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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

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

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

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

ama graf Zaj mu je się do star cZa niem urZą dZeń po li gra ficZ nych. 

spe cja li zu je my się w sys te mach pro duk cyj nych do dru ku cy fro we go, plo te rach wiel ko for ma to wych
oraz urzą dze niach in tro li ga tor skich i wy kań cza ją cych.
Do star cza my oraz ser wi su je my sys te my pro duk cyj ne do dru ku cy fro we go, dru kar ki sol wen to we, 
dru kar ki UV, plo te ry tną ce, plo te ry ter micz ne, plo te ry fre zu ją ce, gilotyny elektryczne i hydrauliczne, 
fal cer ki, zbie racz ki, okle jar ki, fo liar ki, zło ciar ki, la kie rów ki, bin dow ni ce. Każ dy klient mo że li czyć na
pro fe sjo nal ny ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny, za opa trzyć się w ma te ria ły eks plo ata cyj ne oraz 
czę ści za mien ne. Ofe ru je my urzą dze nia ma rek: Ca non, Du plo, Ko ni ca Mi nol ta, De ve lop, Co ner, MU TOH,
OKI ColorPainter, Sum ma, Gra ph tec. 

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

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

Zaj mu je my się sprZe da żą ma sZyn i ma te ria łów po li gra ficZ nych. 
W szcze gól no ści spe cja li zu je my się w sprZe da ży, in sta la cji oraZ ob słu dZe po sprZe daż nej 
ma sZyn in tro li ga tor skich, w tym masZyn de dy ko wa nych do pro duk cji ety kiet. 
w ofer cie po sia da my m.in.: Li nie do wy kra wa nia i ban de ro lo wa nia ety kiet blumer; kra jar ki, trój no że, pod -
no śni ki do pa pie ru, au to ma tycz ne li nie utrzą sa nia i sys te my cię cia baumannperfecta ; sztan ce ro ta cyj ne
rollem insignia; ban de ro low ni ce; ma szy ny do ka sze ro wa nia; bi gów ko-per fo ra tor ki bac ciot ti ni; skła dar ko-
skle jar ki do pu de łek li nio wych oraz z dnem au to ma tycz nym i ma szy ny do apli ka cji taśm apr solutions;
fal cer ki guk oraz mb bäuer le; ma szy ny do opra wy twar dej schmedt.
Ofe ru je my do radz two tech nicz ne, za pew nia my pro fe sjo nal ny ser wis sprze da wa nych ma szyn i urzą dzeń
oraz do star cza my czę ści za mien ne.

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

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 rękawy gumowe do lakierowania/druku etykiet
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 
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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

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

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

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

DIGIPRINT
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel.: 22 295 03 80, fax: 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl / www.digiprint.pl

dupont cy rel ima ge so lu tions to od po nad 45 lat do staw ca wio dą cej tech no lo gii płyt
flek so gra ficZ nych cy rel oraZ sys te mów do ich prZy go to wa nia (np. dru giej ge ne ra cji pro -
ce so rów ter micz nych w tech no lo gii FAST do bez sol wen to wej ob rób ki płyt). 
RO DZI NA PŁYT Cy rel EASY z wbu do wa nym pła skim punk tem sta ła się bench mar kiem na ryn ku płyt flek so
w Pol sce i na świe cie. Nie wy ma ga ją one sto so wa nia do dat ko wych pro ce sów w ce lu wy kre owa nia pła skie go
punk tu, co upro ści ło oraz przy spie szy ło pro ce sy w przy go to wal ni. Pły ty EASY do stęp ne są w gru bo ściach od
1,14 do 6,35 mm i ma ją za sto so wa nie w za dru ku fo lii, ety kiet (pły ty ESX -R/ESE -R/EFX -R/EFE -R/EPR2), 
pa pie ru (ESM/EFM) oraz tek tu ry fa li stej (EPC). Naj now szą ro dzi ną płyt, któ re wła śnie de biu tu ją na ryn ku, jest
dru ga ge ne ra cja płyt EASY z wbu do wa nym pła skim punk tem o sym bo lach ESX -R, ESE -R, EFX - oraz EFE -R, de -
dy ko wa nych głów nie do za dru ku fo lii oraz ety kiet. DuPont Oval Lo go jest zna kiem to wa ro wym fir my DuPont i jej fi lii.

co lor works c7 500 krót kie se rie ety kiet, roz dziel czo ści 600 x 1200 dpi, gło wi ca PrecisionCore MicroTFP
da je świet ną ja kość, a druk na żą da nie i pręd kość 300 mm/s po zwa la ją bły ska wicz nie re ali zo wać ni skie
na kła dy. co lor works c3 500 druk ety kiet z pręd ko ścią do 103 mm/s. Urzą dze nie ra dzi so bie ze zróż ni -
co wa nym pod ło żem, np. ma to we i błysz czą ce pa pie ry po wle ka ne oraz fo lia. co lor works c6 000/6500
druk do sze ro ko ści 215,9 mm, ob słu ga pro fi li ICC. Dla ce nią cych ja kość wy dru ków. ep son su re press
l -4033aw – 7-ko lo ro wa ma szy na do pro fe sjo nal nej pro duk cji wy so kiej ja ko ści ety kiet w krót kich se riach.
Moż li wość dru ku na stan dar do wych pod ło żach ety kie to wych w sze ro ko ści 80-340 mm. ep son su re press
l -6033vw szyb ka 1- prze bie go wa ma szy na z atra men ta mi UV (CMYK) z moż li wo ścią dru ku bia łym oraz
na kła da niem la kie ru. Wier szo wy układ gło wic PrecisionCore za pew nia pręd kość dru ku 15 m/min na stan -
dar do wej fo lii oraz pa pie ro wych ma te ria łach ety kie to wych o sze ro ko ści od 80 do 340 mm.

od 2006 ro ku do star cZa my in no wa cyj ne roZ wią Za nia dla re kla my i po li gra fii.
Dystrybutor urządzeń i produktów wiodących marek: DTG Digital, Compress UV, OKI, Afinia Label, D.P.R., Forever.
n dtg di gi tal – dru kar ki DTG do tek sty liów, opro gra mo wa nie, tu sze, urzą dze nia wspo ma ga ją ce
n oki – dru kar ki ter mo trans fe ro we i dru kar ki ro lo we do ety kiet z bia łym to ne rem
n com press – dru kar ki UV z pła skim sto łem, tu sze UV
n afi nia la bel – cy fro we dru kar ki do peł no ko lo ro we go dru ku ety kiet z ro li, urzą dze nia wy kań cza ją ce
n d.p.r. – urzą dze nia wy kań cza ją ce do ety kiet
n fo re ver – pa pie ry i fo lie do ter mo trans fe ru
do wszyst kich sprze da wa nych przez nas roz wią zań ofe ru je my pe łen za kres ma te ria łów
eks plo ata cyj nych, wspar cie tech nicz ne oraz ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny. 

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 danych

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

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

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.



poligrafika 8/2021 67

REKLAMA materiały i urZądZenia do produkcji etykiet

gse jest do staw cą so lid nych, sZyb kich i in te li gent nych roZ wią Zań 
do do Zo wa nia, so ftwa re'u i usług ser wi so wych. 

po ma ga my dru ka rzom i do staw com farb w ra dze niu so bie z od pa da mi far bo wy mi po wsta ją cy mi 
w pro ce sach dru ku. Na sza sie dzi ba mie ści się w ho len der skim Brum men.

Przez la ta wy ro bi li śmy so bie sil ną po zy cję ryn ko wą. Z po wo dze niem łą czy my za awan so wa ne gra wi me -
trycz ne sys te my do zu ją ce z glo bal ną sie cią przed sta wi cie li i agen tów. Ma my po nad 45-let nie do świad -
cze nie w sek to rach gra ficz nym, ma te ria ło wym oraz farb i la kie rów. W tym okre sie w 90 kra jach stwo -
rzy li śmy i za in sta lo wa li śmy po nad 2100 au to ma tycz nych do zow ni ków.

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

pro du cent mo du ło wych ma sZyn do fi ni sZin gu ety kiet. W port fo lio fir my:
hi3 – prze wi jar ki in spek cyj ne; phar ma2 – dwu kie run ko we ma szy ny in spek cyj ne do dru ku za bez pie -
cza ją ce go i za sto so wań w prze my śle far ma ceu tycz nym; sr3 – bo bi niar ki i prze wi jar ki; dc2 – ma szy ny
do sztan co wa nia w sys te mie pro duk cji 24/7; ma sZy ny do fi ni sZin gu ety kiet dru ko wa nych cy -
fro wo – li nia MCF, SCF, CF2 i DCL2.
Ma szy ny DCL2 to nie zwy kle wszech stron ne roz wią za nie z kom plek so wym port fo lio mo du łów. Te w 100%
mo du ło we ma szy ny zo sta ły za pro jek to wa ne z my ślą o przy szłych po trze bach, gdyż każ dą wcze śniej za -
ku pio ną ma szy nę moż na roz bu do wać na miej scu u klien ta o do wol ny mo duł, w cią gu za le d wie 8 go dzin. 
Kom pak to we mo de le zbu do wa ne zo sta ły we dług tej sa mej fi lo zo fii i wy po sa żo ne w naj now sze roz wią -
za nia i funk cje.

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

n ra kle mdc fir my Da etwy ler SwissTec dla flek so i ro to, w tym nie po wle ka ne, po wle ka ne (LongLife,
Soft), nie rdzew ne i spe cja li stycz ne do Cold Se al, la mi na cji i in. Sze ro ka ga ma po włok i kształ tów ostrza.
Ide al ne do pro duk cji ety kiet! Ofe ru je my do radz two, te sty, wspar cie tech nicz ne. 

n usZcZel nia cZe ko mór ra klo wych oraz che mia do czysz cze nia wał ków ra stro wych.
n pre mium set ter – sys tem beZ po Śred nie go gra we ro wa nia ela sto me ro wych form flek -

so dru ko wych fir my Hell Gra vu re. Wy so ki trans fer far by. Wy daj ny la ser włók no wy. 2540-5080 dpi.
Pły ty i tu le je bez koń ca. Sze ro kość 1000-3000 mm. Opro gra mo wa nie PremiumProfiler – trój wy mia -
ro we kształ to wa nie punk tów. Naj wyż sza ja kość form. Sze ro ki za kres za sto so wań – ety kie ty, opa ko -
wa nia gięt kie, me ta lo we, tis sue, pły ty do la kie ro wa nia wy biór cze go i in.

n Nie dłu go no wo Ści w na szej ofer cie! Za pra sza my!

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

ey ec – dostawca systemów kontroli jakoŚci i Zgod no Ści opa ko wań 
dla branż po li gra ficZ nej, far ma ceu tycZ nej, ko sme tycZ nej 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.

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

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

ma sZy ny i ma te ria ły eks plo ata cyj ne do dru ku opa ko wań.

n no woŚĆ! modulux – sys te my UV LED do ma szyn  n no woŚĆ! bci – sys te my la mi na cji w dru ku 
opa ko wań  n no woŚĆ! toyo ink – wy łącz ny dys try bu tor farb sol wen to wych w Pol sce  n var ga – fle xo
– dru kar ki, la mi na to ry, slit te ry  n ab so lu te – ko mo ry ra klo we z włók na wę glo we go, inksave – sys tem
od zy sku far by  n po ly west – tu le je i ada pte ry dru ko we  n tls – wał ki i tu le je ra stro we  n ceraclean® – własna 
mar ka środ ków my ją cych  n ks che mie – pre pa ra ty do za sto so wań spe cjal nych  n dotscope – mi kro skop
2D i 3D  n vonarx en gi ne ering – ra kle sta lo we  n es ter lam – ra kle z two rzyw sztucz nych  n myj nie
– ul tra dź wię ko we i ci śnie nio we  n sys te my ma ga zy no wa nia tu lei i ani lok sów n ma gne tycz ne fil try
far bo we n uszczel nia cze do ko mór ra klo wych.

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

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.
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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

HEIDELBERG POLSKA SP. Z O.O.
ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 000
www.heidelberg.pl

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

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

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 

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

konica minolta jest dostawcą 
profesjonalnych systemów produkcyjnych do druku cyfrowego

W swojej ofercie posiada cyfrowe urządzenie do druku etykiet z roli na rolę oraz maszyny do cy fro we go 
uszla chet nia nia la kie rem sen so rycz nym i fo lią me ta licz ną ety kiet. Fir ma od lat utrzy mu je po zy cję 
li de ra na pol skim ryn ku. Pod sta wą dzia ła nia Ko ni ca Mi nol ta jest przede wszyst kim dia gno za po trzeb
klien ta, na dru gim eta pie wy bór, a na stęp nie wdro że nie opty mal ne go roz wią za nia wraz ze wspar ciem
tech nicz nym. Ko ni ca Mi nol ta dys po nu je naj bar dziej roz bu do wa ną struk tu rą ob słu gi ser wi so wej i sprze -
da żo wej w Pol sce, ob słu gu jąc klien tów w 15 od dzia łach w ca łej Pol sce.

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.

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.  

Za pra sza my do od wie dze nia na szej stro ny in ter ne to wej www.jurmet.com.pl

in te gart to no wo cZe sne tech no lo gie dla ryn ku gra ficZ ne go, opa ko wa nio we go 
oraZ prZe my sło we go. Fir ma spe cja li zu je się w do star cza niu in no wa cyj nych ma szyn, 
a tak że ca łych sys te mów wraz z nie zbęd nym spe cja li stycz nym opro gra mo wa niem. w ofer cie:
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.

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
spek trum pod ło ży (of f set + flek so); gec ko – far by i la kie ry roz pusz czal ni ko we dla flek so gra fii i wklę -
sło dru ku; hydro-X – fleksograficzne farby wodorozcieńczalne; lakiery olejowe, dyspersyjne,
utrwalane promieniowaniem UV; środki pomocnicze, dodatki do wody. 
nowoczesne linie produkcyjne farb do wszystkich technik druku. 

Na sze ma sZy ny wą skow stę go we do pro duk cji ety kiet umoż li wia ją in te gra cję róż nych tech nik
dru ko wa nia i uszla chet nia nia in li ne (zło ce nie na go rą co i na zim no, tło cze nie). Dzię ki te mu moż na 
z ła two ścią prze two rzyć pra wie każ de pod ło że i wy twa rzać pro duk ty w jed nym przej ściu – od rol ki do
go to wej ety kie ty. 

w ofer cie mo de le o prost szych i zło żo nych kon fi gu ra cjach umoż li wia ją ce łą cze nie ze spo łów dru ku -
ją cych flek so gra ficz nych, si to dru ko wych, of f se to wych i cy fro wych ta kie jak m.in. gal lus la bel ma ster,
ecs 340, rcs 430, smart fi re, la bel fi re 340. 

Po nad to kom plek so we roz wią za nia dla si to dru ku gal lus scre eny.
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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

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.

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

oki to je den Z cZo ło wych pro du cen tów urZą dZeń dru ku ją cych 
oraZ roZ wią Zań Z Za kre su dru ku. 
naj now sze dru kar ki ety kiet oki pro1040 (cmyk) i pro1050 (cmyk+w) dru ku ją na sze ro kiej ga mie
no śni ków, co z ko lei umoż li wia re ali za cję kre atyw nych po my słów i skom pli ko wa nych za dań, a tak że opła -
cal ny druk na wet po je dyn czych sztuk. Tech no lo gia su che go to ne ra umoż li wia dru ko wa nie ety kiet wo do -
od por nych, któ re wy trzy mu ją nie tyl ko za nu rze nie, ale też nie pło wie ją pod wpły wem pro mie nio wa nia 
UV, a tak że są od por ne na ście ra nie bez po trze by ich la mi na cji. To no wy po ziom wy so ko ja ko ścio wych 
wy dru ków ety kiet na róż no rod nych no śni kach – od pa pie rów nie po wle ka nych, po wle ka nych i z tek stu -
rą, po przez me dia na ba zie PE, PP czy PET, po bia łe, trans pa rent ne lub ko lo ro we pod ło ża, w tym rów nież
ta kie, z któ ry mi nie ko niecz nie do brze ra dzi so bie po pu lar na tech no lo gia atra men to wa.

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/

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.

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. 

loh mann to Świa to wej kla sy pro du cent i kon wer ter 
roZ wią Zań na ba Zie taŚm dwu stron nie kle ją cych, bę dą cy jed no cZe Śnie 
wio dą cym do staw cą na ryn ku po li gra ficZ nym. 

Nie za leż nie od zróż ni co wa nych wy ma gań okre ślo nej ga łę zi flek so gra fii – opa ko wa nia ela stycz ne, 
ety kie ty, tek tu ra fa li sta – sto su jąc na sze ta śmy duplofleX®, za wsze mo że cie Pań stwo li czyć na bez kom -
pro mi so wą ja kość. Wie rzy my, że każ dy wy druk mo że być dzie łem sztu ki. Współ pra ca z Loh mann 
jest rów nież gwa ran cją fa cho wej ob słu gi tech nicz nej na szych FLEXpertów w za kre sie opty ma li za cji pro -
ce su dru ku. Kre owa nie uni kal nych roz wią zań, ta kich jak duplofleX® coronapen, jest po twier dze niem
kie run ku roz wo ju na szej fir my, ja ko li de ra in no wa cji w bran ży flek so gra ficz nej.

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

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/

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
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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

evodeco – wsZechstronna etykieciarka, która łącZy wydajnoŚĆ i elastycZnoŚĆ.

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.

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

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

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. 

Oferujemy takie urządzenia jak: BOBST Firenze, Karlville, Gannicott, Smag. 

ZaprasZamy do współpracy!

SISTRADE POLAND
Aleja Niepodległości 69
02-626 Warszawa
tel. kom.: +48 606 744 996
warsaw@sistrade.com
www.sistrade.com

sistrade jest ogólnoŚwiatowym dostawcą 
Zintegrowanych informatycZnych systemów klasy erp/mis 
dla branży poligraficZnej oraZ opakowaniowej. 

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.

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

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.

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

oferujemy m.in.:

n Far by PulseRoll La bel – far by i la kie ry flek so UV (ar tur mans feld: 606 260 051)
n Wąskowstęgowe, semi-rotacyjne maszyny offsetowe MIYAKOSHI (mar cin ko łat ko: 501 205 777)
n SCRE EN TRU EPRESS JET 350 UV+LM – prze my sło wy sys tem in kjet do dru ku ety kiet, 

w tym rów nież tech no lo gia LM (low mi gra tion) do po śred nie go kon tak tu z żyw no ścią 
(to masz na glik: 698 698 629)

n Urzą dze nie i sys tem do fi ni shin gu ety kiet fir my RotoControl (to masz na glik: 698 698 629)
n MPS – fleksograficzne, offsetowe i hybrydowe maszyny do produkcji etykiet i opakowań

(to masz na glik: 698 698 629)
n Flek so gra ficz ne pły ty do za dru ku wy so ko ja ko ścio wych ety kiet na pa pie rze i fo lii, 

opa ko wań gięt kich i tek tu ry fa li stej: Asa hi (bar tło miej brzyk cy: 698 676 238); 
DuPont (woj ciech kar lic ki: 501 205 776)

n Pri ma bla de – no że ra klo we (woj ciech kar lic ki: 501 205 776)
n Pra xa ir Sur fa ce Tech no lo gies – ani lok sy ce ra micz ne (woj ciech kar lic ki: 501 205 776)
n Ger gon ne – dwu stron ne ta śmy kle ją ce do form dru ko wych (woj ciech kar lic ki: 501 205 776)
n Pe ret – urzą dze nia kon tro l ne, min Flex3 Pro (woj ciech kar lic ki: 501 205 776)
n Bief fe bi – urzą dze nia do mon ta żu form dru ko wych (woj ciech kar lic ki: 501 205 776)
n VIA NORD – urzą dze nia do pro duk cji flek so gra ficz nych form dru ko wych sol wen to wych

(woj ciech kar lic ki: 501 205 776)
n DuPont – urzą dze nia do pro duk cji flek so gra ficz nych form dru ko wych sol wen to wych 

i ter micz nych Cy rel FAST (woj ciech kar lic ki: 501 205 776)
n Der pro sa – fo lie do la mi na cji i uszla chet nia nia ty pu So ft to uch 

(woj ciech kar lic ki: 501 205 776)
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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.

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

wle – worl dwi de la bel eQu ip ment – to do staw ca ma sZyn 
Zwięk sZa ją cych efek tyw noŚĆ pro duk cji w dru kar niach ety kiet. 
w port fo lio fir my:
n co re cut ter hs – au to ma tycz na kra jar ka do gilz;
n se mi au to ma tic co re cut ter – pół au to ma tycz na kra jar ka do gilz z ma nu al nym za ła dun kiem;
n prZe wi jar ka sto ło wa hv2 50 do prze wi ja nia, li cze nia, kon tro li oraz roz ci na nia ety kiet i fo lii;
n hsr – ser wo na pę dza na prze wi jar ka i bo bi niar ka z opcją in spek cji bra ku ją cej ety kie ty;
n la bel cut ter – ma szy na tną ca do fo lii i ety kiet pra cu ją ca in li ne oraz of fli ne;
n easy fold – kom pak to wa fal cer ka;
n rl1 50 – ma nu al ny pod no śnik do ro li.

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

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

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.

wy łącz ny przed sta wi ciel świa to wych li de rów w pro duk cji ma szyn i urzą dzeń po li gra ficz nych: 
I he iber + schrÖder: okien ko wa nie i pro duk cja opa ko wań prze strzen nych I san wa – ja poń ska tech no -
lo gia sztan co wa nia i tło cze nia I op pli ger – szwaj car skie li nie do ka sze ro wa nia I yawa: zło ce nie na go rą co
i tło cze nie I da kiou: sztan co wa nie i tło cze nie materiałów z ro li I fe liX: zauto ma ty zo wa na apli ka cja kle ju 
w pro duk cji opa ko wań, POS i ma te ria łów mar ke tin go wych I Xe ikon: prze my sło wy druk cy fro wy w ja ko ści
1200 dpi I sa te: ma szy ny do opa ko wań rigid box I ace: kon tak to we i bez kon tak to we czysz cze nie wstę gi; an -
ty sta ty ka; ma szy ny do my cia wiel ko for ma to wych po li me rów I ve ta pho ne: sys te my iCorona oraz iPlasma
do zwięk sza nia ad he zji I b&r moll – kom pak to we roz wią za nia do skła da nia i wy kra wa nia I no va tec
– ter mo for mo wa nie opa ko wań z kar to nu i tek tu ry I iwa sa ki – se mi ro ta cyj ne ma szy ny of f set UV i fle xo UV, 
sys te my do fi ni szin gu I sal do fleX – ma szy ny do dru ku flek so oraz do pro duk cji to reb pla sti ko wych.
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Sprze daż I ser wis I no we I uży wa ne ma szy ny po li gra ficz ne
I czę ści za mien ne I wspar cie tech nicz ne I re lo ka cje dru karń.

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.
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