heidelberg
FCL; Składarko-SklEjarki Diana Easy 85/115, Diana Smart 55/80/115, Diana X 80/115; SyStEMy
kontroli opakowań Diana Eye 42/55; SyStEMy CięCia POLAR. 
Całość uzupełniają odpowiednie elementy oprogramowania systemu prinect dedykowane dla drukarń
opakowaniowych, materiały eksploatacyjne i serwis.

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

papiery SCa Containerboard: 
SCA Kraftliner (100-200 g/m2)
SCA Kraftliner Heavy Duty (250-440 g/m2)
SCA Kraftliner White Top (115-200 g/m2)
papiery makulaturowe z raubling: 
Substytuty kraftlinerów
Substytuty sc-flutingu
papiery makulaturowe z laakirchen:
starboardWAVE, starboardLINER 03
oraz starboardLINER 02

papier biały siarczanowy z poels: 
Starkraft 28-80 g/m2

Celuloza: 
krótkowłóknista i długowłóknista
papiery publikacyjne: 
papiery LWC (51-90 g/m2)
papiery SC (45-60 g/m2)
papiery gazetowe ulepszone (40-70 g/m2)
papier GraphoInvent (54-70 g/m2)
papier offset SCA Frontier (70/75/70 g/m2)

HEinzEl SalES poland Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 57/124
02-797 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 832 52 82
www.heinzelsales.com

w zakrESiE MatEriałów do druku opakowań i EtykiEt ofErujEMy:

n la kiE ry aC tE ga tEr ra gMBH dys per syj ne: po ły sko we, ma to we, podkładowe, 
ba rie ro we, spe cjal ne, do bli strów, efek to we; UV – po ły sko we i ma to we na róż ne pod ło ża,  
w tym la kiE ry foodSafE

n far By of f SE to wE jänEC kE + SCHnE EMann druCk far BEn gMBH kon wen cjo nal ne i UV
(w tym o zwięk szo nej od por no ści na dzia ła nie świa tła, jak tEż o zni ko MEj Mi gra Cji lMi),
lEd uV i lEd uV lMi, kle je do la mi na cji i cold stam pin gu, far by fle xo UV, wod ne na pa pier
i fo lie, roz pusz czal ni ko we, far by wklę sło dru ko we, farBy do druku na BlaSzE

n CHE Mię dru kar Ską

grAfIA krzySztof dzIewulSkI Sp.j.
ul. Polska 22, 00-703 Warszawa

tel.: 22 843 53 67, tel./fax: 22 270 27 20
grafia@grafia.waw.pl, www.grafia.waw.pl

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

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. Sze ro kość 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 – ety kie ty, 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.
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. 
uSzCzEl nia CzE ko mór ra klo wych oraz CHE Mia do czysz cze nia wał ków ra stro wych.
zSzyw ki i wiEr tła in tro li ga tor skie oraz wie le in nych. Za pra sza my!

produCEnCi opakowań mogą wzmocnić swoje MożliwośCi drukowania 
na tEkturzE faliStEj, opakowaniaCH i diSplayaCH za pomocą jednoprzebiegowej 
drukarki cyfrowej w technologii UV LED EFI nozoMi C18000, drukującej do 75 m/min
na podłożach o szerokości do 1,8 metra. 

Maszyna EFI Nozomi, pierwsza, która uzyskała certyfikat Fogra, 
jest częścią kompletnego ekosystemu produkcji tektury falistej firmy EFI, 
z najnowocześniejszymi oryginalnymi atramentami EFI, technologią Fiery DFE 
oraz kompletnym pakietem oprogramowania EFI Corrugated Packaging Suite 
do zarządzania operacjami biznesowymi i produkcją.

efI cretAprInt S.l.u.
Carrer Dels Ibers, 54
12550 Almazora (Castellón)
Hiszpania
www.efi.com

Kontakt: Frank Janssen
Dyrektor Sprzedaży
e-mail: frank.janssen@efi.com
mobile:  +32 479 933 040

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;
n systemy wizyjne kontroli nadruku;
n systemy kontroli naprężenia wstęgi, czujniki obciążenia;
n systemy prowadzenia wstęgi, głowice mechaniczne;
n wały rozprężne i suporty;
n głowice zabezpieczające, głowice obrotowe;
n systemy i moduły cięcia wzdłużnego, noże krążkowe i oprawy;
n pompy próżniowe Rietschle, Becker i inne.
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InfogrAf Sp. z o.o.
Al. 11 Listopada 159, 66-400 Gorzów Wielkopolski
biuro: tel.: +48 513 700 322
dział handlowy: tel.: +48 501 262 552
serwis: tel.: +48 501 790 552
e-mail: biuro@infograf.eu / www.infograf.eu

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;
n automatów do kaszerowania, bobiniarek, przekrawaczy do papieru, gilotyn;
n automatów do montażu magnesów, okienkarek, torebkarek, maszyn flekso;
n urządzeń do plazmowej aktywacji powierzchni klejonej (plazma).
zapewniamy instalacje, szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
dodatkowo zajmujemy się: modernizacją maszyn (nowa elektronika, nowy komputer); naprawą elektroniki
poligraficznej; produkcją i sprzedażą systemów dyszowych do klejenia kartonu i tektury.

in tE gart to no wo CzE SnE tECH no lo giE dla ryn ku gra fiCz nE go, opa ko wa nio wE go 
oraz przE My Sło wE go. Fir ma spe cja li zu je się w do star cza niu in no wa cyj nych ma szyn, 
a tak że ca łych sys te mów wraz z nie zbęd nym spe cja li stycz nym opro gra mo wa niem. w ofer cie:
n drukarki HP Latex roll to roll, w szer. od 1,3-1,6 m do 3,2 m, drukarki sublimacyjne HP Stitch 

s. 300-500, s. 1000,
n drukarki HP Latex z serii R2000 przeznaczone do druku na materiałach sztywnych, 

także z użyciem białego atramentu,
n plotery stołowe Summa F Series, plotery rolowe Summa S-Class,
n urządzenia post-finishingowe, komplementarne.pl: trymery, laminatory, aplikatory,
n autoryzowany serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wsparcie techniczne i instalacyjne.

IntegArt Sp. z o.o.
ul. Maszynowa 1, 55-330 Błonie
HP DEMO LAB – TEL.: 607-554-107
www.integart.com.pl
www.dobreplotery.pl

InterAS – A. SnArSkI
ul. Niemojewskich 23, 88-100 Inowrocław
e-mail: info@interas.com.pl
tel.:  +48 52 35 46 155, tel.:  +48 52 566 82 74
fax: +48 52 353 99 71, mobile: +48 665 016 656
www.interas.com.pl

intEraS – a. SnarSki jESt wiElolEtniM przEdStawiCiElEM 
na rynku polSkiM firMy Cito SyStEM gMBH, lidEra w produkCji MatEriałów 
do SztanCowania opakowań i produkCji wykrojników na rynkaCH światowyCH. 

Wieloletnie doświadczenie w pracy w branży opakowaniowej pozwala na niezawodne zaspakajanie potrzeb
klientów na rynku polskim. Służymy doradztwem technicznym, prowadzimy szkolenia, dostarczamy
niezbędne – materiały do produkcji opakowań (między innymi kontrbigi, taśmy papierowe i metalowe,
nożyce do cięcia kontrbigów, środki czyszczące, płyty wymienne do automatów sztancujących) – materiały
do produkcji wykrojników (linie tnące i bigujące, gumy i profile gumowe, kleje itp.), a także części maszyn
sztancujących. 

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
intermat@intermat.com.pl
www.intermat.com.pl

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 topliwe na bazie poliolefiny, do stosowania na składarko-sklejarki, do produkcji tacek, pudełek itp.
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.

Id lIftIng Sp. z o.o. Sp.k. 
Długołęka, ul. Chabrowa 13, 55-095 Mirków
tel.: 71 307 01 23
e-mail: info@id-lifting.pl
www.id-lifting.pl

po Sia da My wiE lo lEt niE do świad CzE niE w Bran ży urzą dzEń tranS por tu Bli SkiE go. 
Spe cja li zu je my się w do radz twie, do bo rze i do star cza niu ma szyn do pod no sze nia i prze no sze nia ła dun -
ków. Współ pra cu jąc z re no mo wa ny mi pro du cen ta mi eu ro pej ski mi ofe ru je my sze ro ki wy bór pro duk tów,
a do star cza ne ma szy ny do bie ra my do ich po trzeb. Tym sa mym za pew nia my efek tyw ne i er go no micz ne
roz wią za nia z ka te go rii ma ni pu la to rów pneu ma tycz nych, pod ci śnie nio wych, wóz ków ma ni pu la cyj nych,
chwy ta ków i za wie si. Na szym Klien tom ofe ru je my tak że fa cho wą ob słu gę do świad czo ne go i kom pe -
tent ne go per so ne lu: kon sul ta cje, testy i po ka zy roz wią zań, ser wis i wspar cie tech nicz ne. 

Sie dzi ba na szej fir my mie ści się w dłu go łę ce ko ło wro cła wia, ale od wie dza my klien tów na te re nie 
ca łej pol ski.

in krE di BlE 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® farby klasy premium o niskiej migracji 
i niskim zapachu własnym do druków neutralnych sensorycznie; Co ro na la BEl Mga® o niskiej migracji
schnące oksydacyjnie do produkcji opakowań spożywczych na podłożach niewsiąkliwych; tin krE di BlE 
do dru ku na bla sze; al CHE My zło te i srebr ne; nEw V paCk Mga® farby i lakiery UV neutralne sensorycznie
oraz o niskiej migracji; nEw V UV do druku na szerokim spektrum podłoży (offset + flekso); gEC ko far by
i la kie ry roz pusz czal ni ko we dla flek so gra fii i wklę sło dru ku; Hy dro -X flek so gra ficz ne far by wo do roz cień -
czal ne; la kiE ry; środ ki po moc ni cze, do dat ki do wo dy. 
nowoczesne linie produkcyjne farb do wszystkich technik druku, również farb offsetowych Mga do
druku opakowań artykułów spożywczych.  

hubergroup polSkA Sp. z o.o.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com 
www.hubergroup.com
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pAker Sp. z o.o.
ul. Leśna 24 Zębice, 55-010 Św. Katarzyna
tel. kom.: 696 017 710
info@paker.eu, marcin@paker.eu
www.paker.eu

Sprawdzony doStawCa 
wySokiEj jakośCi MaSzyn 
do produkCji tEktury
i opakowań.

jEStEśMy w StaniE 
doStarCzyć MaSzyny 
przyStoSowanE indywidualniE 
pod kliEnta

n slottery drukujące, wycinające
n in-linery, casemakery
n sztance automatyczne i półautomatyczne
n składarko-sklejarki
n laminatory (kaszerówki)
n tekturnice i ich podzespoły
n drukarki cyfrowe do tektury
n części zamienne: 

– okładziny przeciwbieżni rotacji,
– kółka podajnika, kółka niegniotące

w na SzEj ofEr CiE: n Tek tu ra li ta oraz fa li sta 2-, 3- i 5-war stwo wa, fa la E, B, C, EB, BC n Kar to ny GC1,
GC2, GD n Kar ton Scre en lux dwu stron nie po wle ka ny śnież no bia ły do luk su so wych opa ko wań, szyl dów
re kla mo wych, stan dów, di splayów, hen ge rów n Inowacyjne papiery mineralne eco jako alternatywa laminatów
foliowych n Papiery powlekane cząstkami aluminium – nanofolie do żywności n Pa pie ry i fo lie sa mo przy -
lep ne Ra fla tac n Fo lie okien ko we do opa ko wań i ko pert OPS, PET, PLA n Fo lie stretch do pa le ty za cji  –
fo lie skin i bli ster n Fo lie bio de gra do wal ne do sle evów PLA, TDO -OPS n Fo lie OPP 12my i PLA do la mi na cji
n Kompostowalne folie PLA do produkcji opakowań, druku i laminacji n Laminaty kompostowalne barierowe
do produkcji opakowań i jako folie wieczkowe n Kle je hot melt do opa ko wań i in tro li ga tor skie Eu ka lin – 
Pa ra melt n Wo ski do la mi na cji i po wle ka nia n Ta śmy spi na ją ce PP n Fo lie pę che rzy ko we i po dusz ko we
do za bez pie czeń n Ta śmy sa mo przy lep ne.

pAkMAr Sp. z o.o.
ul. Zacisze 11, 08-410 Garwolin, Rębków
Biuro handlowe: ul. Kajakowa 1, 02-838 Warszawa 
tel.: 22 899 32 25, 22 757 29 49
Magazyn papieru: ul. Pozytywki 1A
02-881 Warszawa, tel.: 22 7572949
pakmar@pakmar.com.pl, papier@pakmar.com.pl
www.pakmar.com.pl

nAve 
europe Sp. z o.o.
ul. Rydlówka 5B/109, 30-363 Kraków
Marek Migdalski – kom.: +48 728 989 693
e-mail: marek.migdalski@naveeurope.com
Marcelina Jędrzejewska – kom.: + 48 785 964 720
e-mail: office@naveeurope.com
https://naveeurope.com/

 UROP
naVE EuropE Sp. z o.o. 
ofErujE naStępująCE MaSzyny 
do proCESów poSt-prESS:
n automatyczne i półautomatyczne maszyny

sztancujące (zarówno do kartonu, jak i do
tektury falistej),

n maszyny sztancująco-złocące,
n składarko-sklejarki,
n okienkarki,
n kaszerownice,

n maszyny do produkcji opakowań 
wrapped rigid box,

n linie do oprawy zeszytowej,
n linie do oprawy klejonej,
n niciarki,
n zbieraczki.
Zapewniamy opiekę posprzedażową, 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Zajmujemy się również pośrednictwem 
w sprzedaży maszyn używanych.

iSt niE jE niE wiE lE pod ło ży dru ko wyCH, któ ryCH Ma Szy ny pro duk Cji ko Enig & Bau Er niE
Są w Sta niE za dru ko wać, po cząw szy od dru ku bank no tów, cien kich fo lii IML, sztyw nych kar to nów,
tek tu ry fa li stej, po przez bla chę, opa ko wa nia szkla ne, aż po pro duk cję ksią żek, eks po zy to rów, sys te -
mów iden ty fi ka cji, druk cza so pism, re klam i ga zet. To wszyst ko jest co dzien nie i na ca łym świe cie 
pro du ko wa ne przy wy ko rzy sta niu tech no lo gii Ko enig & Bau er. Druk w tech no lo gii of f se to wej, flek so -
gra ficz nej, cy fro wej czy si to dru ko wej, z moż li wo ścia mi uszla chet nień z jed nym lub dwo ma ro dza ja -
mi la kie rów, za sto so wa nych wy biór czo lub peł no po wierzch nio wo, z fo lio wa niem w li nii – wszyst ko, 
aby w spo sób wy ra fi no wa ny uszla chet nić pro dukt po li gra ficz ny. Dla nas świat dru ku jest fa scy nu ją -
cym świa tem. wE print your world.
Wię cej in for ma cji: pl.ko enig -bau er.com

koenIg & bAuer (cee) Sp. z o.o.
ul. Puławska 456
02-884 Warszawa
pl.koenig-bauer.com

introzap  Sp. z o.o. od 18 lat jESt przEdStawiCiElEM niEMiECkiEj firMy kolBuS na rynku polSkiM.
w naszej ofercie znajdują się:
n maszyny do produkcji okładek z bogatym opcjonalnym wyposażeniem
n maszyny do uszlachetniania okładek
n nożyce do cięcia tektury litej.
Dys po nu je my do dat ko wo ma szy na mi do wy ko ny wa nia pu de łek luk su so wych z tek tu ry li tej – żłob -
ko wa nie tek tu ry, okle ja nie, wkle ja nie lu ster, for mo wa nie pu de łek, wkła da nie ma gne sów. 
Ofe ru je my rów nież usłu gi pro fe sjo nal ne go ser wi su i do radz two tech nicz ne.
uwaga: obecnie oferujemy również kompaktowe i modułowe maszyny do produkcji pudeł z tektury
falistej oraz składarko-sklejarki.

IntrozAp Sp. z o.o. 
ul. Stefana Grota Roweckiego 4, 43-100 Tychy
tel.: +48 32 326 25 86, biuro@introzap.pl
www.introzap.pl

kAMA gMbh
Weronika Wachulak
tel. kom.: +48 794 772 772
Piotr Skarbek-Kozietulski
tel. kom.: +48 604 636 852
www.kama.info

ofE ru jE My koM plEt ny work flow do pro duk Cji pu dE łEk Skła da nyCH po dru ku 
– od Sztan Co wa nia, przEz uSzla CHEt nia niE, po Skła da niE i klE jE niE.

proCut 76 SBu – wy kra wa nie, bi go wa nie, wy tła cza nie i bez na rzę dzio we czysz cze nie wy kro jów
dC 76  fo il – wy kra wa nie, prze gnia ta nie, tło cze nie i uszla chet nia nie me to dą hot fo il stam ping
ff 52i – w peł ni zauto ma ty zo wa na skła dar ko -skle jar ka do krót kich se rii
profold 74 – Nasz mul ti -ta lent do skła da nia, kle je nia, do zo wa nia
no wość:
CoM Cut 76 – no wo CzE Sny na Stęp Ca SztanC ty gli i SztanC Cy lin drów
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SiE gwErk jESt Czo ło wyM pro du CEn tEM farB 
Sto So wa nyCH wE wSzySt kiCH tECH ni kaCH dru ku w pro duk Cji opa ko wań. 
ofe ru je: far by UV stan dard oraz far by o ni skiej mi gra cji do stęp ne w tech ni ce fle xo UV; far by do in ne r-
ty za cji; bez wod ne go dru ku of f se to we go UV; ty po gra ficz ne go dru ku UV; si to dru ku ro ta cyj ne go UV oraz
la kie ry do po wyż szych tech nik dru ku. 
za sto so wa nia: ety kie ty, shrink sle eves, tu by extru do wa ne, la mi na ty w tym tu bo we, wiecz ka alu mi nio -
we, kar ty pla sti ko we i in. 
Oferujemy także farby offset konwencjonalny i UV; solvent grawiura oraz flexo, jak również farby flexo wodne.
Je że li je steś pro du cen tem opa ko wań w tech ni kach UV, skon tak tuj się z na mi: 
Sa les Ma na ger jo an na Si wek, tel. kom.: +48 601 255 073

SIegwerk polAnd MArkI Sp. z o.o.
ul. Pilsudskiego 121 D, 05-270 Marki
tel.: +48 22 771 6400
fax: +48 22 771 6816
e-mail: info@siegwerk.com
www.siegwerk.com

Sino pack Care Sp. z o.o. Sp. k. integruje najlepsze technologie producentów chińskich 
wraz z dostawą i serwisem w polsce maszyn do produkcji tektury falistej, opakowań i recyklingu.

Z myślą o klientach stworzyliśmy salon wystawowy oraz skład części zamiennych, 
z solidnym zespołem inżynierskim, działającym 24/7. Dostarczamy innowacyjne 
i kompletne rozwiązania „pod klucz”, poparte 20-letnią działalnością operacyjną 
z wybranymi i sprawdzonymi producentami.

SpC to doświadCzEniE, zaangażowaniE, pEwność. dla twojEj firMy.

SIno pAck cAre Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Macieja Dębskiego 63/3, 30-499 Kraków 
tel. kom.: 733 988 888, darius.z@xtpack.eu
www.sinopackcare.eu

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.

prInttech
ul. Skotnicka 210, 30-394 Kraków
tel: +48 725 909 101
e-mail: biuro@printtech.pl
www.printtech.pl

poliMErpro – przy go to wal nia flEk So gra fiCz na z po nad 20-lEt niM do świad CzE niEM 
w pro duk Cji forM dru ko wyCH dla pro du CEn tów Ety kiEt i opa ko wań. 

W na szej ofer cie gwa ran tu je my klien to wi naj wyż szą ja kość i trwa łość form dru ko wych, wspar cie tech no -
lo gicz ne oraz in no wa cyj ne roz wią za nia za rzą dza nia bar wą – szcze gól nie sku pia my się na wpro wa dza niu
roz sze rzo ne go ga mu tu barw ne go 7C. Od nie daw na dys po nu je my in no wa cyj nym pro duk tem do za dru ku tek -
tu ry fa li stej – eko lo gicz na ma try ca nXC wraz z pół au to ma tycz nym mon ta żem Samm post print o sze ro ko ści
3500 umoż li wia roz sze rze nie ja ko ści oraz trwa ło ści dru ku flek so gra ficz ne go na tek tu rze. Do dat ko wo ma -
my moż li wość stwo rze nia wy dru ku prób ne go dru ko wa ne go za po mo cą sys te mu ani lox. 
za pra sza my na pre zen ta cję wy dru ków i paC ka ging in no Va tionS i War sza wa i Sto iSko C23.

pphu polIMerpro
ul. Przemysłowa 1, Paterek
89-100 Nakło nad Notecią
www.polimerpro.net.pl

„podolSkA” 
– AgencjA SprzedAży kArtonu I pApIeru 
ul. Cicha 15, 30-129 Kraków
tel.: 12 637 73 43, fax: 12 638 63 21
podolska@podolska.pl
www.podolska.pl

przed sta wi ciel stwo w pol sce 
pro du cen tów pa pie ru, kar to nu 
i tek tu ry li tej:

n Albert Köhler GmbH, Gengenbach (D)
n Smurfit Kappa Wrexen Paper & Board GmbH,

Diemelstadt (D)
n Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH,

Herzberg am Harz (D)
n Kartonfabrik Kaierde, Delligsen (D)

n Buchmann Kartonfabrik GmbH, 
Annweiler (D)

n Pfleiderer-Spezial papiere, Teisnach (D)
n Cartiera del Chiese, Montichiari (I)
n JIP – Papirny Vetrni, a.s. (CZ)

papier, karton i tektura lita – to nasza specjalność.

więcej informacji na: www.podolska.pl

Agencja Sprzedaży Papieru i Kartonu

pankaBoard produkuje kartony powlEkanE (fBB) w wyżSzyCH graMaturaCH
od 275 do 560 g/m2, do produkcji opakowań i innych zastosowań. 
w tym zakresie jesteśmy jednym z wiodących dostawców w Europie.

Oferujemy również SzEroką gaMę niEpowlEkanyCH kartonów SpECjalnyCH, 
o różnych przeznaczeniach finalnych. Dysponując wyjątkową różnorodnością produktów, dużym
zakresem gramatur i specjalnymi właściwościami materiałów, możemy zapewnić naszym klientom
optymalne rozwiązania, nawet w przypadku nietypowego przeznaczenia lub modyfikacji produktu.

www.pankaboard.com

pAnkAboArd polSkA Sp. z o.o.
ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
Grzegorz Dąbrowski: +48 691 727 957
grzegorz.dabrowski@pankaboard.com
Karolina Korpalska: +48 730 565 358
karolina.korpalska@pankaboard.com

www.pankaboard.com
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wIndMöller & hölScher polSkA Sp. z o.o.
ul. Okrężna 83A/8, 02-933 Warszawa
tel.: 22 642 90 60
Iwona_Firlinska@wuh-group.com
www.wuh-group.com

iSt niE ją Ca od 1869 ro ku fir Ma windMöllEr & HölSCHEr 
to oBEC niE wio dą Cy glo Bal ny do Staw Ca Ma Szyn do pro duk Cji 
i przE twa rza nia opa ko wań gięt kiCH.

Wi dzi my sie bie ja ko part ne ra, któ ry ofe ru je swo im klien tom wszyst ko z jed ne go źró dła, od do radz twa
po przez usłu gi in ży nie ryj ne po do sta wę wy so kiej ja ko ści ma szyn do pro duk cji kom plet nych opa ko wań.

Sku pia my się na trzech ob sza rach dzia łal no ści: eks tru zji, ro to gra wiu rze i flek so dru ku oraz prze twa rza niu. 

Sze ro ka wie dza o pro ce sach pro duk cyj nych po zwa la nam wdra żać in no wa cyj ne i pio nier skie roz wią za nia.

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.

VEr Sor En gi nE Ering – je ste śmy pol skim pro du cen tem skła dar ko -skle ja rek do kar to nów, apli ka to rów taśm
sa mo przy lep nych i kle ju „wiecz nie ży we go”, mo du łów tło cze nia pi sma Bra il le’a i in spek cji opa ko wań.
Każ da na sza ma szy na po wsta je w opar ciu o do kład ne roz po zna nie po trzeb i ocze ki wań Klien ta z uwzględ -
nie niem naj now szych tech no lo gii i tren dów ryn ko wych.
W sta łej ofer cie VEr Sor En gi nE Ering pro po nu je my:
n  ce nio ne na ryn ku li nie skła dar ko -skle ja rek VEr So, paS Sio, SEr to i naj now sze ari Sto
n  in no wa cyj ne ma szy ny do pro duk cji opa ko wań e -com mer ce – li nie Va rio, Va rio+ i Va rio eco
n  zdo by wa ją cą uzna nie Klien tów li nię apli ka to rów taśm por to
n  au to ma ty sztan cu ją ce yoCo
Na szym Klien tom za pew nia my pro fe sjo nal ny, fa brycz ny SEr wiS gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj 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

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. 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.

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/

So li duS So lu tionS to li dEr w pro duk Cji tEk tur opa ko wa nio wyCH i gra fiCz nyCH. 
n lu xli ne g i S – tek tu ry in tro li ga tor skie sza re i ka sze ro wa ne, do pro duk cji ksią żek, 

se gre ga to rów, opa ko wań ty pu ri gid box
n puz zle li ne – spe cjal na, nie bie ska tek tu ra do pro duk cji puz zli i gier
n prin tli ne – tek tu ra ka sze ro wa na, do za dru ku of f se to we go
n di splay li ne – tek tu ra ka sze ro wa na, do za dru ku cy fro we go
n fo odli ne – tek tu ra z fo lią PET (zło ta / srebr na / czar na) 

do bez po śred nie go kon taktu z żyw no ścią (tac ki na ło so sia / cia sta / pra li ny)
n pac kli ne – spe cjal na se ria tek tur (opcja z PE), do opa ko wań zbior czych 

(owo ce / wa rzy wa / mię so / żyw ność mro żo na / ry by / prze kład ki)

SolIduS SolutIonS boArd bv
Halmstraat 1-3, 9745 BC, Groningen, Netherlands
Tadeusz Napora, Area Sales Manager
tel. kom.: 887 622 722
tadeusz.napora@solidus-solutions.com
www.solidus-solutions.com

technogrAph S.c.
ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków
tel.: + 48 (12) 262 04 72
tel. kom.: +48 535 461 500
biuro@technograph.pl
www.technograph.pl

Wy łącz ny przed sta wi ciel: i HE iBEr + SCHrödEr: okien ko wa nie – wkle ja nie róż nych ma te ria łów do wy kro jów
kar to no wych i pro duk cja opa ko wań prze strzen nych i San wa – ja poń ska tech no lo gia pre cy zyj ne go sztan co -
wa nia i tło cze nia i op pli gEr – szwaj car skie li nie do ka sze ro wa nia i yawa: zło ce nie na go rą co i tło cze nie
i da kiou: sztan co wa nie i tło cze nie pa pie ru, kar to nu oraz pla sti ku z ro li i fE liX: zauto ma ty zo wa na apli ka cja
kle ju w pro duk cji opa ko wań, POS i ma te ria łów mar ke tin go wych i XEikon: prze my sło wy druk cy fro wy opa ko -
wań kar to no wych w ja ko ści 1200 dpi i wSd: wy kra wa nie ro ta cyj ne w li nii na ma szy nie of f se to wej i aCE: kon -
tak to we i bez kon tak to we czysz cze nie wstę gi i ar ku szy; an ty sta ty ka i sys te my ESa iVE ta pHo nE: sys te my iCorona
oraz iPlasma do zwięk sza nia ad he zji ma te ria łów po li me ro wych i B&r Moll – kom pak to we roz wią za nia do
skła da nia i wy kra wa nia i no Va tEC – ter mo for mo wa nie opa ko wań z kar to nu i tek tu ry bez uży cia kle ju. 
Sprze daż i ser wis i no we i uży wa ne ma szy ny po li gra ficz ne i czę ści za mien ne i wspar cie tech nicz ne i re lo ka cje dru karń.


