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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, mu toH, du plo, ko ni ca mi nol ta, de ve lop, co ner,
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

boon-tech to Dostawca łatwych w użytkowaniu, nie wyMaGających instalacji Maszyn
„PluG & Play” zwiększających eFektywność ProDukcji w Drukarniach etykiet.

w portfolio firmy:
boon|Velox – automatyczne i półautomatyczne krajarki do gilz;
boon|ViPer – przewijarka stołowa do przewijania, liczenia, kontroli oraz rozcinania etykiet i folii;
boon|exiGo – serwonapędzana przewijarka i bobiniarka z opcją inspekcji brakującej etykiety;
boon|raPtor – maszyna tnąca do folii i etykiet pracująca inline oraz offline;
boon|swiFt – kompaktowa falcerka;
boon|arise – manualny podnośnik do roli.

bOOn-tech
ul. annopol 4a, hala e, 03-236 warszawa
tel: +48 530 339 370
e-mail: wt@boon-tech.se 
www.boon-tech.se 

https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/klejenie-i-montaz/zastosowania/flexographic-plate-mounting-tapes/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=www.3m.pl/poligrafia
mailto:plis@mmm.com
https://solwentowe.pl
https://introligatorskie.pl
https://kopiarki.lodz.pl
https://develop.sklep.pl
https://amagraf.pl
mailto:biuro@amagraf.pl
https://apifoilmakers.com
mailto:polska.sales@apifoilmakers.com
mailto:csr.poland@eu.averydennison.eu
https://label.averydennison.com/eu/en/home.html
https://www.avargraf.pl
mailto:avargraf@avargraf.pl
https://boon-tech.se/lp/
mailto:wt@boon-tech.se
https://label.averydennison.com/eu/en/home.html
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ekStreMe WOjcIech królIk
ul. trakt lubelski 410, 04-667 warszawa
tel.: +48 (22) 740 44 16
contact@ekstreme.pl
www.ekstreme.pl

dIgIprInt
ul. annopol 4a, 03-236 warszawa
tel.: 22 295 03 80, fax: 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl / www.digiprint.pl

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. 

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.

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.

DtM Print to FirMa istniejąca oD 1986 roku i sPecjalizująca się w Dostarczaniu
niestanDarDowych rozwiązań w DzieDzinie PoliGraFii. oprócz własnych produktów firma ściśle
współpracuje ze znanymi producentami urządzeń drukujących jak primera technology, inc. czy oki europe,
oferując tym samym najlepsze rozwiązania w zakresie druku etykiet. dtm print oferuje drukarki etykiet
wykorzystujące technologię atramentową, laserową lub cyfrową technologię led.
Drukarka przemysłowa lx3000e wykorzystuje atrament pigmentowy uzyskując dzięki temu lepszą
odporność na wodę i promieniowanie uV.
lx500e i lx610e Pro to najlepszy wybór do drukowania profesjonalnie wyglądających etykiet produktów.
oki Pro1050 to pierwsza kompaktowa cyfrowa drukarka etykiet led, która może produkować etykiety
na żądanie w unikalnej kombinacji cmyk+1, czyli z piątym, białym kolorem.

dtM prInt
mainzer str. 131
65187 wiesbaden, niemcy 
tel.: +49 611 927770
e-mail: sales@dtm-print.eu
dtm-print.eu

dIeneS pOlSkA Sp. z O.O.
ul. Budowlana 15, 88-100 inowrocław 
tel.: +48 52 357 70 33
tel.: +48 52 357 93 10
biuro@dienes.com.pl
www.dienes.com.pl

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

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 

https://bottcher.pl
mailto:office.pl@boettcher-systems.com
https://dienes.com.pl
mailto:biuro@dienes.com.pl
https://www.digiprint.pl
mailto:digiprint@digiprint.pl
http://dtm-print.eu/en/
sales@dtm-print.eu
https://www.dupont.com/image-solutions.html
https://ekstreme.pl
mailto:contact@ekstreme.pl
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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 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 
(np. lon gli fe), nie rdzew ne, spe cja li stycz ne do coldseal i la mi na cji. sze ro ka ga ma wa rian tów 
do pa so wa na do po trzeb klien ta. do radz two, te sty, wspar cie tech nicz ne. 

n no wość! – Far by i la kie ry szwaj car skiej fir my ro to Flex. 
wy so ko na pig men to wa ne far by sol wen to we, w tym tak że bio de gra do wal ne.
sze ro ka ga ma la kie rów struk tu ral nych. Prze te stuj nas!

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 fir my Hell gra vu re. pły ty i tu le je bez koń ca. sze ro kość 1000-3000 mm. Za sto so wa -
nia – 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. 

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

flexcOn eUrOpe ltd.
weesp, niderlandy / glenrothes, wielka Brytania
Przedstawiciel: Dorota witthuhn
+48 660 542 986 / dwitthuhn@flexcon.com
www.flexcon.com

jesteśMy GlobalnyM ProDucenteM Materiałów Plastikowych 
Do zaDruku oraz nieDrukowalnych, izolatorów, barier i taśM. 

od ponad 50 lat zaopatrujemy rynek medyczny w materiały z aprobatą fda, materiały do znakowania
urządzeń i sprzętu medycznego. 
produkujemy materiały wykorzystywane w diagnostyce laboratoryjnej, takie jak np. paski diagnostyczne
czy materiały do produkcji elektrod. 
Zaopatrujemy również rynek farmaceutyczny, elektroniczny, motoryzacyjny i pozostałe rynki przemysłowe.
posiadamy certyfikaty środowiskowe, iso 9001:2015, fda oraz ul.

erhArdt+leIMer gMbh
albert-leimer-platz 1
86391 stadtbergen, germany
+49 821 2435-0 / 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.

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

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.

eyec pOlSkA
Biuro handlowe: racławicka center
ul. skarbowców 23a, 53-025 wrocław
tel. kom.: 512 354 354
office@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl

ProDucent zaawansowanych systeMów kontroli jakości Druku 
Dla bran ży Po li Gra Ficz nej, Far Ma ceu tycz nej, ko sMe tycz nej i FMcG. 
sys te my eyec we ry fi ku ją wy dru ko wa ne użyt ki, ar ku sze i wstę gi: ety kiet, kar to ni ków, ulo tek i fo lii. 
we ry fi ka cji pod le ga ją: gra fi ka, tek sty, ko lo ry, ko dy 1d, ko dy 2d, za pis Bra il le’a. 
sys te my za bez pie cza ją ca ły pro ces pro duk cji, od pre press przez press do post press. 
w ofer cie eyec znaj du ją się sys te my of fli ne, a także in li ne na ma szy ny dru ku ją ce (wą ska i sze ro ka wstę -
ga, of f set ar ku szo wy i ro lo wy), skła dar ko -skle jar ki oraz prze wi jar ki.
firma zapewnia pełną obsługę, począwszy od konsultingu, analizy procesu, workflow, po dostawę, instalację,
szkolenie i walidację dedykowanych systemów wizyjnych. to najwyższej jakości serwis i wsparcie w polsce.
Profesjonalna inspekcja wizyjna gwarantuje bezbłędnie i w terminie zrealizowane wszystkie zlecenia.

https://www.epson.pl
mailto:lfp@epson.pl
https://www.erhardt-leimer.com
https://erka.com.pl
mailto:info@erka.com.pl
https://www.flexcon.com
mailto:dwitthuhn@flexcon.com
https://grafotronic.se/pl/strona-glowna/
mailto:office@grafotronic.se
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hUbergrOUp pOlSkA Sp. z O.O.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com 
www.hubergroup.com

jUrMet Sp. z O.O. Sp.k.
ul. antoniewo 8, 87-162 lubicz k. torunia
tel.: +48 56 678-27-77...78
sales@jurmet.com
www.jurmet.com 

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

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

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, 700, 800), Hp latex 700/800w (z białym),
n drukarki sublimacyjne Hp stitch (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.

ofer ta hu ber gro up: in kre Di ble – far by tria do we do dru ku of f se to we go; MGa con tact do bez po śred -
nie go kon tak tu z żyw no ścią MGa na tu ra® – o ni skiej mi gra cji i ni skim za pa chu wła snym do dru ków
neu tral nych sen so rycz nie; MGa co ro na® – far by kla sy pre mium o ni skiej mi gra cji i ni skim za pa chu
wła snym do dru ków neu tral nych sen so rycz nie; co ro na la bel MGa® – o ni skiej mi gra cji schną ce oksy -
da cyj nie do pro duk cji opa ko wań spo żyw czych na pod ło żach nie wsią kli wych; tin kre Di ble – 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); Gec ko – far -
by i la kie ry roz pusz czal ni ko we dla flek so gra fii i wklę sło dru ku; hy Dro -x – flek so gra ficz ne far by wo do -
roz cień czal ne; la kie ry ole jo we, dys per syj ne, utrwa la ne pro mie nio wa niem uV; środ ki po moc ni cze, do -
dat ki do wo dy. no wo cze sne li nie pro duk cyj ne farb do wszyst kich tech nik dru ku. 

IntegrAtOrS
ul. radziejowicka 151a
05-825 kałęczyn
tel. kom.: 537 594 284
tel. kom.: 535 688 622
damian@integrators.pl

www.integrators.pl

in te Gra tors – wio Dą cy Do staw ca sys te Mów la se ro wych w Pol sce
oferujemy: 
n sei la bel Ma ster – (la se ro we sztan co wa nie, la kie ro wa nie, la mi no wa nie, usu wa nie ażu ru z ety kie -

ty, roz ci na nie, ar ku szo wa nie, au to ma tycz na zmia na pra cy po przez czy ta nie ko dów Qr, ła twa in te gra -
cja z do wol nym work flow) sze ro kość wstę gi 300 lub 600 mm, pręd kość ob rób ki do 100 m/min 

n sei Pa Pe ro ne – (la se ro we sztan co wa nie ar ku szy pa pie ru do for ma tu B2, w peł ni au to ma tycz na pra -
ca, bi go wa nie dwu stron ne) 

n sei Pack Ma ster – stwo rzo ny do pro duk cji opa ko wań ela stycz nych (la se ro we na ci na nie, la se ro we
wy ci na nie, mi kro per fo ra cja w try bie wzdłuż nym i po przecz nym). pręd kość ob rób ki do 500 m/min!
in te gru je my nasz sys tem na do wol nym la mi na to rze lub bo bi niar ce 

heIdelberg pOlSkA Sp. z O.O.
ul. popularna 82, 02-226 warszawa
tel.: 22 57 89 000
www.heidelberg.pl

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.

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

https://www.gsedispensing.com
mailto:info@gsedispensing.com
https://www.heidelberg.com/pl/pl/index.jsp
https://www.hubergroup.com/pl/pl/
mailto:wroclaw@hubergroup.com
https://www.integart.com.pl/pl
https://www.dobreplotery.com.pl
https://integrators.pl
mailto:damian@integrators.pl
https://www.jurmet.com.pl
mailto:sales@jurmet.com.pl
https://www.jurmet.com.pl
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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 ponad 75 lat  oferuje szerokie portfolio innowacyjnych maszyn przeznaczonych dla
rynku wąskowstęgowego do druku opakowań i etykiet. w ofercie znajduje się m.in. maszyna cyfrowa,
bazująca na technologii tonerowej – DiGitalPro (także w wersji z semirotacyjną 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 późniejszą rozbudowę w zależności od
potrzeb. ponadto w ofercie znajdują się przewijarki rotoFlex. 

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

konica Minolta jest Dostawcą 
ProFesjonalnych systeMów 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.

nilPeter – Duński ProDucent wąskowstęGowych Maszyn Drukujących 
etykiety saMoPrzylePne i oPakowania Giętkie w technoloGii oFFsetowej, 
FleksoGraFicznej, sitoDrukowej i cyFrowej.  

n innowacja jest w naszym dna. 
n ludzie i partnerstwo budują nasz wspólny sukces. 
n Zrównoważony rozwój jest naszą siłą. 
n Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pl.koenig-bauer.com

kOenIg & bAUer (cee) Sp. z O.O.
ul. puławska 456
02-884 warszawa
pl.koenig-bauer.com

lohMann to światowej klasy ProDucent 
i konwerter rozwiązań na bazie taśM Dwustronnie klejących 
Dla branży FleksoGraFicznej

stosując nasze taśmy DuploFlex®, zawsze możecie państwo liczyć na bezkompromisową jakość,
niezależnie od zróżnicowanych wymagań określonej gałęzi fleksografii: opakowania elastyczne,
etykiety, tektura falista. wierzymy, że każdy wydruk może być dziełem sztuki. 
współpraca z lohmann jest również gwarancją fachowej obsługi technicznej w zakresie optymalizacji
produkcji, zwiększenia wydajności i stabilności procesu druku. unikalne rozwiązania dla indywidualnych
wymagań.

lOhMAnn pOlSkA Sp. z O.O.
ul. krzemowa 2, 81-577 gdynia
tel.: +58 555 81 54
wsparciesprzedazy@lohmann-tapes.com
www.lohmann-tapes.pl

prOfex elektrOnIk – SWObOdA Sp. k.
ul. korneckiego 99B, 45-109 opole 
tel.: 501 006 485
profexel@profexel.eu
www.uv.opole.pl

au to ry zo wa ny ser wis i Dys try bu tor Fir My Gew (ec) li Mi teD.

n sys te my led chło dzo ne po wie trzem aeroled, wo dą leoled oraz sys te my hy bry do we arcled®
n kom plek so we roz wią za nia uV dla dru ku of f se to we go – no wo cze sne roz wią za nia leoled 

lub kon wen cjo nal ne sys te my e4c.

za pew nia my pro fe sjo nal ny ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny sys te mów utwar dza nia uV.

ofe ru je my czę ści za mien ne, lam py uV oraz do radz two tech nicz ne.
ser wi su je my za si la cze e -Brick oraz wszyst kie ty py ka set uV.

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:
tomasz Ziędalski, tel.: 22 44 86 500
tomasz.ziedalski@okieurope.com
https://www.oki.com/pl/printing/products/label/

https://pl.koenig-bauer.com/pl/
https://www.konicaminolta.pl/pl-pl
mailto:info@konicaminolta.pl
https://www.lohmann-tapes.pl/pl/site__368/?
mailto:wsparciesprzedazy@lohmann-tapes.com
https://www.markandy.com
mailto:lukasz.chruslinski@markandy.com
mailto:tomasz.ziedalski@okieurope.com
https://www.oki.com/pl/printing/products/label/
http://uv.opole.pl
mailto:profexel@profexel.eu
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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. 

prowadzimy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis Maszyn.

sprzedajemy nowe i używane Maszyny PoliGraFiczne. 

oferujemy takie urządzenia jak: BoBst firenze, karlville, smag. 

zaPraszaMy Do wsPółPracy!

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  lasery wycinające marki anytron;
n  rolowe systemy lakierujące uV kompac.

ProDucent Maszyn i urząDzeń 
Dla PoliGraFii i PrzeMysłu oPakowanioweGo
n przewijarki
n przewijarki stołowe
n przewijarko-wykrawarki do produkcji etykiet czystych i zadrukowanych
n maszyny do obróbki wstęgi po druku cyfrowym (on/off line)
n wąskowstęgowe maszyny fleksograficzne
n przecinarki i nacinarki do gilz
n wózki do załadunku roli
n urządzenie do składania etykiet (fan-folder)

rk technOlOgy
ul. andersa 9, 05-200 wołomin
kom.: + 48 506-036-245, +48 505-554-434
biuro@rktechnology.com.pl,
www.rktechnology.com.pl
dystrybutor: ejki Zofia górzyńska
tel.: + 48 606 802 357, biuro@ejki.pl, www.ejki.pl

oFerujeMy M.in.:

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 (Mariusz Matuszewski, matuszewski.mariusz@reprograf-grafikus.com.pl); 
– DuPont (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 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)
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 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 wąskowstęgowe, semi-rotacyjne maszyny offsetowe Miyakoshi (Mar cin ko łat ko: 501 205 777)
n MPs – fleksograficzne, offsetowe i hybrydowe maszyny do produkcji etykiet i opakowań

(to masz na glik: 698 698 629)
n Pe ret – urzą dze nia kon tro l ne, min flex3 pro (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 Pri ma bla de – no że ra klo we (woj ciech kar lic ki: 501 205 776)
n far by Pulseroll la bel – far by i la kie ry flek so uV (ar tur Mans feld: 606 260 051)
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 screen truepress 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 Vianord – 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)

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

mailto:matuszewski.mariusz@reprograf-grafikus.com.pl
http://www.reprograf-grafikus.com.pl
mailto:info@reprograf-grafikus.com.pl
http://rktechnology.com.pl
mailto:biuro@rktechnology.com.pl
https://ejki.pl
mailto:biuro@ejki.pl
http://rotary.com.pl
mailto:rotary@rotary.com.pl
https://www.scorpio.com.pl
mailto:fotopolimery@scorpio.com.pl
https://www.sidel.com/en
mailto:wroclaw.sales@sidel.com
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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

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.

tech no graph jest do staw cą tech no lo gii do pro duk cji opa ko wań i ety kiet z fo lii, pa pie ru i kar to nu:
iwa sa ki – se mi ro ta cyj ne ma szy ny of f set uV i flexo uV, sys te my do fini szin gu / sal Do Flex – ma szy ny do dru -
ku flekso oraz do pro duk cji to reb pla sti ko wych / Ve ta Pho ne: sys te my icorona oraz iplasma do zwięk sza -
nia ad he zji / xe ikon: prze my sło wy druk cy fro wy w ja ko ści 1200 dpi / 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 / he iber + schrÖDer:
okien ko wa nie i pro duk cja opa ko wań prze strzen nych / san wa – ja poń ska tech nolo gia sztan co wa nia i tło -
cze nia / oP Pli Ger – szwaj car skie li nie do ka sze ro wa nia / yawa: zło ce nie na go rą co i tło cze nie / Da kiou:
sztan co wa nie i tło cze nie ma te ria łów z ro li / 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 / sa te: ma szy ny do opa ko wań ri gid box / no Va tec – ter mo for mo wa -
nie opa ko wań z kar to nu i tek tu ry / b&r Moll – kom pak to we roz wią za nia do skła da nia i wy kra wa nia.

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

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.

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

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 Druku etykiet. 

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.

https://www.sistrade.com/pl
mailto:warsaw@sistrade.com
https://www.sunchemical.com/pl/regions/europe/poland/
https://www.technograph.pl
mailto:biuro@technograph.pl
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mailto:info@wab.lublin.pl
https://wasberger.pl
mailto:w.zolotarew@wasberger.pl
https://xeikon.com/en
mailto:michal.kuczkowski@flintgrp.com



