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

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

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

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.

aBc/allIeD Pressroom 
ProDucts euroPe sP. z o.o.
ul. Słoneczna 90
Stara Iwiczna 05-500

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

ABc/Al lIED PRES SRO OM PRO DucTS Eu RO PE SP. Z O.O.
jEST PRO Du cEN TEM NAj WYż SZEj jA kO ścI cHE MII DO DRu ku OF F SE TO WE GO:

n  bu fo ry i do dat ki do roz two rów na wil ża ją cych
n  mlecz ka i ak ty wa to ry do płyt of f se to wych
n  zmy wa cze re ge ne ru ją ce do wał ków na wil ża ją cych i far bo wych
n  pa sty i od ka mie nia cze do wał ków far bo wych
n  środ ki po moc ni cze i pu dry dru kar skie
n  druk bez IPA
n  kom plek so wa ob słu ga tech nicz na i do radz two

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

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

n  Obciągi drukowe cONTITEcH, nowe produkty dla nowych technologii uV, lED-uV, H-uV
n  Płyty do lakierowania: dyspersyjnego, UV i specjalnych aplikacji – m.in. dla lakierów „SOFT-TOucH”
n  Farby i lakiery do druku lED-uV, H-uV I uV
n  FINITO – podkłady kalibrowane, wspierające i wydłużające pracę obciągów drukowych!
n  Czyściwa do ręcznego i automatycznego mycia obciągów i cylindrów dociskowych
n  Własna produkcja nasączonych mini rolek – pełna oferta do maszyn lED-uV, H-uV, HR-uV
n  Płaszcze do Perfectingu na cylindry dociskowe, płaszcze na cylindy transferowe, folie anty-

adhezyjne, siatki SuPER BluE
n  Papiery kalibrowane, folie podkładowe i kałamarzowe, filtry, ssawki i inne produkty dla poligrafii
n  Pośrednictwo w zakupie / sprzedaży maszyn drukujących, introligatorskich i innych.

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

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

do laserowego grawerowania form drukowych dla fleksografii 
n  sleeve’y montażowe dla fleksograficznych form fotopolimerowych 

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

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

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

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
https://fuell-process.com

SYSTEMY DOZOWANIA FARB. 
Po sia da my do pa so wa ne do po trzeb klien tów roz wią za nia dla farb o ni skiej i wy so kiej lep ko ści, umoż -
li wia ją ce pre cy zyj ne do zo wa nie i zrów no wa żo ne za rzą dza nie far ba mi roz pusz czal ni ko wy mi, wod ny mi,
UV, jak rów nież far ba mi kon wen cjo nal ny mi oraz of f se to wy mi UV.

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 danychProcess Group
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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

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.

OFE Ru jE MY na stę pu ją ce klE jE SPE cjA lI STYcZ NE ORAZ MA TE RIA łY PO lI GRA FIcZ NE:
n klE jE PA PER MAX cR (BO rY SZeW), BeST KOL, eU KA LIN, GLU DAN oraz in ne kle je spe cja li stycz ne do po -

wierzch ni zwy kłych i po wle ka nych (po wierzch nie UV, fo lio wa ne, la kie ro wa ne itp.);
n klE jE „NA GO Rą cO” – kle je wy so ko to pli we, do pro duk cji ksią żek, ka ta lo gów itp. (kle je nie grzbie -

tów i bo ków); pro duk cja opa ko wań; ety kie to wa nie itp.; kle je ni sko to pli we, glu ty no we, pro duk cja 
pu deł, opra wa twar da (książ ki, ka ta lo gi); kle je „na go rą co” w la skach;

n NO WOśĆ: klEj ME NI GRE EN klej po cho dze nia ro ślin ne go, bio de gra do wal ny, w peł ni re cy klowalny, 
do produkcji pudełek;

n pa styl ki kle ją ce; ta śmy 1-stron ne, 2-stron ne, ta śmy ter mo to (pro duk cja pu deł); rze py; wy kro je
1- i 2-stron ne z fo lii, pian ki itp.; mo co wa nia płyt CD/DVD; ob wo lu ty CD, DVD róż ne go ro dza ju.

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

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

W ofercie hubergroup: INkREDIBlE – 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® – far by kla sy
pre mium o ni skiej mi gra cji i ni skim za pa chu wła snym do dru ków neu tral nych sen so rycz nie; cORONA lABEl
MGA® – o ni skiej mi gra cji schną ce oksy da cyj nie do pro duk cji opa ko wań spo żyw czych na pod ło żach nie-
wsią kli wych; TINkREDIBlE – do dru ku na bla sze; Al cHE MY – zło te i srebr ne; NEW V PAck MGA® – 
far by i la kie ry UV neu tral ne sen so rycz nie oraz o ni skiej mi gra cji; NEWV – UV do dru ku na sze ro kim spek -
trum pod ło ży (of f set + flek so); GEckO – far by i la kie ry roz pusz czal ni ko we dla flek so gra fii i wklę sło dru ku;
HYDRO-X – flek so gra ficz ne far by wo do roz cień czal ne; lAkIERY; środ ki po moc ni cze, do dat ki do wo dy. 
No wo cze sne li nie pro duk cyj ne farb do wszyst kich tech nik dru ku, rów nież farb of f se to wych MGA do dru -
ku opa ko wań ar ty ku łów spo żyw czych. 

huBergrouP Polska sP. z o.o.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com 
www.hubergroup.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, lAkIERY AcTDIGI do druku cyfrowego

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 MIA DRu kAR SkA

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

koenIg & Bauer cee sP. z o.o.
ul. Puławska 456
02-884 Warszawa
pl.koenig-bauer.com

FIR MA kOENIG & BAuER cEE SP. Z O.O. jest przed sta wi cielem nie miec kie go pro du cen ta ma szyn dru -
ku ją cych o ponad 200-let niej tra dy cji, firmy Koenig & Bauer. Do na szych głów nych za dań na le ży sprze -
daż i ser wis of f se to wych ma szyn ar ku szo wych se rii ra pi da, maszyn fleksograficznych szerokowstęgowych
Flexotecnica, wąskowstęgowych Nilpeter oraz sztanc płaskich Iberica.
W na szej ofer cie znaj du ją się tak że spraw dzo ne materiały eksploatacyjne PressConsum, de dy ko wa ne
do naj wyż szych wy daj no ści pro duk cyj nych przy za cho wa niu per fek cyj nej ja ko ści dru ku. W tym m.in.
ob cią gi gu mo we (kon wen cjo nal ne, UV), for my do la kie ro wa nia, do dat ki do roz two rów na wil ża ją cych,
środ ki do utwar dza nia wo dy, środ ki do czysz cze nia i wie le in nych.

ZA PRA SZA MY DO kON TAk Tu Z NA SZYM DZIA łEM SER WI Su: serwis@koenig-bauer.com

BEZPOśREDNI IMPORTER NOWYcH MASZYN:
n automatów do produkcji okładek, teczek, segregatorów;
n automatów do sztancowania i złocenia;
n 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 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.

Zapewniamy
instalacje,

szkolenia, serwis
gwarancyjny 

i pogwarancyjny.
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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

AuTORYZOWANY SERWIS I DYSTRYBuTOR FIRMY GEW (Ec) lIMITED.

n Systemy hybrydowe ArcLeD®, łączące konwencjonalne lampy łukowe wraz z możliwością
późniejszego unowocześnienia do rozwiązań LeD.

n Kompleksowe rozwiązania UV dla druku offsetowego – systemy LeD UV lub konwencjonalne
systemy NUVA2.

n Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardzania UV.
n Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne.
n 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 – kom Plek so wy Do staw ca Dla Dru karń oF F se to wych
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.

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

FIR MA NE STRO OD 42 lAT ZAj Mu jE SIę PRO jEk TO WA NIEM I MON TA żEM SYS TE MóW PRZE TWA RZA -
NIA ORAZ uTY lI ZA cjI OD PA DóW Z PA PIE Ru I TEk Tu RY FA lI STEj, OF F SE Tu i roz wi ja kom plek so we roz -
wią za nia tech ni ki au to ma ty za cji pro ce sów od bio ru od pa du, ofe ru jąc sze reg no wo cze snych roz wią zań,
któ re po zwa la ją na znacz ne oszczęd no ści. Sys te my te są szy te na mia rę, po nie waż re ali zu je my in dy -
wi du al ne roz wią za nia do prze twa rza nia ści nek, tek tu ry.
Sys te my trans por tu od pa du po przez prze no śni ki łań cu cho we, pa sy re gu la cyj ne czy pa sy gu mo we są
wy pró bo wa ne od lat w naj cięż szych wa run kach pra cy; wy róż nia ją się eks tre mal nie wy so ką nie za wod -
no ścią i dys po zy cyj no ścią, a po nad to nie wy ma ga ją czę stej kon ser wa cji. 
Du żym atu tem ta kich urzą dzeń jak pra sy be lu ją ce Ba le ma ster jest tech no lo gia, któ ra umoż li wia do pa -
so wanie wiel kości pra sy w za leż no ści od ilo ści, ro dza ju od pa du, za pew nia pro stą i bez piecz ną ob słu gę.

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

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.  
Uzu peł nie niem wy so ko wy daj nych roz wią zań do dru ku jest pe łen za kres usług ser wi so wych dla ma szyn
no wych i uży wa nych, ta kich jak: ProServe 360° (pro fi lak tycz ne dzia ła nia ser wi so we), re mo te Chec kup (zdal -
ne wi zy ty ser wi so we), TOP (ana li za i pod nie sie nie wy daj no ści pro duk cji), dia gno sty ka, prze glą dy, umo wy 
ser wi so we, usłu gi prze nie sie nia ma szyn – mon taż i de mon taż, ory gi nal ne czę ści za mien ne, do po sa że nia. 
Na szym Klien tom ofe ru je my rów nież naj wyż szej ja ko ści ma te ria ły eks plo ata cyj ne print com, gwa ran tu-
ją ce uzy ska nie do sko na łych pa ra me trów dru ku przy za cho wa niu wy so kiej eko no mi ki pro duk cji. Po le ca my
spraw dzo ne i cer ty fi ko wa ne pro duk ty jak: zmy wa cze, do dat ki bu fo ro we, ob cią gi dru ko we i la kie ro we, sma -
ry, ole je, la kie ry, szczot ki oraz wał ki w sys te mie wy mia ny. Słu ży my rów nież fa cho wym do radz twem. 



POlIGRAFIkA 6/2021 49

reKLAmA MASZYNY, cZęścI, MATERIAłY I PODłOżA DlA DRukARń OFFSETOWYcH

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

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. 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.

zInart – systemy graFIczne
ul. Polanowicka 69
51-180 Wrocław

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

ZINART SP. Z O.O. – kOMPlEkSOWY DOSTAWcA ROZWIąZAń DlA DRuku OFFSETOWEGO, FlEXO uV 
I DRuku WIElkOFORMATOWEGO – PONAD 25 lAT NA RYNku
Peł na ofer ta farb i la kie rów dla róż nych tech no lo gii dru ku, mie szal nia farb of f se to wych i fle xo UV, 
na świe tlar ki i pły ty of f se to we, ob cią gi, pły ty do la kie ro wa nia, bu fo ry, środ ki my ją ce, czy ści wa do au to -
ma tycz nych my jek, fo lie do uszla chet nia nia, kle je, ka ta lo gi PAN TO Ne, sys te my pro ofin go we, atra men ty
i pod ło ża plo te ro we do tka nin, re kla my i de ko ra cji wnętrz, licz ne ory gi nal ne czę ści i ak ce so ria do ma szyn
dru ku ją cych i in tro li ga tor skich, stan da ry za cja pro ce sów dru ko wa nia, uży wa ne ma szy ny po li gra ficz ne wraz
z in sta la cją i ser wi sem. 
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.


