PŁYTY I mATERIAŁY EKSPLOATACYjNE dLA PRZYGOTOwALNI

AGFA NV (SPÓŁKA AKCYJNA)
Oddział w Polsce
ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa
tel.: (22) 31 11 900, info.pl@agfa.com
www.agfa-polska.pl

DUPONT DE NEMOURS (DEUTSCHLAND) GMBH
– IMAGE SOLUTIONS
Hugenottenallee 175
63263 Neu Isenburg
Niemcy

REKLAMA

Agfa jest producentem i dystrybutorem szerokiej gamy materiałów eksploatacyjnych dla przygotowalni oraz drukarń. OFERTA PŁYT offsetowych obejmuje konwencjonalne płyty termoczułe niewymagające
wypalania ENERGY ELITE PRO oraz ENERGY ELITE ECO o niskim zużyciu chemii.
Propozycja płyt fotopolimerowych dla naświetlarek z laserem ﬁoletowym to niewymagające wywoływania
chemicznego fotopolimerowe płyty N95-VCF, a dla systemów termicznych sprawdzone na całym świecie
bezchemiczne termoczułe płyty AZURA TS i AZURA TU.
Dla drukarń zdecydowanych używać płyt DoP (wywoływanych na maszynie drukującej) oferujemy
najnowsze płyty ECLIPSE.
Najlepsze efekty drukowania można uzyskać stosując cały szereg naszych dodatków drukarskich takich
jak korektory, zmywacze, środki do pielęgnacji form oraz roztwory zwilżające.

Kontakt: Tomasz Nojszewski
Sales Manager NCE, DuPont Image Solutions Cyrel®
tel.: +48 604 49 22 77, tel.: +48 22 320 09 87

dUPONT CYREL ImAGE SOLUTIONS TO Od PONAd 45 LAT dOSTAwCA wIOdąCEj TECHNOLOGII PŁYT
FLEKSOGRAFICZNYCH CYREL ORAZ SYSTEmów dO ICH PRZYGOTOwANIA (np. drugiej generacji procesorów termicznych w technologii FAST do bezsolwentowej obróbki płyt). 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.

www.cyrel.eu

DuPont Oval Logo jest znakiem towarowym ﬁrmy DuPont i jej ﬁlii.

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.: +48 61 227 55 41
tel. kom.: +48 530 995 204
www.ﬂeksograf.com.pl

KOdAK NX ULTRA – 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 NX Ultra
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

HEIdELbERG ESHOP.
wYGOdNE ZAKUPY mATERIAŁów EKSPLOATACYjNYCH I CZęśCI SERwISOwYCH ONLINE.

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

Szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych, których potrzebujesz, w jednym miejscu.
Heidelberg eShop zaprojektowany z myślą o drukarniach.
Prosta nawigacja i wyszukiwanie produktów.
Spersonalizowana Lista Zakupów pozwalająca na szybkie składanie zamówień.
Możliwość dodawania własnych notatek do listy zakupów, zmiany kolejności zamówień, drukowanie
listy zakupów.
bezpieczeństwo. dostęp 24/7.
shop.heidelberg.com/pl

OFERUjEmY:
n

MULTITECHNIKA GORLAK I SYNOWIE SP.J.
ul. Kamienna 19
62-081 Wysogotowo k. Poznania
+48 603 885 295
prepress@multitechnika.com
www.multitechnika.com
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Matryce fotopolimerowe w technologii HD Flexo i Full HD Flexo
dla druku opakowań sztywnych (tektura falista) i giętkich (średnia i szeroka wstęga)
Matryce fotopolimerowe do uszlachetniania druku offsetowego
(np. lakierowanie wybiórcze)
Montaż matryc na foliach dla producentów opakowań z tektury
DTP – dostosowywanie projektów do wymagań druku ﬂeksograﬁcznego
Prooﬁng wielkoformatowy GMG i CGS

SZEROKA OFERTA PXP
dLA dRUKU FLEKSOGRAFICZNEGO I USZLACHETNIANIA w OFFSECIE:
n

M&MR TRADING POLSKA SP. Z O.O.
PHOENIX XTRA PRINT POLSKA
ul. Hutnicza 25 DE. 81-061 Gdynia
biuro@pxp.com.pl, tel.: (58) 627 49 22
www.pxp.com.pl, www.mmr-trading.pl
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matryce elastomerowe grawerowane do 200 lpi i rozdzielczości 5080 dpi
do druku ﬂeksograﬁcznego;
tuleje formatowe (sleevy) do każdego rodzaju druku;
matryce elastomerowe do uszlachetniania w offsecie i lakierowania wybiórczego;
studio graﬁczne i przygotowalnia ﬂeksograﬁczna bazująca na ESKO HD Flekso;
prooﬁng GMG oraz pełne wsparcie DTP;
folie i pianki montażu płyt fotopolimerowych do druku na tekturze falistej.
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dOSTAwCA ROZwIąZAń FLEKSO dLA OPAKOwAń I ETYKIET:
n XSYS – płyty ﬂekso i typo, oraz urządzenia do obróbki płyt;
chemia do wymywania płyt ﬂekso – Nylosolv A; naświetlarki CtP z serii ThermoﬂexX;
n GLUNZ&jENSEN – urządzenia do obróbki płyt;
n j.m. HEAFORd – urządzenia do montażu form i wykonywania odbitek próbnych;
n FAG – urządzenia kontrolno-pomiarowe do form drukowych.
Ponadto dla przygotowalni oferujemy OPROGRAmOwANIE FIRmY HYbRId SOFTwARE:
n PACKZ – wysokiej klasy, profesjonalny edytor PDF, dedykowany dla przemysłu
etykietowego i opakowaniowego;
n CLOUdFLOw – innowacyjna platforma workﬂow.

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

Mamy ponad 25 lat doświadczenia w przygotowywaniu prac do druku ﬂeksograﬁcznego, dla niemal
wszystkich technik druku. Zainwestowaliśmy w najnowocześniejsze urządzenia wytwórcze i oprogramowanie wspierające projektowanie i przygotowanie do druku.
dLA FLEXO mOŻEmY ZRObIĆ wSZYSTKO!
n przygotować graﬁcznie i poligraﬁcznie prace na wszystkich płaszczyznach systemowych
i dla wszystkich aplikacji software’owych,
n wykonać matryce drukujące za pomocą wszystkich technologii, na materiałach
wszystkich producentów, wszystkich grubości i wszystkich formatów,
n ekspresowo zregenerować wszystkie typy wymywaczy do fotopolimerów,
n wykonać usługowo sita rotacyjne do zadruku etykiet.

PRZYGOTOWALNIA
FLEKSOGRAFICZNA
WISTAR ANDRZEJ ROWICKI
ul. Piaskowa 58, 05-420 Józefów
tel.: 22 789 62 79, 22 789 66 11
biuro@reproﬂexo.pl
www.wistar.home.pl

POLIGRAFIKA 2/2021

23

