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roZwiąZania 3m w produkcji poligraficZnej i papiernicZej.

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
www.3m.pl/poligraﬁa

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

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/poligraﬁa

arctic paper s.a. jest producentem
wysokiej jakości papierów graficZnych i opakowaniowych.
w swojej ofercie posiada:
n munken kraft – maszynowo gładzony, bielony papier kraftowy. Przeznaczony do druku
ﬂeksograﬁcznego i offsetowego, a także do powlekania i laminowania foliami polimerowymi.
Idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań, takich jak papier pakowy, opakowania, worki,
koperty, torebki oraz torby na zakupy. Występuje w gramaturach od 38 do 150 g/m2.
n munken design (Munken Pure, Munken Lynx, Munken Polar, Munken Kristall)
w gramaturach od 300 do 600 g/m2.
2
n Kartony munken board w gramaturach 960, 1200 i 1440 g/m .

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.
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

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

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

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
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w swojej ofercie posiadamy m.in: składarko- sklejarki do pudełek liniowych oraz z dnem automatycznym
i maszyny do aplikacji taśm apr solutions, maszyny do produkcji pudełek luksusowych, bigówko-perforatorki automatyczne bacciottini, krajarki, trójnoże, 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.

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 cyrel image solutions to od blisko 50 lat dostawca wiodącej technologii płyt
fleksograficZnych cyrel oraZ systemów do ich prZygotowania.
najnowsZa, zaprezentowana na targach Virtual DRUPA 2021, 2-ga generacja płyt cyrel easy-r z wbudowanym płaskim punktem, jest kontynuacją rodziny płyt EASY, które stały się benchmarkiem na rynku
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 do solwentowego oraz termicznego (Cyrel FAST) procesu obróbki, w grubościach
od 1,14 do 6,35 mm i mają zastosowanie w zadruku folii, etykiet (płyty ESX-R/ESE-R/EFX-R/EFE-R/EPR2),
papieru (ESM/EFM) oraz tektury falistej (EPC).
DuPont Oval Logo jest znakiem towarowym ﬁrmy DuPont i jej ﬁlii.

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.

poligrafika 5/2021

REKLAMA

materiały, urZądZenia i roZwiąZania do produkcji opakowań

premium setter – system beZpośredniego grawerowania elastomerowych form fleksodrukowych ﬁrmy Hell Gravure. Modułowy system do każdej aplikacji! Wysoki transfer farby.
Wydajny laser włóknowy. 2540-5080 dpi. Płyty i tuleje bez końca. Szerokość form w zależności od
modelu 1000-3000 mm. Trójwymiarowe kształtowanie punktów. Najwyższa jakość form. Szeroki zakres
zastosowań – etykiety, opakowania giętkie, metalowe, tissue, płyty do lakierowania i inne.
rakle mdc ﬁrmy Daetwyler SwissTec dla ﬂekso i wklęsłodruku, w tym niepowlekane, powlekane
(Gamutstar, Gold, Pearlstar, Longlife, Soft), nierdzewne i specjalistyczne do Cold Seal, laminacji i inne.
Najszersza gama powłok i kształtów ostrza. Doradztwo, testy, wsparcie techniczne.
usZcZelniacZe komór raklowych. Alkaliczna, biodegradowalna chemia do czyszczenia wałków rastrowych.
Wysokiej jakości ZsZywki i wiertła introligatorskie oraz wiele innych. Zapraszamy!

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

dystrybutor światowej klasy roZwiąZań dla fleksografii, rotograwiury i offsetu
n Edale, Codimag, Tresu – maszyny drukujące dla wąskiej wstęgi oraz dedykowane
n Tresu – komory raklowe, systemy pomp farbowych, urządzenia wspomagające druk
n GM Converting – nowoczesne urządzenia do ﬁnishingu etykiet
n IM Group – dyspensery i systemy farbowe do różnych rodzajów farb
n Recyl – środki i urządzenia myjące bezpieczne dla człowieka i środowiska
n Listwy raklowe ze szwedzkiej stali Swedev oraz tworzywowe Flexoconcepts
n Wałki i tuleje rastrowe ceramiczne Cheshire oraz chromowe MET
n Usługa czyszczenia laserowego wałków i tulei rastrowych, doradztwo i szkolenia
już od 25 lat nasze produkty i usługi pozwalają rozwiązywać problemy drukarni w całej polsce.

grAW Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2, 95-035 Ozorków
tel./fax: 42 718 2121
graw@graw.pl
www.graw.pl

kompleksowe portfolio roZwiąZań dla drukarń opakowaniowych.
Niezależnie od tego, czy jest to druk offsetowy, cyfrowy czy zwojowy, oferta obejmuje maszyny indywidualnie konﬁgurowane pod kątem maksymalnej wydajności i najbardziej wyraﬁnowanych zastosowań.
naświetlarki Suprasetter A52/A75/A106/106; masZyny drukujące Speedmaster CX 75/102,
XL 75/XL 75 Anicolor, XL 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 Go 85, Diana Easy 85/115, Diana Smart 55/80/115,
Diana X 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 makulaturowe – starboard:
z raubling papier gmbh:
liner 01,02 (100-200 g/m2), liner 03 (140-240 g/m2),
substytut ﬂutingu (100-150 g/m2),
substytut Kraftlinerów (115-186 g/m2)
z laakirchen papier ag: liner 02 (100-135 g/m2),
liner 03 (90-135 g/m2), ﬂuting (80-135 g/m2)
papiery z sca containerboard:
SCA Kraftliner (250-440 g/m2),
SCA White Top Kraftliner (125-200 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

papiery pakowe starkraft pöls:
Starkraft 20-100 g/m2 (biały papier siarczanowy,
wersja standard, wersja prążkowana)
papiery publikacyjne
kabel premium pulp & paper:
papiery LWC (45-60 g/m2), papiery LWC HB
(60-110 g/m2), papiery okładkowe (70-110 g/m2)
papiery publikacyjne
laakirchen papier ag: papiery SC (40-60 g/m2),
papier Natural Offset (42-49 g/m2)

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; new V 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.
nowoczesne linie produkcyjne farb do wszystkich technik druku, również farb offsetowych mga do
druku opakowań artykułów spożywczych.

posiadamy wieloletnie doświadcZenie w branży urZądZeń transportu bliskiego.
Specjalizujemy się w doradztwie, doborze i dostarczaniu maszyn do podnoszenia i przenoszenia ładunków. Współpracując z renomowanymi producentami europejskimi oferujemy szeroki wybór produktów,
a dostarczane maszyny dobieramy do ich potrzeb. Tym samym zapewniamy efektywne i ergonomiczne
rozwiązania z kategorii manipulatorów pneumatycznych, podciśnieniowych, wózków manipulacyjnych,
chwytaków i zawiesi. Naszym Klientom oferujemy także fachową obsługę doświadczonego i kompetentnego personelu: konsultacje, testy i pokazy rozwiązań, serwis i wsparcie techniczne.
siedziba naszej ﬁrmy mieści się w długołęce koło wrocławia, ale odwiedzamy klientów na terenie
całej polski.
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hubergroup polSkA Sp. z o.o.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com
www.hubergroup.com

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
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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.

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
www.nowasublimacja.pl

integart – propagator oraZ dystrybutor nowocZesnych roZwiąZań technologicZnych
dla rynku graficZnego, opakowaniowego oraZ prZemysłowego. Firma dostarcza innowacyjne
maszyny, a także całe systemy wraz z niezbędnym, specjalistycznym oprogramowaniem. w ofercie:
n Drukarki HP Latex roll to roll, w szer. od 1,3-1,6 m do 3,2 m
n Drukarki HP Latex serii 700/800 oraz z białym atramentem serii 700W/800W (Premiera na rynku)
n Drukarki sublimacyjne HP Stitch serii 300/500/1000
n Drukarki HP Latex serii R2000 do druku na materiałach sztywnych, także z użyciem białego atramentu
n Plotery stołowe Summa F-Series, plotery rolowe Summa S One Series
n Urządzenia post-ﬁnishingowe (komplementarne.pl): trymery, laminatory, aplikatory
n Autoryzowany serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wsparcie techniczne i instalacyjne

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.

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

introZap od 20 lat jest prZedstawicielem firmy kolbus gmbh & co.kg. 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.
Dysponujemy dodatkowo maszynami do wykonywania pudełek luksusowych z tektury litej – żłobkowanie tektury, oklejanie, wklejanie luster, formowanie pudełek, aplikowanie magnesów.
Oferujemy również usługi profesjonalnego serwisu i doradztwo techniczne.
obecnie w ofercie również kompaktowe i modułowe maszyny do produkcji pudeł z tektury falistej
oraz składarko-sklejarki. nowośĆ: sztanca rotacyjna z drukiem ﬂeksograﬁcznym.

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

istnieje niewiele podłoży drukowych, których masZyny produkcji koenig & bauer nie
są w stanie ZadrukowaĆ, począwszy od druku banknotów, cienkich folii IML, sztywnych kartonów,
tektury falistej, poprzez blachę, opakowania szklane, aż po produkcję książek, ekspozytorów, systemów identyﬁkacji, druk czasopism, reklam i gazet. To wszystko jest codziennie i na całym świecie
produkowane przy wykorzystaniu technologii Koenig & Bauer. Druk w technologii offsetowej, ﬂeksograﬁcznej, cyfrowej czy sitodrukowej, z możliwościami uszlachetnień z jednym lub dwoma rodzajami lakierów, zastosowanych wybiórczo lub pełnopowierzchniowo, z foliowaniem w linii – wszystko,
aby w sposób wyraﬁnowany uszlachetnić produkt poligraﬁczny. Dla nas świat druku jest fascynującym światem. we print your world.
Więcej informacji: pl.koenig-bauer.com

ŁApIńSkI
dorAdztWo bIzneSoWe, polIgrAfIA, SzkolenIA

ul. Bliska 10/71, 03-804 Warszawa
tel.: + 48 88 33 22 136, tel.: + 48 501 44 23 94
biuro@zenonlapinski.pl, www.zenonlapinski.pl
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jesteśmy wyłącZnym prZedstawicielem spm steuer w polsce
i dystrybutorem masZyn firmy kluge. polecamy państwu:
n maszyny cylindryczne nowej generacji do hot-stampingu niemieckiej ﬁrmy spm steuer
n tygle do złoceń z automatycznym podawaniem amerykańskiej ﬁrmy kluge
n pomoc w zakupie i sprzedaży używanych masZyn poligraficZnych
n szkolenia teoretyczne i praktyczne w akademii hot-stampingu
n matryce mosiężne i patryce dla wymagających klientów
n serwis i doradZtwo przy uruchamianiu nowych projektów
n sZkolenia sprZedażowe z uwzględnieniem specyﬁki branży poligraﬁcznej
ZaprasZamy do współpracy!
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oki to jeden z czołowych producentów urządzeń drukujących oraz rozwiązań z zakresu druku z bardzo
szerokim portfolio dedykowanym wydrukom profesjonalnym, specjalistycznym i biurowym. w ofercie:
n Urządzenia oparte na wielokrotnie nagradzanej technologii białego tonera z serii pro7411wt,
pro8432wt, pro9541, pro9542 dedykowane termotransferowi i graphic arts.
n Urządzenia z linii proseries do druku etykiet, bezpośredniego druku na opakowaniach oraz szerokiej gamie innych mediów.
n Całkowita nowość – pro9541wt jako pierwsza na rynku umożliwia klasyczny druk termotransferowy
oraz sitodrukowy termotransfer hybrydowy w 5 kolorach (CMYK+Biały) na żądanie w technologii LED.
n Innowacyjne suchotonerowe drukarki etykiet LED pro1040 i pro1050 (CMYK + W) w systemie Roll2Roll.
n Drukarki biurowe dla ﬁrm.

sprawdZony dostawca
wysokiej jakości masZyn
do produkcji tektury
i opakowań.

n
n
n
n
n
n

jesteśmy w stanie
dostarcZyĆ masZyny
prZystosowane indywidualnie
pod klienta

n
n

slottery drukujące, wycinające
in-linery, casemakery
sztance automatyczne i półautomatyczne
składarko-sklejarki
laminatory (kaszerówki)
tekturnice i ich podzespoły
drukarki cyfrowe do tektury
części zamienne:
– okładziny przeciwbieżni rotacji,
– kółka podajnika, kółka niegniotące

w nasZej ofercie: n Kompostowalne folie PLA do produkcji opakowań, druku i laminacji
n Laminaty kompostowalne barierowe do produkcji opakowań i jako folie wieczkowe n Tektura lita
oraz falista 2-, 3- i 5-warstwowa, fala E, B, C, EB, BC n Kartony GC1, GC2, GD n Karton Screenlux
dwustronnie powlekany śnieżnobiały do luksusowych opakowań, szyldów reklamowych, standów,
displayów, hengerów n Innowacyjne papiery mineralne eco jako alternatywa laminatów foliowych
n Folie okienkowe do opakowań i kopert OPS, PET, PLA n Folie stretch, siatkowe, makroperforowane
do paletyzacji n Folie do pakowania metodą skin n Folie biodegradowalne do sleevów PLA, TDO-OPS
n Folie OPP 12my i PLA do laminacji n Kleje hotmelt do opakowań i introligatorskie Eukalin – Paramelt
n Woski do laminacji i powlekania
30 lat doświadcZenia na rynku

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

okI europe (polSkA)
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Nakielski, tel.: 22 44 86 500
Krzysztof.nakielski@okieurope.com
www.oki.com/pl

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

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, pakmar@pakmar.com.pl
magazyn papieru: ul. Pozytywki 1A
02-881 Warszawa, tel.: 22 757 29 49
papier@pakmar.com.pl / www.pakmar.com.pl

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

sZeroka oferta pXp
dla druku fleksograficZnego i usZlachetniania w offsecie:
n
n
n
n
n
n

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.

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

polimerpro – prZygotowalnia fleksograficZna
Z ponad 20-letnim doświadcZeniem w produkcji form drukowych
dla producentów etykiet i opakowań.
W naszej ofercie gwarantujemy klientowi najwyższą jakość i trwałość form drukowych, wsparcie technologiczne oraz innowacyjne rozwiązania zarządzania barwą – szczególnie skupiamy się na wprowadzaniu
rozszerzonego gamutu barwnego 7C. Od niedawna dysponujemy innowacyjnym produktem do zadruku tektury falistej – ekologiczna matryca nXc wraz z półautomatycznym montażem samm postprint o szerokości
3500 umożliwia rozszerzenie jakości oraz trwałości druku ﬂeksograﬁcznego na tekturze. Dodatkowo mamy możliwość stworzenia wydruku próbnego drukowanego za pomocą systemu anilox.
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pphu polIMerpro
ul. Przemysłowa 1, Paterek
89-100 Nakło nad Notecią
www.polimerpro.net.pl
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materiały, urZądZenia i roZwiąZania do produkcji opakowań

REKLAMA

jeden Z wiodących na polskim rynku poligraficZnym dostawców materiałów,
urZądZeń, masZyn oraZ oprogramowania do produkcji opakowań
nasi dostawcy to m.in.:
reprogrAf-grAfIkuS S.A.
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa
tel.: +48 22 539 40 00
e-mail: info@reprograf-graﬁkus.com.pl
www.reprograf-graﬁkus.com.pl

n
n
n
n
n

asahi
dupont
jinbao
mps
Vianord

n
n
n
n
n

bieffebi
gergonne
kdX
sakurai
X-rite

n
n
n
n
n

comeXi
gmg
komori
screen
youbond

n
n
n
n
n

cron
guangya
praXair
teXachem
Zhengrun

n
n
n
n
n

dakiou
igt
miyakoshi
Valloy
yoco

sistrade jest ogólnoświatowym dostawcą
Zintegrowanych informatycZnych systemów klasy erp/mis
dla branży poligraficZnej oraZ opakowaniowej.
SIStrAde polAnd
Aleja Niepodległości 69
02-626 Warszawa
tel. kom.: +48 606 744 996
warsaw@sistrade.com
www.sistrade.com

System jest oparty na technologii www, dostęp do niego odbywa się poprzez dowolną przeglądarkę
internetową. Z systemu można korzystać nie tylko na komputerze, ale również na tablecie i smartfonie.
Aplikacja posiada dedykowane rozwiązania dla drukarń etykietowych, producentów pudełek oraz
producentów folii i opakowań giętkich. SISTRADE zawiera moduł kalkulacyjny, zarządzania produkcją,
moduł bezpośredniego zbierania danych z maszyn produkcyjnych, planowania, kontroli jakości,
zarządzania ruchem, zarządzania energią oraz moduł zakupowo-magazynowy.

SMArt lfp Sp. z o.o. S.k.
ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice
Kontakt: biuro@smartlfp.pl
DEMO EXPERIENCE CENTER: +48 609 912 719
www.smartlfp.pl

Smart LFP koncentruje swoje działania na zaspokojeniu potrzeb Klientów przemysłowych rynków Viscom,
Opako oraz Textile. Jest gwarancją profesjonalnej
integracji środowiska produkcyjnego w branży LFP,
zapewniając asystę, dobór rozwiązań, szkolenia, optymalizację workﬂow oraz rozwiązania software MIS dla
tych rynków. W ofercie znajdują się:
n urządzenia drukujące ﬁrmy efi,
n drukarki roll-to-roll UVgel canon colorado,
n stoły cyfrowego cięcia szwajcarskiej ﬁrmy Zünd,

System
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

n
n
n

n

opro gra mo wa nie do pro duk cji opa ko wań
engView system,
oprogramowanie klasy EMS Multipress ﬁrmy
dataline solution,
Smart LFP Experience Center – szkolenia
lean management – zarządzanie produkcją
i optymalizacja procesów produkcyjnych,
wsparcie przy uzyskaniu środków ﬁnansowania
inwestycji oraz wsparcie techniczne i instalacyjne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

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.

Ves ploter jest dystrybutorem japońskiej ﬁrmy graphtec, czołowego producenta ploterów tnących.
W naszej ofercie znajdują się:
automatyczne wykrojniki cyfrowe umożliwiające seryjne wycinanie etykiet,
opakowań wydrukowanych na materiałach formatu: A4 do B2.
n stołowe plotery tnąco-bigujące – niezastąpione przy projektowaniu i produkcji opakowań
z kartonu i tektury falistej, a także przygotowaniu płyt i obciągów do lakierowania wybiórczego.
n rolkowe plotery tnące umożliwiające precyzyjne wycięcie po obrysie graﬁki dowolnego kształtu,
wydrukowanej dowolną metodą.
n plotery drukujące uV – umożliwiające wydruk na materiałach płaskich o grubości do 120 mm.
n

veS ploter
ul. Chojnowska 6c, 03-583 Warszawa
tel./fax: 22 633 36 14
vesploter@vesploter.pl
www.vesploter.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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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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