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reklama płyty i Materiały eKspLoatacyjne dLa przyGotowaLni 

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. 
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- i efe-r,
dedykowanych głównie do zadruku folii oraz etykiet oraz płyta lightning lsH – dedykowana do naświetlania
w kopioramach led. dupont oval logo jest znakiem towarowym firmy dupont i jej filii.

FLEKSOGRAF STUDIO PREPRESS
oddział i w drużynie
ul. taborowa 39 , 62-053 drużyna
tel.: +48 61 898 30 16
tel. kom.: +48 513 042 084
oddział ii w wągrowcu
ul. lipowa 29m, 62-100 wągrowiec
tel.: +48 61 227 55 41
tel. kom.: +48 530 995 204
www.fleksograf.com.pl

KodaK nx uLtra – Matryce fLeKsoGraficzne wyMywane wodĄ
jako jedni z pierwszych w europie oraz pierwsi w polsce możemy zaoferować państwu matryce do druku
fleksograficznego wykonane w najnowszej technologii firmy kodak – fLexceL nx uLtra soLution.
płyty te wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników, a ich wykonanie zajmuje mniej niż godzinę, co
przekłada się na zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego podczas procesu produkcyjnego. 

jeśli są państwo zainteresowani przetestowaniem działania płyt nX ultra 
w państwa firmie, zapraszamy do kontaktu: joanna walachowska
tel: +48 61 225 54 59, kom: +48 534 053 800
e-mail: nowetechnologie@fleksograf.com.pl

AVARGRAF SP. Z O.O. SP. K.
ul. gawota 2d, 02-830 warszawa

kontakt:
avargraf@avargraf.pl, tel.: 22 331 33 33
www.avargraf.pl

płyty offsetowe KodaK: 
n ctp termiczne: electra Xd, electra max, trillian sp
n ctp fioletowe: libra print
n ctp bezprocesowe: sonora Xtra 3
płyty offsetowe aBezeta: 
n ctp termiczne: evolution, infinity pro
n ctp – do naświetlarek uV: ultimate
n analogowe: g-plus-ii
Materiały poLiGraficzne dLa prepressu: 
wywoływacze, regeneratory, kleje, banderole papierowe/foliowe, chemia drukarska

KODAK POLSKA SP. Z O.O.
al. jana pawła ii 80, 00-175 warszawa
tel.: 22 430 69 00
www.kodak.com

firMa KodaK jest wiodĄcyM dostawcĄ rozwiĄzań i Materiałów do prepressu
technologia offsetowa:
n naświetLarKi KodaK trendsetter oraz KodaK MaGnus z technologią sQuarespot,

dostępne w różnym stopniu automatyzacji i do wszystkich formatów
n płyty ctp do druKu KoMercyjneGo i opaKowanioweGo: 

procesowe: kodak electra maX, kodak electra Xd, kodak trillian sp;
bezprocesowe: kodak sonora; 
fioletowe: kodak libra Vp

n płyty ctp do druKu GazetoweGo: procesowe: thermal news pt;
bezprocesowe: kodak sonora; fioletowe: kodak libra Vp

do staw ca roz wiĄ zań fLeK so dLa opa Ko wań i ety Kiet:
n xsys – pły ty flek so i ty po, oraz urzą dze nia do ob rób ki płyt; 

che mia do wy my wa nia płyt flek so – ny lo solv a; na świe tlar ki ctp z se rii thermoflexX;
n GLunz&jen sen – urzą dze nia do ob rób ki płyt;
n j.M. he aford – urzą dze nia do mon ta żu form i wy ko ny wa nia od bi tek prób nych;
n faG – urzą dze nia kon tro l no -po mia ro we do form dru ko wych.
po nad to dla przy go to wal ni ofe ru je my opro Gra Mo wa nie fir My hy Brid so ftwa re:
n pacKz – wy so kiej kla sy, pro fe sjo nal ny edy tor pdf, de dy ko wa ny dla prze my słu 

ety kie to we go i opa ko wa nio we go; 
n cLo ud fLow – in no wa cyj na plat for ma work flow.

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

ma my po nad 25 lat do świad cze nia w przy go to wy wa niu prac do dru ku flek so gra ficz ne go, dla nie mal
wszyst kich tech nik dru ku. Za in we sto wa li śmy w naj no wo cze śniej sze urzą dze nia wy twór cze i opro gra -
mo wa nie wspie ra ją ce pro jek to wa nie i przy go to wa nie do dru ku.
dLa fLexo MożeMy zroBić wszystKo!
n przy go to wać gra ficz nie i po li gra ficz nie pra ce na wszyst kich płasz czy znach sys te mo wych 

i dla wszyst kich apli ka cji so ftwa re’owych,
n wy ko nać ma try ce dru ku ją ce za po mo cą wszyst kich tech no lo gii, na ma te ria łach 

wszyst kich pro du cen tów, wszyst kich gru bo ści i wszyst kich for ma tów,
n eks pre so wo zre ge ne ro wać wszyst kie ty py wy my wa czy do fo to po li me rów,
n wy ko nać usłu go wo si ta ro ta cyj ne do za dru ku ety kiet.

PRZYGOTOWALNIA 
FLEKSOGRAFICZNA 
WISTAR ANDRZEJ ROWICKI
ul. piaskowa 58, 05-420 józefów
tel.: 22 789 62 79, 22 789 66 11
biuro@reproflexo.pl
www.wistar.home.pl
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