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ABc/AllIED PRESSROOM PRODucTS EuROPE SP. Z O.O.
jEST PRODucENTEM NAjWYżSZEj jAkOścI cHEMII DO DRuku OFFSETOWEGO:
n
n
n
n

bufory i dodatki do roztworów nawilżających
mleczka i aktywatory do płyt offsetowych
zmywacze regenerujące do wałków nawilżających i farbowych
pasty i odkamieniacze do wałków farbowych
środki pomocnicze i pudry drukarskie
druk bez IPA
kompleksowa obsługa techniczna i doradztwo

tel. kom.: +48 797 488 047
abc.allied.europe@gmail.com
www.abcalliedchem.com

n

acron ruBBer roller co.
ul. Baletowa 28, 02-867 Warszawa

AcRON jEST jEDNYM Z cZOłOWYcH POlSkIcH PRODucENTóW
WAłkóW DRukARSkIcH I PRZEMYSłOWYcH, DlA SZEROkIEGO ZAkRESu ZASTOSOWAń.

tel.: 22 644 73 24, 644 73 06
fax: 22 644 73 40, info@acron.com.pl
www.acron.com.pl

Od ponad 30 lat na rynku, co ugruntowało pozycję ﬁrmy jako jednego z głównych przedstawicieli
tej branży. Acron dostarcza pełną gamę usług w zakresie produkcji i regeneracji wałków
mających zastosowanie w druku offsetowym, ﬂeksograﬁcznym oraz innych gałęziach przemysłu.
Oferta ﬁrmy obejmuje pokrycia z wielu rodzajów mieszanek gumowych, silikonowych,
poliuretanowych, chromowych oraz rilsanowych. Acron świadczy także
usługi w zakresie szlifu i wyważania różnego rodzaju walców.
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Böttcher Polska sP. z o.o.
ul. Lesznowska 20c, 05-870 Błonie

n
n
n
n
n
n
n

Kontakt: 22 731 61 10
office.pl@boettcher-systems.com
www.bottcher.pl

n

n

FIrma hanDlowa colour screen
ul. S. Zwierzchowskiego 5A, 61-248 Poznań

n
n
n
n
n
n

tel.: (61) 814 26 39
colour@colourscreen.pl
www.colourscreen.pl

n
n

wałki do maszyn drukujących
zmywacze dla druku offsetowego i ﬂeksograﬁi
stabilaty – również do redukcji alkoholu i druku bezalkoholowego
pomocnicze środki drukarskie
ﬁzeliny
obciągi offsetowe
płyty do lakierowania wybiórczego
sleeve’y i płaskie formy gumowe BöttcherFlex
do laserowego grawerowania form drukowych dla ﬂeksograﬁi
sleeve’y montażowe dla ﬂeksograﬁcznych form fotopolimerowych

Obciągi drukowe cONTITEcH, nowe produkty dla nowych technologii uV, lED-uV, H-uV
Płyty do lakierowania: dyspersyjnego, UV i specjalnych aplikacji – m.in. dla lakierów „SOFT-TOucH”
Farby i lakiery do druku lED-uV, H-uV I uV
FINITO – podkłady kalibrowane, wspierające i wydłużające pracę obciągów drukowych!
Czyściwa do ręcznego i automatycznego mycia obciągów i cylindrów dociskowych
Własna produkcja nasączonych mini rolek – pełna oferta do maszyn lED-uV, H-uV, HR-uV
Płaszcze do Perfectingu na cylindry dociskowe, płaszcze na cylindy transferowe, folie antyadhezyjne, siatki SuPER BluE
Papiery kalibrowane, folie podkładowe i kałamarzowe, ﬁltry, ssawki i inne produkty dla poligraﬁi
Pośrednictwo w zakupie / sprzedaży maszyn drukujących, introligatorskich i innych.

DIENES POlSkA, DOSTAWcA O uGRuNTOWANEj POZYcjI NA RYNku
W SEkTORZE POlIGRAFIcZNYM, OFERujE:
n
n

DIenes Polska sP. z o.o.
ul. Budowlana 15
88-100 Inowrocław
tel.: +48 52 357 70 33
biuro@dienes.com.pl
www.dienes.com.pl

n
n
n
n
n

noże introligatorskie do gilotyn i trójnoży
noże krążkowe
frezy do głowic rotacyjnych
szpalty podłożowe
wiertła do papieru
elementy rozprężne, wałki, głowice
serwis szliﬁerski noży introligatorskich

SYSTEMY DOZOWANIA FARB.
Posiadamy dopasowane do potrzeb klientów rozwiązania dla farb o niskiej i wysokiej lepkości, umożliwiające precyzyjne dozowanie i zrównoważone zarządzanie farbami rozpuszczalnikowymi, wodnymi,
UV, jak również farbami konwencjonalnymi oraz offsetowymi UV.
Domena InDustry, marIusz ryDz
Przedstawiciel Füll Process Group w Polsce
ul. O. Billewiczówny 22/24, 92-437 Łódź
mrydz@domena-industry.pl
tel. kom.: +48 725 250 280
Process
https://fuell-process.com
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Automatyczne systemy dozowania farb zapewniają:
n dozowanie na odpowiednim poziomie
n ponowne wykorzystanie pozostałości farb z maszyny
n właściwy kolor już za pierwszym razem
n cyfrową wymianę danych
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W ZAkRESIE MATERIAłóW DO DRuku OPAkOWAń I ETYkIET OFERujEMY:
n

n

n

lAkIERY AcTEGA TERRA GMBH dyspersyjne: połyskowe, matowe, podkładowe,
barierowe, specjalne, do blistrów, efektowe; UV – połyskowe i matowe na różne podłoża,
w tym lAkIERY FOODSAFE, lAkIERY AcTDIGI do druku cyfrowego
FARBY OFFSETOWE jäNEckE + ScHNEEMANN DRuckFARBEN GMBH konwencjonalne i UV
(w tym o zwiększonej odporności na działanie światła, jak TEż O ZNIkOMEj MIGRAcjI lMI),
lED uV i lED uV lMI, kleje do laminacji i cold stampingu, farby flexo UV, wodne na papier
i folie, rozpuszczalnikowe, farby wklęsłodrukowe, FARBY DO DRuku NA BlASZE
cHEMIA DRukARSkA

graFIa krzysztoF DzIewulskI sP.j.
ul. Polska 22, 00-703 Warszawa

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

OFERTA HEIDElBERGA OBEjMujE PEłNE PORTFOlIO
MASZYN I uRZąDZEń NIEZBęDNYcH W kAżDEj DRukARNI.
Są to m.in.: zintegrowany modułowy system zarządzania i kontroli procesu produkcyjnego Prinect,
zarządzanie realizacją zleceń i kosztami, rozwiązania W2P, rastry, archiwizacja, naświetlarki CtP, proofery
cyfrowe, wywoływarki; offsetowe maszyny arkuszowe Speedmaster generacji 2020, wyposażone
w zaawansowane moduły kontroli jakości druku; złamywarki, systemy krojenia Polar; maszyny
introligatorskie do produkcji opakowań: składarko-sklejarki, maszyny sztancująco-tłoczące, linie do
inspekcji arkuszy we współpracy z ﬁrmą mK masterwork; systemy drukowania cyfrowego Versaﬁre,
materiały eksploatacyjne – płyty offsetowe, obciągi, chemia itd.; maszyny używane, inne urządzenia
i akcesoria poligraﬁczne.

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

W ofercie 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 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.

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

Zapewniamy
BEZPOśREDNI IMPORTER NOWYcH MASZYN:
instalacje,
automatów do produkcji okładek, teczek, segregatorów;
szkolenia, serwis
n automatów do sztancowania i złocenia;
gwarancyjny
n składarko-sklejarek do pudełek i kartonów;
i pogwarancyjny.
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 pras do produkcji puzzli ręcznych lub automatycznych;
n na życzenie dostarczamy maszyny używane dla poligraﬁi.
Wyceny maszyn – rzeczoznawca SImP spec. nr 217 – maszyny i technologie poligraﬁczne.

INFOGRAF SP. Z O.O.
Al. 11 Listopada 159, 66-400 Gorzów Wielkopolski
biuro: 513 700 322 / sprzedaż: 501 262 552
serwis: 501 790 552 / e-mail: biuro@infograf.eu
www.infograf.eu

n

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.; kleje niskotopliwe, glutynowe, produkcja
pudeł, oprawa twarda (książki, katalogi); kleje „na gorąco” w laskach;
n NOWOśĆ: klEj MENIGREEN klej pochodzenia roślinnego, biodegradowalny, w pełni recyklowalny,
do produkcji pudełek;
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.

FIRMA kOENIG & BAuER cEE SP. Z O.O. jest przedstawicielem niemieckiego producenta maszyn drukujących o ponad 200-letniej tradycji, ﬁrmy Koenig & Bauer. Do naszych głównych zadań należy sprzedaż i serwis offsetowych maszyn arkuszowych serii rapida, maszyn ﬂeksograﬁcznych szerokowstęgowych
Flexotecnica, wąskowstęgowych Nilpeter oraz sztanc płaskich Iberica.
W naszej ofercie znajdują się także sprawdzone materiały eksploatacyjne PressConsum, dedykowane
do najwyższych wydajności produkcyjnych przy zachowaniu perfekcyjnej jakości druku. W tym m.in.
obciągi gumowe (konwencjonalne, UV), formy do lakierowania, dodatki do roztworów nawilżających,
środki do utwardzania wody, środki do czyszczenia i wiele innych.
ZAPRASZAMY DO kONTAkTu Z NASZYM DZIAłEM SERWISu: serwis@koenig-bauer.com
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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; 533 343 533
intermat@intermat.com.pl
www.intermat.com.pl

koenIg & Bauer cee sP. z o.o.
ul. Puławska 456
02-884 Warszawa
pl.koenig-bauer.com
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TO kOMPlETNE WAlcE GOTOWE DO DRuku
Z cENTRAlNEGO MAGAZYNu kONcERNu WESTlAND-lIGuM,
DOSTęPNE DlA klIENTóW Z EuROPY śRODkOWO-WScHODNIEj.
Zapewniamy:
n stałą dostępność walców. Dostosowaną do potrzeb rynku
n krótki termin realizacji, z dostawą bezpośrednio do drukarni
n dostępność najnowszych technologii Westland:
LotoTec, mrS System, LeD UV 2.0
n łatwość przeprowadzenia transakcji dzięki koordynacji wymiany walców przez LIGUm

manrolanD Polska sP. z o.o.
Wolica, al. Katowicka 11
05-830 Nadarzyn
tel.: 22 738 00 00
e-mail: Office@manroland.pl
www.manroland.pl

MANROlAND POlSkA SP. Z O.O. OFERujE
ZAAWANSOWANE TEcHNOlOGIcZNIE ARkuSZOWE MASZYNY DRukującE.
Uzupełnieniem wysokowydajnych rozwiązań do druku jest pełen zakres usług serwisowych dla maszyn
nowych i używanych, takich jak: ProServe 360° (proﬁlaktyczne działania serwisowe), remote Checkup (zdalne wizyty serwisowe), TOP (analiza i podniesienie wydajności produkcji), diagnostyka, przeglądy, umowy
serwisowe, usługi przeniesienia maszyn – montaż i demontaż, oryginalne części zamienne, doposażenia.
Naszym Klientom oferujemy również najwyższej jakości materiały eksploatacyjne printcom, gwarantujące uzyskanie doskonałych parametrów druku przy zachowaniu wysokiej ekonomiki produkcji. Polecamy
sprawdzone i certyﬁkowane produkty jak: zmywacze, dodatki buforowe, obciągi drukowe i lakierowe, smary, oleje, lakiery, szczotki oraz wałki w systemie wymiany. Służymy również fachowym doradztwem.

nestro PPhu sP. z o.o.
ul. Kolejowa 2, 46-300 Stare Olesno
Jakub mąka, tel. kom.: 509 516 900
mariusz Baranowski, tel. kom.: 735 912 262
www.nestro.pl

FIRMA NESTRO OD 42 lAT ZAjMujE SIę PROjEkTOWANIEM I MONTAżEM SYSTEMóW PRZETWARZANIA ORAZ uTYlIZAcjI ODPADóW Z PAPIERu I TEkTuRY FAlISTEj, OFFSETu i rozwija kompleksowe rozwiązania techniki automatyzacji procesów odbioru odpadu, oferując szereg nowoczesnych rozwiązań,
które pozwalają na znaczne oszczędności. Systemy te są szyte na miarę, ponieważ realizujemy indywidualne rozwiązania do przetwarzania ścinek, tektury.
Systemy transportu odpadu poprzez przenośniki łańcuchowe, pasy regulacyjne czy pasy gumowe są
wypróbowane od lat w najcięższych warunkach pracy; wyróżniają się ekstremalnie wysoką niezawodnością i dyspozycyjnością, a ponadto nie wymagają częstej konserwacji.
Dużym atutem takich urządzeń jak prasy belujące Balemaster jest technologia, która umożliwia dopasowanie wielkości prasy w zależności od ilości, rodzaju odpadu, zapewnia prostą i bezpieczną obsługę.

AuTORYZOWANY SERWIS I DYSTRYBuTOR FIRMY GEW (Ec) lIMITED.
n

ProFex elektronIk – swoBoDa sP. k.
ul. Głogowska 39/41 45-315 Opole
tel.: +48 795 269 557
e-mail: order@uv.opole.pl
www.uv.opole.pl

n
n
n
n

Systemy hybrydowe ArcLeD®, łączące konwencjonalne lampy łukowe wraz z możliwością
późniejszego unowocześnienia do rozwiązań LeD.
Kompleksowe rozwiązania UV dla druku offsetowego – systemy LeD UV lub konwencjonalne
systemy NUVA2.
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
tel. +48 22 539 40 00
www.reprograf-graﬁkus.com.pl

rePrograF-graFIkus – komPleksowy Dostawca Dla Drukarń oFFsetowych
Maszyny i urządzenia: kOMORI – offsetowe maszyny drukujące; cyfrowa maszyna Impremia is29; ScREEN
– naświetlarki CtP, cyfrowe systemy druku rolowego inkjet; MBO, HERZOG&HEYMANN – falcerki, systemy
mailingowe; WOHlENBERG – oklejarki, linie do oprawy książek; BAuMAN PERFEcTA – krajarki i systemy
krojenia, utrząsarki i odwracarki stosu; X -RITE PANTONE – urządzenia do pomiaru i kontroli barwy;
GMG cOlOR i EPSON – materiały i urządzenia do prooﬁngu.
Materiały i chemia: TREllEBORG/SAVA – obciągi do druku offsetowego; ABEZETA oraz IPAGSA – płyty
CtP oraz UV CtCP, chemia do płyt; Dc DRuckcHEMIE oraz EPPlE – chemia dla offsetu; EPPlE i TOYO
– farby specjalistyczne, farby H-UV i LeD; POlIcROM – płyty do lakierowania, a także DERPROSA i MAX
INDIA – folie do laminowania. Posiadamy również własny serwis.

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

DOSTAWcA ROZWIąZAń DlA OFFSETu:
n HYBRID SOFTWARE – oprogramowanie dla drukarni i przygotowalni;
n kINYO – obciągi offsetowe do maszyn arkuszowych i rolowych oraz do specjalnych zastosowań
– własne konfekcjonowanie;
n FlINT GROuP – farby offsetowe arkuszowe: triadowe i Pantone, lakiery offsetowe;
n VARN – zmywacze, płyny buforowe, pudry;
n POlIcROM ScREENS – czyściwa i folie montażowe;
n FAG – urządzenia kontrolno-pomiarowe.
Ponadto bogata oferta materiałów i urządzeń do obróbki introligatorskiej po druku offsetowym: okleiny
i płótna, kleje, lakierówki UV, maszyny do oprawy twardej i zintegrowanej, składarko-sklejarki.
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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

kOMPlEkSOWA OBSłuGA W ZAkRESIE MATERIAłóW POlIGRAFIcZNYcH
n Szeroka gama lakierów PrINT-COAT: lakiery dyspersyjne, lakiery UV inline i offline,
lakiery blistrowe, lakiery hybrydowe. Certyﬁkaty ISeGA (Food Contact).
n Laboratorium – badania opakowań i lakierów.
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, Certyﬁkat ISeGA.

waB
artykuły
PolIgraFIczne

ZINART SP. Z O.O. – kOMPlEkSOWY DOSTAWcA ROZWIąZAń DlA DRuku OFFSETOWEGO, FlEXO uV
I DRuku WIElkOFORMATOWEGO – PONAD 25 lAT NA RYNku
Pełna oferta farb i lakierów dla różnych technologii druku, mieszalnia farb offsetowych i ﬂexo UV,
naświetlarki i płyty offsetowe, obciągi, płyty do lakierowania, bufory, środki myjące, czyściwa do automatycznych myjek, folie do uszlachetniania, kleje, katalogi PANTONe, systemy prooﬁngowe, atramenty
i podłoża ploterowe do tkanin, reklamy i dekoracji wnętrz, liczne oryginalne części i akcesoria do maszyn
drukujących i introligatorskich, standaryzacja procesów drukowania, używane maszyny poligraﬁczne wraz
z instalacją i serwisem.
W ofercie materiały ﬁrm: Sun Chemical, Kodak, DS Pressmax, TesaTape, Folex, DuPont, Henkel, Orafol,
Avery, HP, 3m, epson, Trelleborg Vulcan, Sumitomo, macDermid rollin, X-rite Pantone.

zInart – systemy graFIczne
ul. Polanowicka 69
51-180 Wrocław
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tel.: +48 22 761 51 00, fax: +48 22 761 51 01
www.sunchemical.com

Kontakt:
tel./fax: (81) 718 67 02
tel./fax: (81) 718 67 03
info@wab.lublin.pl
www.wab.lublin.pl

tel.: 71 373 59 39
tel.: 71 355 88 69
e-mail: zinart@zinart.pl
www.zinart.pl
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