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roZwiąZania 3m w produkcji poligraficZnej i papiernicZej.
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

amagraf Zajmuje się dostarcZaniem urZądZeń poligraficZnych.
specjalizujemy się w systemach produkcyjnych do druku cyfrowego, ploterach wielkoformatowych
oraz urządzeniach introligatorskich i wykańczających.
Dostarczamy oraz serwisujemy systemy produkcyjne do druku cyfrowego, drukarki solwentowe,
drukarki UV, plotery tnące, plotery termiczne, plotery frezujące, gilotyny elektryczne i hydrauliczne,
falcerki, zbieraczki, oklejarki, foliarki, złociarki, lakierówki, bindownice. Każdy klient może liczyć na
profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zaopatrzyć się w materiały eksploatacyjne oraz
części zamienne. Oferujemy urządzenia marek: Canon, Duplo, Konica Minolta, Develop, Coner, MUTOH,
OKI ColorPainter, Summa, Graphtec.

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

AMAGRAF SP. Z O.O. SP.K.
ul. Andrzeja Struga 23/400
95-100 Zgierz
tel.: +48 42 716 99 99
tel. kom.: +48 799 117 949
tel. kom.: +48 799 177 949
biuro@amagraf.pl
www.solwentowe.pl / www.introligatorskie.pl
www.kopiarki.lodz.pl / develop.sklep.pl
www.amagraf.pl

usZlachetnienie druku, wZmocnienie każdej marki, jakoŚĆ
API Foilmakers jest producentem folii do uszlachetniania druku i opakowań.
Specjalista w produkcji metalizowanych folii do hot stampingu, cold stampingu, metalizowanych folii
do laminowania w technologii offsetowej, folii pigmentowych, dyfrakcyjnych.
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!

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

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 etykiet.
w ofercie posiadamy m.in.: Linie do wykrawania i banderolowania etykiet blumer; krajarki, trójnoże, podnośniki do papieru, automatyczne linie utrząsania i systemy cięcia baumannperfecta; sztance rotacyjne
rollem insignia; banderolownice; maszyny do kaszerowania; bigówko-perforatorki bacciottini; składarkosklejarki do pudełek liniowych oraz z dnem automatycznym i maszyny do aplikacji taśm apr solutions;
falcerki guk oraz mb bäuerle; maszyny do oprawy twardej schmedt.
Oferujemy doradztwo techniczne, zapewniamy profesjonalny serwis sprzedawanych maszyn i urządzeń
oraz dostarczamy części zamienne.

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

avery dennison jest Światowym liderem w produkcji
materiałów samoprZylepnych i tworZeniu innowacyjnych roZwiąZań.
Technologie stosowane przez ﬁrmę stanowią nieodłączną część produktów używanych na każdym rynku
i w każdej branży. Avery Dennison działa w ponad 50 krajach i zatrudnia ok. 30 tys. pracowników oferując
klientom innowacje, które pomagają uczynić marki bardziej inspirującymi, a świat bardziej inteligentnym.
Firma z siedzibą w Glendale (Kalifornia) odnotowała w 2020 roku sprzedaż w wysokości 7 mld USD.
www.label.averydennison.eu

Firma Böttcher od lat oferuje produkty proekologiczne i do kontaktu z żywnością. Spełniają one kryteria określone przez Instytut FOGRA oraz posiadają certyﬁkaty ISEGA. Na bieżąco są prowadzone badania pozwalające wychodzić naprzeciw aktualnym
potrzebom rynku i szeroko rozumianej ekologii
w każdej z oferowanych grup produktowych:
n rękawy gumowe do lakierowania/druku etykiet
n wałki do maszyn drukujących
n zmywacze dla druku offsetowego i ﬂeksograﬁi

poligrafika 8/2021

n
n
n
n
n

n

stabilaty – również do redukcji
alkoholu i druku bezalkoholowego
pomocnicze środki drukarskie, ﬁzeliny
obciągi offsetowe
płyty do lakierowania wybiórczego
tuleje i płaskie formy gumowe
BöttcherFlex do laserowego grawerowania
form drukowych dla ﬂeksograﬁi
tuleje montażowe CAMBIUM dla
ﬂeksograﬁcznych form fotopolimerowych

AVERY DENNISON POLSKA SP. Z O.O.
Moszna-Parcela 29, 05-840 Brwinów
tel.: 22 738 37 00
fax: 22 738 37 02
csr.poland@eu.averydennison.eu
www.label.averydennison.eu

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
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dienes polska, dostawca o ugruntowanej poZycji na rynku
w sektorZe produkcji etykiet oraZ fleXografii, oferuje:
n
n

DIENES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Budowlana 15, 88-100 Inowrocław
tel./fax: +48 52 357 70 33
tel./fax: +48 52 357 93 10
biuro@dienes.com.pl
www.dienes.com.pl

n
n
n
n
n

noże krążkowe
noże listwowe
oprawy nożowe
systemy tnące
elementy rozprężne: wałki, głowice
serwis szliﬁerski noży krążkowych oraz listwowych
serwis opraw nożowych

digiprint to firma będąca na rynku poligraficZnym od 2000 roku.
W trakcie działalności, zbudowała portfolio rozwiązań
zapewniające całość produkcji cyfrowej – od przygotowalni, po druk i ﬁnishing.
W swojej ofercie posiada również bogaty pakiet oprogramowania, które
usprawnia produkcję poligraﬁczną, umożliwia uproszczenie i automatyzację procesów.
DIGIPRINT
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel.: 22 295 03 80, fax: 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl / www.digiprint.pl

W Digiprint znajdziemy rozwiązania takich producentów jak hp indigo, hp latex,
hp pwp, esko, kongsberg, scodix, highcon, lamina, d.gen czy gmg.
Firma posiada także bogate zaplecze wsparcia serwisowego rozmieszczone w całej Polsce.

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

Group

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

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 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 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-R/ESE-R/EFX-R/EFE-R/EPR2),
papieru (ESM/EFM) oraz tektury falistej (EPC). Najnowszą rodziną płyt, które właśnie debiutują na rynku, jest
druga generacja płyt EASY z wbudowanym płaskim punktem o symbolach ESX-R, ESE-R, EFX- oraz EFE-R, deDuPont Oval Logo jest znakiem towarowym ﬁrmy DuPont i jej ﬁlii.
dykowanych głównie do zadruku folii oraz etykiet.

EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
ul. Trakt Lubelski 410, 04-667 Warszawa
tel.: +48 (22) 740 44 16
contact@ekstreme.pl
www.ekstreme.pl

od 2006 roku dostarcZamy innowacyjne roZwiąZania dla reklamy i poligrafii.
Dystrybutor urządzeń i produktów wiodących marek: DTG Digital, Compress UV, OKI, Aﬁnia Label, D.P.R., Forever.
n dtg digital – drukarki DTG do tekstyliów, oprogramowanie, tusze, urządzenia wspomagające
n oki – drukarki termotransferowe i drukarki rolowe do etykiet z białym tonerem
n compress – drukarki UV z płaskim stołem, tusze UV
n afinia label – cyfrowe drukarki do pełnokolorowego druku etykiet z roli, urządzenia wykańczające
n d.p.r. – urządzenia wykańczające do etykiet
n forever – papiery i folie do termotransferu
do wszystkich sprzedawanych przez nas rozwiązań oferujemy pełen zakres materiałów
eksploatacyjnych, wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

EPSON EUROPE B.V.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

tel.: 22 375 75 00, fax: 22 375 75 01
lfp@epson.pl, www.epson.pl
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colorworks c7500 krótkie serie etykiet, rozdzielczości 600 x 1200 dpi, głowica PrecisionCore MicroTFP
daje świetną jakość, a druk na żądanie i prędkość 300 mm/s pozwalają błyskawicznie realizować niskie
nakłady. colorworks c3500 druk etykiet z prędkością do 103 mm/s. Urządzenie radzi sobie ze zróżnicowanym podłożem, np. matowe i błyszczące papiery powlekane oraz folia. colorworks c6000/6500
druk do szerokości 215,9 mm, obsługa proﬁli ICC. Dla ceniących jakość wydruków. epson surepress
l-4033aw – 7-kolorowa maszyna do profesjonalnej produkcji wysokiej jakości etykiet w krótkich seriach.
Możliwość druku na standardowych podłożach etykietowych w szerokości 80-340 mm. epson surepress
l-6033vw szybka 1-przebiegowa maszyna z atramentami UV (CMYK) z możliwością druku białym oraz
nakładaniem lakieru. Wierszowy układ głowic PrecisionCore zapewnia prędkość druku 15 m/min na standardowej folii oraz papierowych materiałach etykietowych o szerokości od 80 do 340 mm.
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erhardt+leimer jest jednym Z wiodących w skali globu dostawców systemów automatyZacji i kontroli m.in. dla prZemysłu poligraficZnego, foliowego, papiernicZego,
produkcji tektury falistej i opakowań.
Oferta ﬁrmy obejmuje systemy inspekcji i wideokontroli nadruku, systemy prowadzenia i kontroli wstęgi
oraz systemy pomiarowe i sensory. Rozwiązania systemowe E+L redukują błędy w druku w znacznym
stopniu obniżając jego koszty oraz eliminując odpady.
Założona w 1919 r. w Niemczech ﬁrma Erhardt+Leimer jest aktywną na całym świecie grupą przedsiębiorstw zatrudniającą około 1600 pracowników i posiadającą 18 spółek zależnych oraz oddziały
i przedstawicielstwa na całym świecie.

n

n
n

n

rakle mdc ﬁrmy Daetwyler SwissTec dla ﬂekso i roto, w tym niepowlekane, powlekane (LongLife,
Soft), nierdzewne i specjalistyczne do Cold Seal, laminacji i in. Szeroka gama powłok i kształtów ostrza.
Idealne do produkcji etykiet! Oferujemy doradztwo, testy, wsparcie techniczne.
usZcZelniacZe komór raklowych oraz chemia do czyszczenia wałków rastrowych.
premium setter – system beZpoŚredniego grawerowania elastomerowych form fleksodrukowych ﬁrmy Hell Gravure. Wysoki transfer farby. Wydajny laser włóknowy. 2540-5080 dpi.
Płyty i tuleje bez końca. Szerokość 1000-3000 mm. Oprogramowanie PremiumProﬁler – trójwymiarowe kształtowanie punktów. Najwyższa jakość form. Szeroki zakres zastosowań – etykiety, opakowania giętkie, metalowe, tissue, płyty do lakierowania wybiórczego i in.
Niedługo nowoŚci w naszej ofercie! Zapraszamy!

eyec – dostawca systemów kontroli jakoŚci i ZgodnoŚci opakowań
dla branż poligraficZnej, farmaceutycZnej, kosmetycZnej i fmcg.

Systemy EyeC weryﬁkują wydrukowane użytki, arkusze i wstęgi: etykiet, kartoników, ulotek i folii.
Weryﬁkacji podlegają: graﬁka, teksty, kolory, kody 1D, kody 2D, zapis Braille’a. Oferowane systemy
zabezpieczają cały proces produkcji od prepress przez press do postpress. W ofercie EyeC znajdują się
systemy offline oraz systemy inline na maszyny drukujące (wąska i szeroka wstęga, offset arkuszowy
i rolowy), składarko-sklejarki oraz przewijarki.

masZyny i materiały eksploatacyjne do druku opakowań.
n nowoŚĆ! modulux – systemy UV LED do maszyn n nowoŚĆ! bci – systemy laminacji w druku
opakowań n nowoŚĆ! toyo ink – wyłączny dystrybutor farb solwentowych w Polsce n varga – flexo
– drukarki, laminatory, slittery n absolute – komory raklowe z włókna węglowego, inksave – system
odzysku farby n polywest – tuleje i adaptery drukowe n tls – wałki i tuleje rastrowe n ceraclean® – własna
marka środków myjących n ks chemie – preparaty do zastosowań specjalnych n dotscope – mikroskop
2D i 3D n vonarx engineering – rakle stalowe n esterlam – rakle z tworzyw sztucznych n myjnie
– ultradźwiękowe i ciśnieniowe n systemy magazynowania tulei i aniloksów n magnetyczne ﬁltry
farbowe n uszczelniacze do komór raklowych.

producent modułowych masZyn do finisZingu etykiet. W portfolio ﬁrmy:
hi3 – przewijarki inspekcyjne; pharma2 – dwukierunkowe maszyny inspekcyjne do druku zabezpieczającego i zastosowań w przemyśle farmaceutycznym; sr3 – bobiniarki i przewijarki; dc2 – maszyny
do sztancowania w systemie produkcji 24/7; masZyny do finisZingu etykiet drukowanych cyfrowo – linia MCF, SCF, CF2 i DCL2.
Maszyny DCL2 to niezwykle wszechstronne rozwiązanie z kompleksowym portfolio modułów. Te w 100%
modułowe maszyny zostały zaprojektowane z myślą o przyszłych potrzebach, gdyż każdą wcześniej zakupioną maszynę można rozbudować na miejscu u klienta o dowolny moduł, w ciągu zaledwie 8 godzin.
Kompaktowe modele zbudowane zostały według tej samej ﬁlozoﬁi i wyposażone w najnowsze rozwiązania i funkcje.

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

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

EYEC POLSKA
Biuro handlowe: Racławicka Center
ul. Skarbowców 23A, 53-025 Wrocław
tel. kom.: 512 354 354
office@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl

FLEKSO SERWIS SP. Z O.O.
ul. 3 Maja 56, 81-850 Sopot

tel.: 58 555 05 22
biuro@ﬂeksoserwis.pl
www.ﬂeksoserwis.pl

GRAFOTRONIC SP. Z O.O.
ul. Annopol 4a, hala E, 03-236 Warszawa
tel.: +48 22 45 67 400
e-mail: office@grafotronic.se
www.grafotronic.se

gse jest dostawcą solidnych, sZybkich i inteligentnych roZwiąZań
do doZowania, software'u i usług serwisowych.
pomagamy drukarzom i dostawcom farb w radzeniu sobie z odpadami farbowymi powstającymi
w procesach druku. Nasza siedziba mieści się w holenderskim Brummen.
Przez lata wyrobiliśmy sobie silną pozycję rynkową. Z powodzeniem łączymy zaawansowane grawimetryczne systemy dozujące z globalną siecią przedstawicieli i agentów. Mamy ponad 45-letnie doświadczenie w sektorach graﬁcznym, materiałowym oraz farb i lakierów. W tym okresie w 90 krajach stworzyliśmy i zainstalowaliśmy ponad 2100 automatycznych dozowników.
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GSE B.V.
Mercuriusweg 17
6971 GV Brummen, The Netherlands
tel.: +31 (0)575-56 80 29, fax: +31 (0)575-56 80 90
e-mail: info@gsedispensing.com
www.gsedispensing.com
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HEIDELBERG POLSKA SP. Z O.O.
ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 000
www.heidelberg.pl

REKLAMA

Nasze masZyny wąskowstęgowe do produkcji etykiet umożliwiają integrację różnych technik
drukowania i uszlachetniania inline (złocenie na gorąco i na zimno, tłoczenie). Dzięki temu można
z łatwością przetworzyć prawie każde podłoże i wytwarzać produkty w jednym przejściu – od rolki do
gotowej etykiety.
w ofercie modele o prostszych i złożonych konﬁguracjach umożliwiające łączenie zespołów drukujących ﬂeksograﬁcznych, sitodrukowych, offsetowych i cyfrowych takie jak m.in. gallus labelmaster,
ecs 340, rcs 430, smartfire, labelfire 340.
Ponadto kompleksowe rozwiązania dla sitodruku gallus screeny.

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

oferta 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 olejowe, dyspersyjne,
utrwalane promieniowaniem UV; środki pomocnicze, dodatki do wody.
nowoczesne linie produkcyjne farb do wszystkich technik druku.

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

integart to nowocZesne technologie dla rynku graficZnego, opakowaniowego
oraZ prZemysłowego. Firma specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych maszyn,
a także całych systemów wraz z niezbędnym specjalistycznym oprogramowaniem. w ofercie:
n drukarki HP Latex (100; 300; 500, 700, 800), HP Latex 700/800W (z białym),
n drukarki sublimacyjne HP Stitch (300, 500, 1000),
n drukarki HP Latex R przeznaczone do druku na materiałach sztywnych, także z użyciem białego
atramentu (1000, 2000),
n maszyny marki Summa: rolowe S-Class, stołowe F Series, laserowe L Series,
n urządzenia post-ﬁnishingowe www.komplementarne.pl trymery, laminatory, aplikatory,
n autoryzowany serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wsparcie techniczne i instalacyjne.

INTREX SP. Z O.O.
Sady, ul. Za Motelem 7
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: +48 (61) 841 72 03
intrex@intrex.pl, www.intrex.pl

intreX – dystrybutor cyfrowych masZyn drukujących firmy domino.
druk cyfrowy etykiet: 5- lub 7-kolorowy nadruk w technologii ink-jet UV – najlepsza jakość; domino n610i
– rozdzielczość 600 dpi, prędkość do 75 m/min, możliwe konﬁguracje: rola – rola, rola – ﬁnishing, moduł
do integracji w maszynach hybrydowych; domino n730i – rozdzielczość 1200 dpi, prędkość do 70 m/min,
opatentowane rozwiązania systemowe i głowice BitStar™ ﬁrmy Brother, elastyczna konﬁguracja poprzez
zastosowanie dodatkowych stacji ﬂekso do primerowania, lakierowania i dodatkowych kolorów.
ink-jet uv domino k600i – głowice monochromatyczne do instalacji na maszynach rolowych,
arkuszowych i urządzeniach do ﬁnishingu. Prędkość do 190 m/min.
system druku cyfrowego digiflex trojan 4 – wodoodporny druk w kolorach CMYK na niepowlekanych
opakowaniach gotowych.

JURMET SP. Z O.O. SP.K.
ul. Antoniewo 8, 87-162 Lubicz k. Torunia
tel.: +48 56 678-27-77...78
fax: +48 56 678-27-85
jurmet@jurmet.com.pl
www.jurmet.com.pl

Firma jurmet specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii cięcia
dla przemysłu opakowaniowego. W ofercie posiada szerokie spectrum innowacyjnych bobiniarek
i prZewijarek do cięcia wzdłużnego i konfekcjonowania różnego typu materiałów giętkich m.in.:
folii i laminatów opakowaniowych, papieru, włókniny, aluminium oraz etykiet foliowych bez
podkładu i z podkładem. jurmet produkuje również krajarki gilZ. Maszyny produkowane są w wielu
wariantach, poczynając od ekonomicznych, aż po opcje z wieloma automatycznymi funkcjami
zwiększającymi wydajność i dostosowanymi do indywidualnych potrzeb klientów.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.jurmet.com.pl

konica minolta jest dostawcą
profesjonalnych systemów produkcyjnych do druku cyfrowego
KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.
ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa
tel.: 22 560 33 00
e-mail: info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.pl
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W swojej ofercie posiada cyfrowe urządzenie do druku etykiet z roli na rolę oraz maszyny do cyfrowego
uszlachetniania lakierem sensorycznym i folią metaliczną etykiet. Firma od lat utrzymuje pozycję
lidera na polskim rynku. Podstawą działania Konica Minolta jest przede wszystkim diagnoza potrzeb
klienta, na drugim etapie wybór, a następnie wdrożenie optymalnego rozwiązania wraz ze wsparciem
technicznym. Konica Minolta dysponuje najbardziej rozbudowaną strukturą obsługi serwisowej i sprzedażowej w Polsce, obsługując klientów w 15 oddziałach w całej Polsce.
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producent masZyn do produkcji etykiet. Lesko zaprojektowało i wyprodukowało już ponad 1000 maszyn,
które z powodzeniem pracują obecnie w 64 krajach świata, na wszystkich kontynentach.
Firma oferuje: n Modułowe linie konwertujące do kompleksowej obróbki etykiet serii CL n Przewijarki
inspekcyjne (100% inspekcja) serii HI440 i M600 n Kompaktowe maszyny do druku ﬂexo serii RLS280PRN
n Maszyny sztancujące i gilotynujące serii RLS DIE i RLS280G n Klasyczne przewijarki serii RLS / Proste
przewijarki stołowe serii TT250 n Maszyny z nowej serii GREEN LINE n Wózki do transportu i załadunku
roli i cylindrów oraz inne urządzenia pomocnicze.
W portfolio ﬁrmy znajduje się również wiele zupełnie niestandardowych projektów wykonanych dla branży
farmaceutycznej i elektronicznej. naszą domeną jest hasło: Zbudować maszynę dokładnie na miarę
potrzeb jej użytkownika. lesko engineering – power of fleXibility

LESKO ENGINEERING
Nadma, ul. Pólko 20, 05-270 Marki
tel: +48 22 78 11 888
e-mail: info@lesko-ing.com.pl

www.lesko-ing.com.pl
www.facebook.com/leskoengineering/

lohmann to Światowej klasy producent i konwerter
roZwiąZań na baZie taŚm dwustronnie klejących, będący jednocZeŚnie
wiodącym dostawcą na rynku poligraficZnym.
Niezależnie od zróżnicowanych wymagań określonej gałęzi fleksografii – opakowania elastyczne,
etykiety, tektura falista – stosując nasze taśmy duplofleX®, zawsze możecie Państwo liczyć na bezkompromisową jakość. Wierzymy, że każdy wydruk może być dziełem sztuki. Współpraca z Lohmann
jest również gwarancją fachowej obsługi technicznej naszych FLEXpertów w zakresie optymalizacji procesu druku. Kreowanie unikalnych rozwiązań, takich jak duplofleX® coronapen, jest potwierdzeniem
kierunku rozwoju naszej ﬁrmy, jako lidera innowacji w branży ﬂeksograﬁcznej.

LOHMANN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Krzemowa 2, 81-577 Gdynia, Poland
tel.: +48 58 555-81-58, tel.: +48 58 888-26-64
e-mail: wsparciesprzedazy@lohmann-tapes.com
www.lohmann-tapes.pl

masZyny mark andy do druku fleksograficZnego / hybrydowego / cyfrowego
– innowacyjne, ergonomicZne, wydajne.
Firma Mark Andy od prawie 75 lat oferuje szerokie portfolio innowacyjnych maszyn przeznaczonych
dla rynku wąskowstęgowego do druku opakowań i etykiet. W ofercie znajduje się m.in. nowa maszyna
cyfrowa, bazująca na technologii tonerowej – digitalpro (także w wersji z semi rotacyjną sztancą),
model hybrydowy (połączenie technologii inkjet z ﬂeksodrukiem) – digital series hd/digital iQ oraz
w pełni zintegrowane maszyny do ﬂeksodruku (performance series e) wraz z najnowszym
rozwiązaniem evolution series. Modułowy system maszyn pozwala na póżniejszą rozbudowę
w zależności od potrzeb. Ponadto w ofercie znajdują się przewijarki rotofleX.

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

oki to jeden Z cZołowych producentów urZądZeń drukujących
oraZ roZwiąZań Z Zakresu druku.
najnowsze drukarki etykiet oki pro1040 (cmyk) i pro1050 (cmyk+w) drukują na szerokiej gamie
nośników, co z kolei umożliwia realizację kreatywnych pomysłów i skomplikowanych zadań, a także opłacalny druk nawet pojedynczych sztuk. Technologia suchego tonera umożliwia drukowanie etykiet wodoodpornych, które wytrzymują nie tylko zanurzenie, ale też nie płowieją pod wpływem promieniowania
UV, a także są odporne na ścieranie bez potrzeby ich laminacji. To nowy poziom wysokojakościowych
wydruków etykiet na różnorodnych nośnikach – od papierów niepowlekanych, powlekanych i z teksturą, poprzez media na bazie PE, PP czy PET, po białe, transparentne lub kolorowe podłoża, w tym również
takie, z którymi niekoniecznie dobrze radzi sobie popularna technologia atramentowa.

OKI EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Nakielski, tel.: 22 44 86 500
knakielski@okieurope.com
https://www.oki.com/pl/printing/products/label/

phoseon: Zrównoważona Środowiskowo technologia utwardZania uv led
W ﬁrmie Phoseon Technology jesteśmy w pełni zaangażowani w ochronę środowiska. Nieustannie pracujemy nad zmniejszeniem wpływu wytwarzanych przez nas produktów na ekologię. Rozwiązania LED
ﬁrmy Phoseon zapewniają stałą i niezawodną moc utwardzania, eliminują emisję gazów cieplarnianych
i wykorzystanie rtęci w procesach przemysłowych.
led to jedyny Zrównoważony wybór dla utwardZania uv.
n Bez rtęci! Zakaz stosowania rtęci w procesach produkcyjnych upowszechnia się na całym świecie.
n Nie wytwarzamy gazów cieplarnianych ani ozonu i nie musimy ich usuwać z zakładu.
n Znacząco zmniejszone zużycie energii w porównaniu z utwardzaniem rtęciowym UV i wysokoenergetycznymi suszarkami IR.

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

autoryZowany serwis i dystrybutor
firmy gew (ec) limited na terenie rZecZypospolitej.
Zapewniamy profesjonalny serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardZania uv.
oferujemy cZęŚci Zamienne, doradZtwo technicZne, lampy oraZ systemy uv.
serwisujemy ZasilacZe e-brick oraZ wsZystkie typy kaset uv.
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PROFEX ELEKTRONIK – SWOBODA SP. K.
ul. Głogowska 39/41 45-315 Opole
tel.: +48 795 269 557
e-mail: service@uv.opole.pl
www.uv.opole.pl
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oferujemy m.in.:
n
n
n

n
n
n

n
n
n
n
n

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

ROTARY SP. Z O.O.
ul. Modlińska 248
03-152 Warszawa

n
n
n

Farby PulseRoll Label – farby i lakiery ﬂekso UV (artur mansfeld: 606 260 051)
Wąskowstęgowe, semi-rotacyjne maszyny offsetowe MIYAKOSHI (marcin kołatko: 501 205 777)
SCREEN TRUEPRESS JET 350 UV+LM – przemysłowy system inkjet do druku etykiet,
w tym również technologia LM (low migration) do pośredniego kontaktu z żywnością
(tomasz naglik: 698 698 629)

Urządzenie i system do ﬁnishingu etykiet ﬁrmy RotoControl (tomasz naglik: 698 698 629)
MPS – ﬂeksograﬁczne, offsetowe i hybrydowe maszyny do produkcji etykiet i opakowań
(tomasz naglik: 698 698 629)

Fleksograﬁczne płyty do zadruku wysokojakościowych etykiet na papierze i folii,
opakowań giętkich i tektury falistej: Asahi (bartłomiej brzykcy: 698 676 238);
DuPont (wojciech karlicki: 501 205 776)
Primablade – noże raklowe (wojciech karlicki: 501 205 776)
Praxair Surface Technologies – aniloksy ceramiczne (wojciech karlicki: 501 205 776)
Gergonne – dwustronne taśmy klejące do form drukowych (wojciech karlicki: 501 205 776)
Peret – urządzenia kontrolne, min Flex3 Pro (wojciech karlicki: 501 205 776)
Bieffebi – urządzenia do montażu form drukowych (wojciech karlicki: 501 205 776)
VIANORD – urządzenia do produkcji ﬂeksograﬁcznych form drukowych solwentowych
(wojciech karlicki: 501 205 776)

DuPont – urządzenia do produkcji ﬂeksograﬁcznych form drukowych solwentowych
i termicznych Cyrel FAST (wojciech karlicki: 501 205 776)
Derprosa – folie do laminacji i uszlachetniania typu Softtouch
(wojciech karlicki: 501 205 776)

rotary sp. Z o.o. produkuje wałki magnetyczne, drukowe, powietrzne,
koła zębate, wałki do embossingu oraz gilotyny do maszyn ﬂeksograﬁcznych.
Prowadzimy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis masZyn.
Sprzedajemy nowe i używane masZyny poligraficZne.

tel.: 22 819 13 30
e-mail: rotary@rotary.com.pl
www.rotary.com.pl

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

Oferujemy takie urządzenia jak: BOBST Firenze, Karlville, Gannicott, Smag.
ZaprasZamy do współpracy!

scorpio sp. Z o.o. – kompleksowy dostawca roZwiąZań dla producentów etykiet
n oprogramowanie dla przygotowalni i drukarni etykietowych i opakowaniowych hybrid software;
n naświetlarki CtP do płyt ﬂeksograﬁcznych z serii thermoﬂexX;
n płyty fotopolimerowe ﬂeksograﬁczne i typograﬁczne Xsys;
n tuleje drukowe rotec;
n urządzenia do obróbki płyt fotopolimerowych Xsys, glunz&jensen i agi;
n urządzenia do montażu form j.m. heaford;
n wąskowstęgowe drukarki ﬂeksograﬁczne focus machinery;
n drukarki cyfrowe do etykiet i lasery wycinające marki anytron;
n rolowe systemy lakierujące UV kompac.

evodeco – wsZechstronna etykieciarka, która łącZy wydajnoŚĆ i elastycZnoŚĆ.

SIDEL POLAND SP. Z O.O.
ul. Robotnicza 46, 53-608 Wrocław
tel.: +48 717 270 010
e-mail: wroclaw.sales@sidel.com
www.sidel.com

Najbardziej wszechstronne z dostępnych rozwiązanie do etykietowania ﬁrmy Sidel, EvoDECO Multi,
wprowadza modułowość do procesu produkcji etykiet. Oparta na standardowej konstrukcji karuzelowej,
może być wyposażona w maks. cztery różne technologie etykietowania, pozwalając na produkcję etykiet
z roli, etykiet samoprzylepnych, klejonych na zimno oraz na gorąco. Zapewnia producentom możliwość
dostosowania maszyny do ich potrzeb produkcyjnych i nakładanie różnych typów etykiet na różne
pojemniki oraz materiały opakowaniowe (PET, HDPE, szkło), różniące się formatami i wymiarami (od
0,1 l do 5 l), z użyciem pojedynczej maszyny pracującej z wydajnością od 6000 do 81 000 pojemników/h.
Rozwiązanie zapewnia producentom swobodę wyboru etykiet i całkowitą elastyczność.

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
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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.
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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.

wyłączny przedstawiciel światowych liderów w produkcji maszyn i urządzeń poligraﬁcznych:
I heiber + schrÖder: okienkowanie i produkcja opakowań przestrzennych I sanwa – japońska technologia sztancowania i tłoczenia I oppliger – szwajcarskie linie do kaszerowania I yawa: złocenie na gorąco
i tłoczenie I dakiou: sztancowanie i tłoczenie materiałów z roli I feliX: zautomatyzowana aplikacja kleju
w produkcji opakowań, POS i materiałów marketingowych I Xeikon: przemysłowy druk cyfrowy w jakości
1200 dpi I sate: maszyny do opakowań rigid box I ace: kontaktowe i bezkontaktowe czyszczenie wstęgi; antystatyka; maszyny do mycia wielkoformatowych polimerów I vetaphone: systemy iCorona oraz iPlasma
do zwiększania adhezji I b&r moll – kompaktowe rozwiązania do składania i wykrawania I novatec
– termoformowanie opakowań z kartonu i tektury I iwasaki – semirotacyjne maszyny offset UV i ﬂexo UV,
systemy do ﬁniszingu I saldofleX – maszyny do druku ﬂekso oraz do produkcji toreb plastikowych.

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.

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

TECHNOGRAPH SP. Z O.O. SP. K.
ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków
tel.: + 48 (12) 262 04 72, kom.: +48 535 461 500
biuro@technograph.pl / www.technograph.pl
Sprzedaż I serwis I nowe I używane maszyny poligraﬁczne
I części zamienne I wsparcie techniczne I relokacje drukarń.

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

wasberger jest dystrybutorem materiałów,
cZęŚci i masZyn dla drukarni etykiet oraZ opakowań.
oferujemy:
materiały eksploatacyjne do druku etykiet – lampy i akcesoria do systemów UV, reﬂektory, wykrojniki
rotacyjne, wykrojniki IOC do arkuszowych maszyn offsetowych, sita rotacyjne, folie do hot i cold stampingu,
folie BOPP; uszczelniacze do kałamarzy; taśmy do mocowania płyt do druku ﬂeksograﬁcznego; nowe
aniloksy oraz ich regenerację; cylindry magnetyczne, drukujące i tnące; rakle – noże raklowe ze stali
i plastiku; noże perforujące, tnące, mikroperforujące i bigujące o różnych wysokościach i grubościach;
wałki rozprężne; systemy gospodarki odpadami.

WASBERGER SP. Z O.O.
ul. Brzezińska 228c, 92-703 Łódź, Polska
tel.: +48 42 677 26 80
e-mail: w.zolotarew@wasberger.pl
www.wasberger.pl

wle – worldwide label eQuipment – to dostawca masZyn
ZwięksZających efektywnoŚĆ produkcji w drukarniach etykiet.
w portfolio ﬁrmy:
n core cutter hs – automatyczna krajarka do gilz;
n semi automatic core cutter – półautomatyczna krajarka do gilz z manualnym załadunkiem;
n prZewijarka stołowa hv250 do przewijania, liczenia, kontroli oraz rozcinania etykiet i folii;
n hsr – serwonapędzana przewijarka i bobiniarka z opcją inspekcji brakującej etykiety;
n label cutter – maszyna tnąca do folii i etykiet pracująca inline oraz ofﬂine;
n easy fold – kompaktowa falcerka;
n rl150 – manualny podnośnik do roli.

WLE SP. Z O.O.
ul. Annopol 4a, hala E, 03-236 Warszawa
tel: +48 530 339 370
e-mail: wt@grafotronic.se
www.worldwide-le.com

Xeikon to dywizja Flint Group, która oferuje cyfrowe masZyny drukujące w dwóch technologiach:
suchy toner (elektrofotografia) oraz inkjet uv, a także maszyny do wykończenia i uszlachetniania.
Na maszynach Xeikon można produkować m.in.:
n etykiety samoprzylepne, in-mould, heat transfer, wet glue labels,
n opakowania z tektury litej, kubki papierowe,
n Stojące opakowania foliowe doypack, torebki, saszetki,
n Książki, materiały POS, dekoracje ścienne i tapety.
W Polsce mamy bezpośredni serwis i sprzedaż.
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XEIKON N.V.
(Flint Group Digital Solutions)
Duwijckstraat 17, 2500 Lier, Belgia
michał kuczkowski
kierownik sprzedaży w polsce
tel. +48 665 107 610,
michal.kuczkowski@ﬂintgrp.com
www.xeikon.com
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