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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, mutoH, duplo, konica minolta, develop, coner,
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

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

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

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

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.
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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
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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

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
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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

Dienes Polska, Dostawca o uGruntowanej Pozycji na rynku
w sektorze ProDukcji etykiet oraz FlexoGraFii, oFeruje:
n

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
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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.

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

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.

dUpOnt de neMOUrS (deUtSchlAnd) gMbh
– IMAge SOlUtIOnS
Hugenottenallee 175
63263 neu isenburg
niemcy

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
dupont oval logo jest znakiem towarowym ﬁrmy dupont i jej ﬁlii.
w kopioramach led.

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.

kontakt: tomasz nojszewski
sales manager nce, dupont image solutions cyrel®
tel.: +48 604 49 22 77, tel.: +48 22 320 09 87
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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.

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

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
(np. longlife), nierdzewne, specjalistyczne do coldseal i laminacji. szeroka gama wariantów
dopasowana do potrzeb klienta. doradztwo, testy, wsparcie techniczne.
nowość! – Farby i lakiery szwajcarskiej ﬁrmy rotoFlex.
wysoko napigmentowane farby solwentowe, w tym także biodegradowalne.
szeroka gama lakierów strukturalnych. Przetestuj nas!
uszczelniacze komór raklowych oraz cHemia do czyszczenia wałków rastrowych.
PreMiuM setter – systeM bezPośreDnieGo Grawerowania elastoMerowych ForM
Flekso ﬁrmy Hell gravure. płyty i tuleje bez końca. szerokość 1000-3000 mm. Zastosowania – etykiety, opakowania giętkie, metalowe, tissue, płyty do lakierowania wybiórczego i in.

ProDucent zaawansowanych systeMów kontroli jakości Druku
Dla branży 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.
systemy zabezpieczają cały proces produkcji, od prepress przez press do postpress.
w ofercie eyec znajdują się systemy ofﬂine, a także inline na maszyny drukujące (wąska i szeroka wstęga, offset arkuszowy i rolowy), składarko-sklejarki oraz przewijarki.
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.

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

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.

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

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 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.

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
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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.

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

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.

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

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 contact do bezpośredniego kontaktu z żywnością 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, 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.

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

www.integrators.pl

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
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inteGrators – wioDący Dostawca systeMów laserowych w Polsce
oferujemy:
n sei labelMaster – (laserowe sztancowanie, lakierowanie, laminowanie, usuwanie ażuru z etykiety, rozcinanie, arkuszowanie, automatyczna zmiana pracy poprzez czytanie kodów Qr, łatwa integracja z dowolnym workﬂow) szerokość wstęgi 300 lub 600 mm, prędkość obróbki do 100 m/min
n sei PaPerone – (laserowe sztancowanie arkuszy papieru do formatu B2, w pełni automatyczna praca, bigowanie dwustronne)
n sei PackMaster – stworzony do produkcji opakowań elastycznych (laserowe nacinanie, laserowe
wycinanie, mikroperforacja w trybie wzdłużnym i poprzecznym). prędkość obróbki do 500 m/min!
integrujemy nasz system na dowolnym laminatorze lub bobiniarce

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

n
n
n
n

innowacja jest w naszym dna.
ludzie i partnerstwo budują nasz wspólny sukces.
Zrównoważony rozwój jest naszą siłą.
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

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 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.

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

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

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.

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

autoryzowany serwis i Dystrybutor FirMy Gew (ec) liMiteD.
n
n

systemy led chłodzone powietrzem aeroled, wodą leoled oraz systemy hybrydowe arcled®
kompleksowe rozwiązania uV dla druku offsetowego – nowoczesne rozwiązania leoled
lub konwencjonalne systemy e4c.

zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardzania uV.
oferujemy części zamienne, lampy uV oraz doradztwo techniczne.
serwisujemy zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset uV.
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prOfex elektrOnIk – SWObOdA Sp. k.
ul. korneckiego 99B, 45-109 opole
tel.: 501 006 485
profexel@profexel.eu
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

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

rOtAry Sp. z O.O.
ul. modlińska 248
03-152 warszawa

n
n

n

fleksograﬁczne płyty do zadruku wysokojakościowych etykiet na papierze i folii,
opakowań giętkich i tektury falistej:
– asahi (Mariusz Matuszewski, matuszewski.mariusz@reprograf-graﬁkus.com.pl);
– DuPont (wojciech karlicki: 501 205 776)
bieffebi – urządzenia do montażu form drukowych (wojciech karlicki: 501 205 776)
Derprosa – folie do laminacji i uszlachetniania typu softtouch (wojciech karlicki: 501 205 776)
DuPont – urządzenia do produkcji ﬂeksograﬁcznych form drukowych solwentowych
i termicznych cyrel fast (wojciech karlicki: 501 205 776)
Gergonne – dwustronne taśmy klejące do form drukowych (wojciech karlicki: 501 205 776)
wąskowstęgowe, semi-rotacyjne maszyny offsetowe Miyakoshi (Marcin kołatko: 501 205 777)
MPs – ﬂeksograﬁczne, offsetowe i hybrydowe maszyny do produkcji etykiet i opakowań
(tomasz naglik: 698 698 629)

Peret – urządzenia kontrolne, min flex3 pro (wojciech karlicki: 501 205 776)
Praxair surface technologies – aniloksy ceramiczne (wojciech karlicki: 501 205 776)
Primablade – noże raklowe (wojciech karlicki: 501 205 776)
farby Pulseroll label – farby i lakiery ﬂekso uV (artur Mansfeld: 606 260 051)
urządzenie i system do ﬁnishingu etykiet ﬁrmy rotocontrol (tomasz naglik: 698 698 629)
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)

Vianord – urządzenia do produkcji ﬂeksograﬁcznych form drukowych solwentowych
(wojciech karlicki: 501 205 776)

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)

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.

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

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.

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
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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.
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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.

SIStrAde pOlAnd
aleja niepodległości 69
02-626 warszawa
tel. kom.: +48 606 744 996
warsaw@sistrade.com
www.sistrade.com

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

technograph jest dostawcą technologii do produkcji opakowań i etykiet z folii, papieru i kartonu:
iwasaki – semirotacyjne maszyny offset uV i ﬂexo uV, systemy do ﬁniszingu / salDoFlex – maszyny do druku ﬂekso oraz do produkcji toreb plastikowych / VetaPhone: systemy icorona oraz iplasma do zwiększania adhezji / xeikon: przemysłowy druk cyfrowy w jakości 1200 dpi / ace: kontaktowe i bezkontaktowe
czyszczenie wstęgi; antystatyka; maszyny do mycia wielkoformatowych polimerów / heiber + schrÖDer:
okienkowanie i produkcja opakowań przestrzennych / sanwa – japońska technologia sztancowania i tłoczenia / oPPliGer – szwajcarskie linie do kaszerowania / yawa: złocenie na gorąco i tłoczenie / Dakiou:
sztancowanie i tłoczenie materiałów z roli / Felix: zautomatyzowana aplikacja kleju w produkcji opakowań,
pos i materiałów marketingowych / sate: maszyny do opakowań rigid box / noVatec – termoformowanie opakowań z kartonu i tektury / b&r Moll – kompaktowe rozwiązania do składania i wykrawania.

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.

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

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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