
PolIgrafIka 7/2021 67

REKLAMA ekologIa w PolIgrafII

ERKA S.C.
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki

tel.: 22 751 39 12, 22 751 77 64
fax: 22 751 39 13, info@erka.com.pl
www.erka.com.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

ekologICzny SyStem bezPoŚreDnIego grawerowanIa elaStomerowyCh form flekSo –
PremIum Setter firmy Hell Gravure. Brak solwentów w procesie. Jedynie 2 kroki produkcyjne. Mycie
wodą. Wysoki transfer farby. Wydajny, energooszczędny laser włóknowy. 2540-5080 dpi. Płyty i tuleje
bez końca. Max. 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 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 (Ga mut star, Gold, Pe arl star, Lon gli fe, Soft), nie rdzew ne i spe cja li stycz ne do Cold 
Se al, la mi na cji i in. Naj szer sza ga ma po włok i kształ tów ostrza. Do radz two, te sty, wspar cie tech nicz ne. 
uSzCzel nIa Cze ko mór ra klo wych oraz al ka licz na, bio de gra do wal na Che mIa do czysz cze nia 
wał ków ra stro wych. Wy so kiej ja ko ści zSzyw kI i wIer tła in tro li ga tor skie i in. za Pra Sza my!

Fir ma Böttcher od lat ofe ru je pro duk ty pro eko lo gicz -
ne i do kon tak tu z żyw no ścią. Speł nia ją one kry te -
ria okre ślo ne przez In sty tut FOGRA oraz po sia da -
ją cer ty fi ka ty ISEGA. Na bie żą co są pro wa dzo ne ba -
da nia po zwa la ją ce wy cho dzić na prze ciw ak tu al nym
po trze bom ryn ku i sze ro ko ro zu mia nej eko lo gii
w każ dej z ofe ro wa nych grup pro duk to wych:
n wał ki do ma szyn dru ku ją cych 
n zmy wa cze dla dru ku of f se to we go 

i flek so gra fii 

n sta bi la ty – rów nież do re duk cji 
al ko ho lu i dru ku bez al ko ho lo we go 

n po moc ni cze środ ki dru kar skie, fi ze li ny 
n ob cią gi of f se to we 
n pły ty do la kie ro wa nia wy biór cze go
n tuleje i pła skie for my gu mo we 

BöttcherFlex do la se ro we go gra we ro wa nia
form dru ko wych dla flek so gra fii 

n tuleje montażowe CAMBIUM dla
fleksograficznych form fotopolimerowych 

ERHARDT+LEIMER GMBH
Albert-Leimer-Platz 1
86391 Stadtbergen, Germany
+49 821 2435-400 / www.erhardt-leimer.de

er harDt+le Imer jeSt jeD nym z wIo Dą CyCh w Ska lI glo bu Do Staw Ców SyS te mów au to -
ma ty za CjI I kon tro lI m.In. Dla Prze my Słu Po lI gra fICz ne go, fo lIo we go, Pa PIer nI Cze go, 
Pro Duk CjI tek tu ry fa lI Stej I oPa ko wań. 

Oferta firmy obejmuje systemy inspekcji i wideokontroli nadruku, systemy prowadzenia i  kontroli wstęgi
oraz systemy pomiarowe i sensory. Roz wią za nia sys te mo we E+L redukują błędy w druku w znacznym
stopniu obniżając jego koszty oraz eliminując odpady.
Za ło żo na w 1919 r. w Niem czech fir ma Er hardt+Le imer jest ak tyw ną na ca łym świe cie gru pą przed-
się biorstw za trud nia ją cą oko ło 1600 pra cow ni ków i po sia da ją cą 18 spół ek za leż nych oraz od dzia ły 
i przed sta wi ciel stwa na ca łym świe cie.

InkSave  80% reDukCjI utraty farby  
InkSave wykorzystuje innowacyjny system łączący punkty doprowadzania wody z zintegrowanym układem
pomp i zaworów do odzysku farby bez rozcieńczenia jej przed każdym procesem mycia. redukcja strat
farby pozwala na zdecydowane obniżenie ilości odpadów pozostałych w obiegu i zużycie mniejszej
ilości wody podczas procesu mycia. 
System ten jest zaprogramowany na usprawnienie każdej funkcji, oszczędzając czas operatora i zwiększając
wydajność maszyny. Wielu klientów identyfikuje straty farb jako kluczowy koszt, który musi zostać
uwzględniony w kalkulacji. Rozwiązanie proponuje Absolute wraz z systemem InkSave, zaprojektowanym
specjalnie na zmniejszenie zużycia wody i zwiększenie prędkości procesu mycia. Dzięki temu cały proces
druku zostaje usprawniony i jest bardziej ekonomiczny.

FLEKSO SERWIS SP. Z O. O.
ul. 3 Maja 56, 81-850 Sopot
tel.: +48 58 555 05 23
fax: +48 58 550 00 60
www.fleksoserwis.pl

API FOLIE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 737 58 01 
polska.sales@apifoilmakers.com
www.apifoilmakers.com

uSzlaChetnIenIe Druku, wzmoCnIenIe kaŻDej markI, jakoŚĆ
API Foilmakers jest producentem metalizowanych  folii do ozdabiania etykiet, opakowań, grafik. 
Specjalista w produkcji metalizowanych folii do hot stampingu, cold stampingu, metalizowanych folii
do laminowania w technologii offsetowej, folii pigmentowych, dyfrakcyjnych.
Nasze folie metalizowane, folie dyfrakcyjne oraz pigmentowe  doskonale uszlachetniają każdą grafikę,
podnoszą rangę i wartość marki produktu oraz eksponują jego zalety. 
Służymy profesjonalnym doradztwem technicznym, zapewniamy szkolenia oraz konsultacje techniczne
na każdym etapie produkcji opakowania lub etykiety. aPI foilmakers to globalny partner.

jeSteŚmy zawSze blISko naSzyCh klIentów!

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, a oD PonaD 20 lat 
bezSolwentowyCh SyStemów Do obróbkI Płyt Cyrel faSt.
W liczbie ponad 1500 instalacji, stały się one benchmarkiem wśród proekologicznych systemów na świecie. 
Obecnie na rynku dostępna jest 2ga generacja procesorów: TD2000 (format płyty 106x152 cm) oraz TD3000
(127x203cm), których klienci zainstalowali już w liczbie ponad 150 szt.
Wraz z 2gą generacją płyt termicznych EASY (EFX-R oraz EFE-R), technologia FAST pozwala klientom na
eliminację szkodliwych rozpuszczalników do obróbki płyt, uzyskanie najwyższej jakości płyt flekso oraz dostęp
do gotowej do druku płyty w mniej niż 40 minut.
DuPont Oval Logo jest znakiem towarowym firmy DuPont i jej filii.
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farby hubergroup wytwarzane są bez olejów mineralnych oraz w wersji niezawierającej kobaltu.

InkreDIble – farby triadowe do druku offsetowego; mga natura® – o niskiej migracji i niskim zapa-
chu 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 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 niewsią kli -
wych; tInkreDIble mga® – 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.

HUBERGROUP POLSKA SP. Z O.O.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com 
www.hubergroup.com

MARK ANDY POLAND SP. Z O.O.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
tel. kom.: +48 604 766 702
lukasz.chruslinski@markandy.com
www.markandy.com

maSzyny mark anDy Do Druku flekSografICznego/hybryDowego/Cyfrowego –
InnowaCyjne, ergonomICzne, wyDajne. Ekologiczny aspekt maszyn Mark Andy objawia się
w tworzeniu rozwiązań, które wpływają na obniżenie przede wszystkim energochłonności. Maszyny
Mark Andy Performance serii P7E oraz Evolution uzbrajane są w innowacyjne systemy, które mają realny
wpływ na spadek zużycia energii elektrycznej, ilości podłoża (przygotowanie pracy do druku na 2 m
materiału), ilości farby – ze względu na szybkie, automatyczne ustawienie druku, płytkie kałamarze.
Największą zmianą w maszynie Performance P7 oraz Evolution jest możliwość za sto so wa nia sys te mu
su sze nia leD, któ ry zmniej sza zu ży cie ener gii oraz eli mi nu je za sto so wa nie rtę ci, jak to ma miej sce
w przy pad ku tra dy cyj nych lamp uv. Wy so ko wy daj na tech no lo gia in kje to wa Mark An dy Di gi tal Se ries
HD oraz to ne ro wa Di gi tal Pro3 umoż li wia ją ob ni że nie ilo ści zu ży te go pod ło ża oraz zu ży cia ener gii.

ML SP. Z O.O.
ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne
tel. +48 55 235 09 85, info@mlpolyolefins.com
www.mlpolyolefins.com

ml Po lyole fInS oD Po naD 20 lat zaj mu je SIę 
kom Plek So wą go SPo Dar ką oD Pa Da mI z two rzyw SztuCz nyCh. 

Dzia łal ność przed się bior stwa kon cen tru je się na od pa dach PP, PE oraz la mi na tach. 
zdo by te do świad cze nie po zwa la pro po no wać wła ści we roz wią za nia pro du cen tom fo lii, 
dru kar niom flek so gra ficz ny m, przed się bior stwom zaj mu ją cym się kon fek cjo no wa niem 
opa ko wań, ale też fir mom wy ko rzy stu ją cym fo lie do pa ko wa nia swo ich pro duk tów. 
Od au dy tu, po przez wy pra co wa nie roz wią zań, szko le nia, aż po do sta wę de dy ko wa nych urzą dzeń 
– na si spe cja li ści po ma ga ją swo im klien tom spro stać wy ma ga niom no wo cze snej go spo dar ki od pa da mi. 
Za bez pie cza my trans port i mi ni ma li za cję ob ję to ści od pa dów po przez do sta wę na szych urzą dzeń.

Wiodący i renomowany dystrybutor ekologicznej technologii HP LATEX w Polsce. Propagator ekologicznego
druku, opartego o wodny tusz HP Latex, ekologiczny i prozdrowotny w każdej fazie druku, eksploatacji
produktu końcowego oraz recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP (bezpłatny Program HP Plant Partners). 
Atramenty HP Latex spełniają rygorystyczne kryteria ekologiczne (certyfikaty UL ECOLOGO / GREENGUARD GOLD):
n HP Latex 700/700W, – tusze 1-litrowe n HP Latex 800/800 W, 570; 560; 375 – tusze 3-litrowe 
n HP Latex 365; 335; 315 – tusze 775 ml n HP Latex R2000 – tusze 5-litrowe, 3-litrowy biały
n HP Latex R1000 – tusze 3-litrowe
Autor projektu ekologicznadrukarnia.pl – Zostań Ekologicznym Partnerem Integart i uzyskaj Certyfikat
Ekologicznej Drukarni! Wspólnie możemy zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, również poprzez
ograniczenie emisji CO2, odzyskiwanie plastiku, ekologiczny karton, recykling i prawidłową utylizację wydruków.

INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1, Błonie 55-330
Miękinia k. Wrocławia

tel.: +48 71 31 53 191, biuro@integart.com.pl,
www.integart.com.pl, www.newhplatex.pl
www.ekologicznadrukarnia.pl

Pho Se on: zrów no wa Żo na Śro Do wI Sko wo teCh no lo gIa utwar Dza nIa uv leD
W fir mie Pho se on Tech no lo gy je ste śmy w peł ni za an ga żo wa ni w ochro nę śro do wi ska. Nie ustan nie pra -
cu je my nad zmniej sze niem wpły wu wy twa rza nych przez nas pro duk tów na eko lo gię. Roz wią za nia LED
fir my Pho se on za pew nia ją sta łą i nie za wod ną moc utwar dza nia, eli mi nu ją emi sję ga zów cie plar nia nych
i wy ko rzy sta nie rtę ci w pro ce sach prze my sło wych. 
leD to je Dy ny zrów no wa Żo ny wy bór Dla utwar Dza nIa uv.
n Bez rtę ci! Za kaz sto so wa nia rtę ci w pro ce sach pro duk cyj nych upo wszech nia się na ca łym świe cie.
n Nie wy twa rza my ga zów cie plar nia nych ani ozo nu i nie mu si my ich usu wać z za kła du.
n Zna czą co zmniej szo ne zu ży cie ener gii w po rów na niu z utwar dza niem rtę cio wym UV i wy so ko -

ener ge tycz ny mi su szar ka mi IR.

PHOSEON TECHNOLOGY
adam robak
Regional Sales Manager – EMEA
Mobile: +49 174 6212654
adam.robak@phoseon.com
www.phoseon.com

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
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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.

DuPont – tech no lo gia Cy rel FAST to in no wa cyj ne i re wo lu cyj ne roz wią za nie de dy ko wa ne dla dru kar -
ni ety kie to wych i opa ko wa nio wych. To sys tem no wej ge ne ra cji urzą dzeń i de dy ko wa nych płyt EASY FAST
z pła skim punk tem, któ ry dzię ki bez sol wen to wej, termicznej ob rób ce jest przy ja zny dla śro do wi ska i jed -
no cze śnie eli mi nu je cał ko wi cie su sze nie, dzię ki cze mu cał ko wi ty czas pro duk cji for my to 45 min.
aSa hI – AWP DEF/DEW to do sko na ła sta bil ność wy mia ro wa pły ty, wy twa rza nie for my od by wa się przy
uży ciu wo dy, bez sto so wa nia agre syw nych roz pusz czal ni ków i wy so kich tem pe ra tur. Pły ta jest bar dzo 
szyb ka w na rzą dza niu, ide al ny ko lor od bit ki oraz pa so wa nie ko lo ru moż li we nie mal na tych miast.
farby – producent ekologicznych farb m.in. wodnych do druku na podłożach niewsiąkliwych typu polietylen.

www.re pro graf -gra fi kus.com.pl

REPROGRAF 
– GRAFIKUS S.A.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
DuPont: Wojciech Karlicki, tel. kom.: +48 501 205 776
karlicki.wojciech@reprograf-grafikus.com.pl
asahi: Bar tło miej Brzyk cy, tel. kom.: +48 698 676 238
brzykcy.bartlomiej@re pro graf -gra fi kus.com.pl
farby: Violetta Kwitowska, tel. kom.: +48 693 931 052
kwitowska.violetta@re pro graf -gra fi kus.com.pl

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 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.
n Kompleksowe rozwiązania UV dla druku offsetowego – systemy LED UV 

lub konwencjonalne systemy nuva2/e4C.


