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maszyny, części, materiały i poDłoża Dla Drukarń offsetowycH reklama

AcROn RuBBER ROllER cO.
ul. Baletowa 28, 02-867 warszawa

tel.: 22 644 73 24, 644 73 06
fax: 22 644 73 40, info@acron.com.pl
www.acron.com.pl

acron jest jeDnym z czołowycH polskicH proDucentów 
wałków DrukarskicH i przemysłowycH, Dla szerokieGo zakresu zastosowań. 

od ponad 30 lat na rynku, co ugruntowało pozycję firmy jako jednego z głównych przedstawicieli 
tej branży. acron dostarcza pełną gamę usług w zakresie produkcji i regeneracji wałków 
mających zastosowanie w druku offsetowym, fleksograficznym oraz innych gałęziach przemysłu.
oferta firmy obejmuje pokrycia z wielu rodzajów mieszanek gumowych,  silikonowych,
poliuretanowych, chromowych oraz rilsanowych. acron świadczy także 
usługi w zakresie szlifu i wyważania różnego rodzaju walców.

fiRmA hAndlOwA cOlOuR ScREEn
ul. s. Zwierzchowskiego 5a, 61-248 poznań

tel.: (61) 814 26 39
colour@colourscreen.pl
www.colourscreen.pl

n  obciągi drukowe contitecH, nowe produkty dla nowych technologii uv, leD-uv, H-uv
n  płyty do lakierowania: dyspersyjnego, uV i specjalnych aplikacji – m.in. dla lakierów „soft-toucH”
n  farby i lakiery do druku leD-uv, H-uv i uv
n  finito – podkłady kalibrowane, wspierające i wydłużające pracę obciągów drukowych!
n  czyściwa do ręcznego i automatycznego mycia obciągów i cylindrów dociskowych
n  własna produkcja nasączonych mini rolek – pełna oferta do maszyn leD-uv, H-uv, Hr-uv
n  płaszcze do perfectingu na cylindry dociskowe, płaszcze na cylindy transferowe, folie anty-

adhezyjne, siatki super Blue
n  papiery kalibrowane, folie podkładowe i kałamarzowe, filtry, ssawki i inne produkty dla poligrafii
n  pośrednictwo w zakupie / sprzedaży maszyn drukujących, introligatorskich i innych.

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

n  wałki do maszyn drukujących 
n  zmywacze dla druku offsetowego i fleksografii 
n  stabilaty – również do redukcji alkoholu i druku bezalkoholowego 
n  pomocnicze środki drukarskie 
n  fizeliny 
n  obciągi offsetowe 
n  płyty do lakierowania wybiórczego
n  sleeve’y i płaskie formy gumowe Böttcherflex 

do laserowego grawerowania form drukowych dla fleksografii 
n  sleeve’y montażowe dla fleksograficznych form fotopolimerowych 

Dienes polska, Dostawca o uGruntowanej pozycji na rynku 
w sektorze poliGraficznym, oferuje:

n  noże introligatorskie do gilotyn i trójnoży
n  noże krążkowe
n  frezy do głowic rotacyjnych
n  szpalty podłożowe
n  wiertła do papieru
n  elementy rozprężne, wałki, głowice
n  serwis szlifierski noży introligatorskich

diEnES pOlSKA Sp. z O.O.
ul. Budowlana 15
88-100 inowrocław 
tel.: +48 52 357 70 33
biuro@dienes.com.pl
www.dienes.com.pl

AgfA OffSEt BV (Sp. z O.O) 
OddziAł w pOlScE 
ul. jutrzenki 137a, 02-231 warszawa
oxygen park Budynek B

tel.: 22 31 11 900, fax: 22 31 11 966 
e-mail: info.pl@agfa.com, www.agfa-polska.pl 

aGfa offset Bv jest proDucentem i DystryButorem 
urzĄDzeń i materiałów przeznaczonycH Dla Drukarń offsetowycH.

płyty offsetowe na podłożu aluminiowym do naświetlania laserami: 
termicznymi oraz fioletowymi, z obróbką chemiczną, ale również bezchemiczne i bezprocesowe. 
energy elite eco, energy elite pro, thermostar p970, azura, aspire, n94-V, n95-Vcf, eclipse, adamas. 

oproGramowanie dla drukarń akcydensowych, dziełowych i opakowaniowych apogee, amfortis 
oraz gazetowych arkitex. oprogramowanie do kontroli jakości druków presstune. 
najszersza na rynku oferta naświetlarek termicznycH avalon n oraz gazetowych advantage n. 

zszywki i wiertła introliGatorskie marki nagel, wiertarki do papieru jedno- i wielowrzecionowe,
zszywarki introligatorskie i wiele innych.

premium setter – system produkcji elastomerowych płyt do lakierowania wybiórczego firmy Hell
gravure. najwyższa trwałość płyt i odporność na agresywne składniki. pozostałe zastosowania systemów
z rodziny premiumsetter – formy drukowe do produkcji etykiet, opakowań giętkich, metalowych, 
tissue i in. 

rakle mDc firmy daetwyler swisstec do druku offsetowego, wytrzymałe, dokładne czyszczenie dzięki
precyzyjnemu wykonaniu pod wymiar. oferujemy także szeroką gamę rakli do flekso i roto.

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

https://www.acron.com.pl
mailto:info@acron.com.pl
https://agfa-polska.pl
mailto:info.pl@agfa.com
https://bottcher.pl
mailto:office.pl@boettcher-systems.com
http://colourscreen.pl
mailto:colour@colourscreen.pl
https://dienes.com.pl
mailto:biuro@dienes.com.pl
https://erka.com.pl
mailto:info@erka.com.pl
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hEidElBERg pOlSKA Sp. z O.O.
ul. popularna 82, 02-226 warszawa
tel.: 22 57 89 000, fax: 22 57 89 652
info.pl@heidelberg.com
www.heidelberg.pl

oferta HeiDelBerGa oBejmuje pełne portfolio 
maszyn i urzĄDzeń niezBęDnycH w każDej Drukarni. 
są to m.in.: zintegrowany modułowy system zarządzania i kontroli procesu produkcyjnego prinect,
zarządzanie realizacją zleceń i kosztami, rozwiązania w2p, rastry, archiwizacja, naświetlarki ctp, proofery
cyfrowe, wywoływarki; offsetowe maszyny arkuszowe speedmaster generacji 2020, wyposażone 
w zaawansowane moduły kontroli jakości druku; złamywarki, systemy krojenia polar; maszyny
introligatorskie do produkcji opakowań: składarko-sklejarki, maszyny sztancująco-tłoczące, linie do
inspekcji arkuszy we współpracy z firmą mk masterwork; systemy drukowania cyfrowego versafire,
materiały eksploatacyjne – płyty offsetowe, obciągi, chemia itd.; maszyny używane, inne urządzenia
i akcesoria poligraficzne.

ofe ru je my na stę pu ją ce kle je spe cja li stycz ne oraz ma te ria ły po li Gra ficz ne:
n kle je pa per max cr (Bo ry sZew), Best kol, eu ka lin, glu dan oraz in ne kle je spe cja li stycz ne do po -

wierzch ni zwy kłych i po wle ka nych (po wierzch nie uV, fo lio wa ne, la kie ro wa ne itp.);
n kle je „na Go rĄ co” – kle je wy so ko to pli we, do pro duk cji ksią żek, ka ta lo gów itp. (kle je nie grzbie -

tów i bo ków); pro duk cja opa ko wań; ety kie to wa nie itp.; kle je ni sko to pli we, glu ty no we, pro duk cja 
pu deł, opra wa twar da (książ ki, ka ta lo gi); kle je „na go rą co” w la skach;

n no wość: klej me ni Gre en klej po cho dze nia ro ślin ne go, bio de gra do wal ny, w peł ni re cy klowalny, 
do produkcji pudełek;

n pa styl ki kle ją ce; ta śmy 1-stron ne, 2-stron ne, ta śmy ter mo to (pro duk cja pu deł); rze py; wy kro je
1- i 2-stron ne z fo lii, pian ki itp.; mo co wa nia płyt cd/dVd; ob wo lu ty cd, dVd róż ne go ro dza ju.

intERmAt S.c.
Biuro Handlowe i magazyn
ul. ratuszowa 11
03-450 warszawa

tel.: 22 818 95 84
dział Handlowy wew. 11, fax: wew. 13
tel. kom.: 501 158 472; 533 343 533
intermat@intermat.com.pl
www.intermat.com.pl

infoGraf sp. z o.o.
al. 11 listopada 159, 66-400 gorzów wielkopolski
biuro: 513 700 322 / sprzedaż: 501 262 552
serwis: 501 790 552 / e-mail: biuro@infograf.eu
www.infograf.eu

w zakresie materiałów Do Druku opakowań i etykiet oferujemy:

n  la kie ry ac te Ga ter ra GmBH dys per syj ne: po ły sko we, ma to we, podkładowe, 
ba rie ro we, spe cjal ne, do bli strów, efek to we; uV – po ły sko we i ma to we na róż ne pod ło ża,  
w tym la kie ry fooDsafe, lakiery actDiGi do druku cyfrowego

n  far By of f se to we jänec ke + scHne emann Druck far Ben GmBH kon wen cjo nal ne i uV
(w tym o zwięk szo nej od por no ści na dzia ła nie świa tła, jak też o zni ko mej mi Gra cji lmi),
leD uv i leD uv lmi, kle je do la mi na cji i cold stam pin gu, far by fle xo uV, wod ne na pa pier
i fo lie, roz pusz czal ni ko we, far by wklę sło dru ko we, farBy Do Druku na Blasze

n  cHe mia Dru kar ska

gRAfiA K. dziEwulSKA SpółKA JAwnA
ul. polska 22, 00-703 warszawa

tel.: 22 843 53 67, 22 270 27 20
grafia@grafia.waw.pl, www.grafia.waw.pl

BezpośreDni importer nowycH maszyn:
n automatów do produkcji okładek, teczek, segregatorów;
n automatów do sztancowania i złocenia;
n składarko-sklejarek do pudełek i kartonów;
n przemysłowych laminatorów termicznych i na bazie wody;
n automatów do kaszerowania, bobiniarek, przekrawaczy do papieru, gilotyn;
n automatów do montażu magnesów, okienkarek, torebkarek, maszyn flekso;
n pras do produkcji puzzli ręcznych lub automatycznych;
n na życzenie dostarczamy maszyny używane dla poligrafii.
wyceny maszyn – rzeczoznawca simp spec. nr 217 – maszyny i technologie poligraficzne.

zapewniamy
instalacje,

szkolenia, serwis
gwarancyjny 

i pogwarancyjny.

huBERgROup pOlSKA Sp. z O.O.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com 
www.hubergroup.com

oferta hubergroup: inkreDiBle – farby triadowe do druku offsetowego; mGa natura® – o niskiej
migracji i niskim zapachu własnym do druków neutralnych sensorycznie; mGa corona® – farby klasy
premium o niskiej migracji i niskim zapachu własnym do druków neutralnych sensorycznie; corona
laBel mGa® – o niskiej migracji schnące oksydacyjnie do produkcji opakowań spożywczych na podłożach
niewsiąkliwych; tinkreDiBle – do druku na blasze; alcHemy – złote i srebrne; new v pack mGa®

– farby i lakiery uV neutralne sensorycznie oraz o niskiej migracji; newv – uv do druku na szerokim
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. 

mAnROlAnd pOlSKA Sp. z O.O.
wolica, al. katowicka 11
05-830 nadarzyn
tel.: 22 738 00 00
e-mail: office@manroland.pl
www.manroland.pl

manrolanD polska sp. z o.o. oferuje 
zaawansowane tecHnoloGicznie arkuszowe maszyny DrukujĄce.  
uzu peł nie niem wy so ko wy daj nych roz wią zań do dru ku jest pe łen za kres usług ser wi so wych dla ma szyn
no wych i uży wa nych, ta kich jak: proserve 360° (pro fi lak tycz ne dzia ła nia ser wi so we), re mo te chec kup (zdal -
ne wi zy ty ser wi so we), top (ana li za i pod nie sie nie wy daj no ści pro duk cji), dia gno sty ka, prze glą dy, umo wy 
ser wi so we, usłu gi prze nie sie nia ma szyn – mon taż i de mon taż, ory gi nal ne czę ści za mien ne, do po sa że nia. 
na szym klien tom ofe ru je my rów nież naj wyż szej ja ko ści ma te ria ły eks plo ata cyj ne print com, gwa ran tu-
ją ce uzy ska nie do sko na łych pa ra me trów dru ku przy za cho wa niu wy so kiej eko no mi ki pro duk cji. po le ca my
spraw dzo ne i cer ty fi ko wa ne pro duk ty jak: zmy wa cze, do dat ki bu fo ro we, ob cią gi dru ko we i la kie ro we, sma -
ry, ole je, la kie ry, szczot ki oraz wał ki w sys te mie wy mia ny. słu ży my rów nież fa cho wym do radz twem. 

http://www.grafia.waw.pl
mailto:grafia@grafia.waw.pl
https://www.heidelberg.com/pl/pl/index.jsp
mailto:info.pl@heidelberg.com
https://www.hubergroup.com/pl/pl/
mailto:wroclaw@hubergroup.com
https://infograf.eu
mailto:biuro@infograf.eu
http://intermat.com.pl
mailto:intermat@intermat.com.pl
https://www.manrolandsheetfed.com/pl-PL
mailto:office@manroland.pl
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pROfEx ElEKtROniK – SwOBOdA Sp. K.
ul. korneckiego 99B, 45-109 opole 
tel. kom.: 501 006 485, profexel@profexel.eu
www.uv.opole.pl

autoryzowany serwis i DystryButor firmy Gew (ec) limiteD.

n systemy led chłodzone powietrzem aeroled, wodą leoled oraz systemy hybrydowe arcled®
n 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.

REpROgRAf-gRAfiKuS S.A.
ul. wolska 88
01-141 warszawa
tel. +48 22 539 40 00
www.reprograf-grafikus.com.pl

REpROgRAf-gRAfiKuS – KOm plEK SO wy dO StAw cA dlA dRu KARń Of f SE tO wych
maszyny i urządzenia: komori – offsetowe maszyny drukujące; cyfrowa maszyna impremia is29; screen
– naświetlarki ctp, cyfrowe systemy druku rolowego inkjet; mBo, HerzoG&Heymann – falcerki, systemy
mailingowe; woHlenBerG – oklejarki, linie do oprawy książek; Bauman perfecta – krajarki i systemy
krojenia, utrząsarki i odwracarki stosu; x -rite pantone – urządzenia do pomiaru i kontroli barwy; 
GmG color i epson – materiały i urządzenia do proofingu.
materiały i chemia: trelleBorG/sava – obciągi do druku offsetowego; aBezeta oraz ipaGsa – płyty
ctp oraz uV ctcp, chemia do płyt; Dc DruckcHemie oraz epple – chemia dla offsetu; epple i toyo
– farby specjalistyczne, farby H-uV i led; policrom – płyty do lakierowania, a także Derprosa i max
inDia – folie do laminowania. oferujemy autoryzowany serwis.

fir ma ne stro oD 42 lat zaj mu je się pro jek to wa niem i mon ta żem sys te mów prze twa rza -
nia oraz uty li za cji oD pa Dów z pa pie ru i tek tu ry fa li stej, of f se tu i roz wi ja kom plek so we roz -
wią za nia tech ni ki au to ma ty za cji pro ce sów od bio ru od pa du, ofe ru jąc sze reg no wo cze snych roz wią zań,
któ re po zwa la ją na znacz ne oszczęd no ści. sys te my te są szy te na mia rę, po nie waż re ali zu je my in dy -
wi du al ne roz wią za nia do prze twa rza nia ści nek, tek tu ry.
sys te my trans por tu od pa du po przez prze no śni ki łań cu cho we, pa sy re gu la cyj ne czy pa sy gu mo we są
wy pró bo wa ne od lat w naj cięż szych wa run kach pra cy; wy róż nia ją się eks tre mal nie wy so ką nie za wod -
no ścią i dys po zy cyj no ścią, a po nad to nie wy ma ga ją czę stej kon ser wa cji. 
du żym atu tem ta kich urzą dzeń jak pra sy be lu ją ce Ba le ma ster jest tech no lo gia, któ ra umoż li wia do pa -
so wanie wiel kości pra sy w za leż no ści od ilo ści, ro dza ju od pa du, za pew nia pro stą i bez piecz ną ob słu gę.

nEStRO pphu Sp. z O.O.
ul. kolejowa 2, 46-300 stare olesno
jakub mąka, tel. kom.: 509 516 900 
mariusz Baranowski, tel. kom.: 735 912 262
www.nestro.pl

mmR gROup pRintSOlutiOnS
mmR gROup pOlSKA Sp. z O.O.
ul. Hutnicza 25 de, 81-061 gdynia
tel.: +48 (58) 627 49 22
fax: +48 (58) 627 49 23
ps.biuro@mmrgroup.pl  i  www.ps.mmrgroup.pl

Dział of f se to wy: ob cią gi of f se to we; che mia i la kie ry; far by do dru ku; ak ce so ria dru kar skie; ma te ria ły in tro -
li ga tor skie; usłu gi kon fek cjo no wa nia i cię cia plo te rem; usłu gi te sto we, szko le nio we, do rad cze i ser wi so we.

przy Go to wal nia flek so Gra ficz na
n grawe ro wa ne la se rem włók no wym 3d for my i tu le je ela sto me ro we (sle eves)
n ob słu ga gra ficz na dtp
n do radz two tech nicz ne

Dział flek so Gra ficz ny: ta śmy mon ta żo we; pian ki mon ta żo we; la kie ry uV; che mia; astra lo ny mon -
ta żo we; fo lia cold -stam ping fle xo; usłu gi te sto we, szko le nio we, do rad cze i ser wi so we.

oD 30 lat zajmujemy się skupem i sprzeDażĄ 
używanycH maszyn firm HeiDelBerG, manrolanD, komori i kBa 
na całym świecie, w tym oD 20 lat w polsce. 

n oferujemy też części zamienne do maszyn Heidelberg i kompac. 
n skupujemy również i sprzedajemy maszyny firm polar, stahl,  müller martini i kolbus.  
n posiadamy własny serwis maszyn offsetowych; oferujemy serwis i przeprowadzki maszyn, 

a także czyszczenie maszyn suchym lodem. 
n nasz magazyn o powierzchni 2500 m2 znajduje się w odległości 15 minut jazdy od Hamburga.

ShS-cAS gRAphiSchE mASchinEn gmBh
oststr. 87, 22844 norderstedt, germany
tel.: +49 (0) 40 52 10 20 617
kontakt w języku polskim: łukasz silezin
kom.: +49 (0) 171 482 90 43, lukasz@shsgm.com
www.shsgm.com

SiStRAdE pOlAnd
aleja niepodległości 69
02-626 warszawa / polska
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.

http://ps.mmrgroup.pl
mailto:ps.biuro@mmrgroup.pl
https://nestro.pl
http://uv.opole.pl
mailto:profexel@profexel.eu
https://www.reprograf-grafikus.com.pl
https://www.shsgm.com
mailto:lukasz@shsgm.com
https://www.sistrade.com/pl/
mailto:warsaw@sistrade.com
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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. certyfikaty isega (food contact).
n  laboratorium – badania opakowań i lakierów.
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, certyfikat isega.

zinARt – SyStEmy gRAficznE
ul. polanowicka 69
51-180 wrocław

tel.: 71 373 59 39
tel.: 71 355 88 69
e-mail: zinart@zinart.pl
www.zinart.pl

zinart sp. z o.o. – kompleksowy Dostawca rozwiĄzań Dla Druku offsetoweGo, flexo uv 
i Druku wielkoformatoweGo – ponaD 30 lat na rynku

peł na ofer ta farb i la kie rów dla róż nych tech no lo gii dru ku, mie szal nia farb of f se to wych i fle xo uV, 
na świe tlar ki i pły ty of f se to we, ob cią gi, pły ty do la kie ro wa nia, bu fo ry, środ ki my ją ce, czy ści wa do au to -
ma tycz nych my jek, fo lie do uszla chet nia nia, kle je, ka ta lo gi pan to ne, sys te my pro ofin go we, atra men ty
i pod ło ża plo te ro we do re kla my i de ko ra cji wnętrz, licz ne ory gi nal ne czę ści i ak ce so ria do ma szyn dru -
ku ją cych i in tro li ga tor skich, stan da ry za cja pro ce sów dru ko wa nia, uży wa ne ma szy ny po li gra ficz ne wraz
z in sta la cją i ser wi sem. 
sklep internetowy z częściami do maszyn i innymi materiałami http://sklep.zinart.pl/ 

mo Duł apo Gee pac ka GinG pack fir my aG fa
w amk Gro up
––––––––––

w dru kar ni amk gro up cy fro wa przy go to wal nia od wie lu lat 

ba zu je na roz wią za niach fir my ag fa. w ostat nim cza sie jej sys tem ctp,

skła da ją cy się m.in. z na świe tlar ki ava lon n8 -20, ste ro wa nej opro gra -

mo wa niem work flow – apo gee pre press ma na ge, zo stał wzbo ga co -

ny o mo duł de dy ko wa ny pro duk cji opa ko wań – pac ka ging pack.

obec nie to roz wią za nie so ftwa re’owe ag fa jest użyt ko wa ne przez

amk gro up na za sa dach sub skryp cji. 

mo duł ten roz sze rza funk cjo nal ność sys te mu apo gee pre press

o opcje ty po wo opa ko wa nio we, a ja ko sa mo dziel ny pro dukt jest do stęp -

ny pod mar ką am for tis, ja ka po ja wi ła się w ofer cie bel gij skie go pro du -

cen ta w po ło wie 2020 r. By ło to na tu ral ne roz wi nię cie pa kie tu Apo gee

o roz wią za nia so ftwa re’owe, de dy ko wa ne pro duk cji opa ko wań i uwzględ -

nia ją ce jej spe cy fi kę – mó wi Ja ro sław Su cho dol ski, re gio nal ny szef

sprze da ży w fir mie Ag fa. – Jed nym z klu czo wych je go ele men tów jest

wła śnie Pac ka ging Pack, nie daw no wdro żo ny przez AMK Gro up.

obec nie fir ma wdra ża – ba zu ją cy w czę ści na środ kach unij -

nych – pro jekt zwią za ny z wpro wa dze niem spe cjal nych za bez pie czeń

w wy dru kach, chro nią cych je przed pod ra bia niem. Ta no wa, opra co -

wa na przez nas tech no lo gia bę dzie w du żej mie rze do ty czy ła wła śnie

pro duk cji opa ko wań. Jej wdro że nie bę dzie istot ne zwłasz cza dla współ -

pra cu ją cych z na mi wła ści cie li świa to wych, eks klu zyw nych ma rek,

któ rzy szcze gól nie od czu wa ją pro blem zwią za ny z pod rób ka mi – mó -

wi Kon rad Kon dra ciuk, współ wła ści ciel AMK Gro up. – Po jej wdro -

że niu udział opa ko wań, w stro nę któ rych skie ro wa li śmy na szą uwa gę

już wie le lat te mu, w na szym asor ty men cie jesz cze wzro śnie. Przy ich

pro duk cji zaś etap pro jek to wa nia, a tak że przy go to wa nia pli ków

do dru ku, jest nie zwy kle istot ny. Sys tem Apo gee Pre press zna ko mi cie

spraw dzał się tak że przy zle ce niach zwią za nych z opa ko wa nia mi.

Uzna li śmy jed nak, że w kon tek ście dal szej roz bu do wy tej czę ści na szej

dzia łal no ści nie zbęd ne sta je się de dy ko wa ne jej, spe cja li stycz ne opro -

gra mo wa nie. Roz wa ża li śmy w tym kon tek ście ofer ty dwóch do staw -

ców. Fi nal nie zde cy do wa li śmy się na mo duł Pac ka ging Pack fir my 

Ag fa. Głów ny mi kry te ria mi wy bo ru by ły pro fe sjo na lizm i za an ga żo wa nie

osób od po wie dzial nych ze stro ny do staw cy za wdro że nie i wspar cie

tech nicz ne ca łej przy go to wal ni (tak że od stro ny so ftwa re’owej) oraz

wy so ka ja kość sa mych roz wią zań.

Po dob nie jak wcze śniej sys te mu Apo gee Pre press uży wa li śmy m.in.

do zle ceń opa ko wa nio wych, tak obec nie funk cje do stęp ne w ra mach

Pac ka ging Pack wy ko rzy stu je my rów nież do prac ko mer cyj nych – 

mó wi Ja kub Frąc kie wicz kie ru ją cy dzia łem pre press w AMK Gro up. 

– Zwłasz cza tu, gdzie mo że my za sto so wać funk cję TrueShape Ne -

sting, czy li tzw. za gnież dża nia prac na jed nym ar ku szu w moż li wie naj -

bar dziej opty mal ny spo sób, z uwzględ nie niem ich kształ tu, bez ko niecz -

no ści po sia da nia pli ku CAD wy kroj ni ka. Tak stwo rzo ny układ li nii

po moc ni czych (wska zu ją cych cię cie czy bi go wa nie) mo że zo stać na -

stęp nie wy eks por to wa ny w ce lu stwo rze nia fi zycz ne go wy kroj ni ka. 

Pac ka ging Pack ba zu je na pli kach CF2 lub DXF, za wie ra ją cych pro -

jekt wy kroj ni ka – do da je ja ro sław su cho dol ski. – Z ko lei de dy ko wa -

ny in ter fejs – tzw. Edy tor Ma kiet – po zwa la two rzyć ar kusz z uwzględ -

nie niem ob słu gi za cho dze nia spa dów, nu me ra cji gniazd, do da wa nia

zbie ra czy farb itd.

In ną klu czo wą za le tą Pac ka ging Pack jest moż li wość pra cy na pli -

kach za mknię tych bez in ge ro wa nia w ich za war tość – kon ty nu uje ja -

kub frąc kie wicz. – To da je nam pew ność, że ża den pa ra metr za da ny

przez zle ce nio daw cę nie ule gnie zmia nie.

Opra co wa no na pod sta wie in for ma cji fir my Ag fa

https://wab.lublin.pl
mailto:info@wab.lublin.pl
https://zinart.pl
mailto:zinart@zinart.pl



