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

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

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

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.

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

BöttchER pOlSKA Sp. z O.O.
ul. lesznowska 20c, 05-870 Błonie

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.
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n

kontakt: 22 731 61 10
office.pl@boettcher-systems.com
www.bottcher.pl

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

n
n

n
n
n
n
n
n
n

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

n
n

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

obciągi drukowe contitecH, nowe produkty dla nowych technologii uv, leD-uv, H-uv
płyty do lakierowania: dyspersyjnego, uV i specjalnych aplikacji – m.in. dla lakierów „soft-toucH”
farby i lakiery do druku leD-uv, H-uv i uv
finito – podkłady kalibrowane, wspierające i wydłużające pracę obciągów drukowych!
czyściwa do ręcznego i automatycznego mycia obciągów i cylindrów dociskowych
własna produkcja nasączonych mini rolek – pełna oferta do maszyn leD-uv, H-uv, Hr-uv
płaszcze do perfectingu na cylindry dociskowe, płaszcze na cylindy transferowe, folie antyadhezyjne, siatki super Blue
papiery kalibrowane, folie podkładowe i kałamarzowe, ﬁltry, ssawki i inne produkty dla poligraﬁi
pośrednictwo w zakupie / sprzedaży maszyn drukujących, introligatorskich i innych.

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

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

ERKA S.c.
ul. wiślana 70, 05-092 łomianki

n
n
n
n
n
n

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

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.

tel.: +48 22 751 39 12, fax: +48 22 751 39 13
info@erka.com.pl, www.erka.com.pl
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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.
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w zakresie materiałów Do Druku opakowań i etykiet oferujemy:
n

n

n

lakiery acteGa terra GmBH dyspersyjne: połyskowe, matowe, podkładowe,
barierowe, specjalne, do blistrów, efektowe; uV – połyskowe i matowe na różne podłoża,
w tym lakiery fooDsafe, lakiery actDiGi do druku cyfrowego
farBy offsetowe jänecke + scHneemann DruckfarBen GmBH konwencjonalne i uV
(w tym o zwiększonej odporności na działanie światła, jak też o znikomej miGracji lmi),
leD uv i leD uv lmi, kleje do laminacji i cold stampingu, farby flexo uV, wodne na papier
i folie, rozpuszczalnikowe, farby wklęsłodrukowe, farBy Do Druku na Blasze
cHemia Drukarska

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

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.

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 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
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.

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

zapewniamy
BezpośreDni importer nowycH maszyn:
instalacje,
n automatów do produkcji okładek, teczek, segregatorów;
szkolenia, serwis
n automatów do sztancowania i złocenia;
gwarancyjny
n składarko-sklejarek do pudełek i kartonów;
i pogwarancyjny.
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.

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

oferujemy następujące kleje specjalistyczne oraz materiały poliGraficzne:
n kleje papermax cr (BorysZew), Bestkol, eukalin, gludan oraz inne kleje specjalistyczne do powierzchni zwykłych i powlekanych (powierzchnie uV, foliowane, lakierowane itp.);
n kleje „na GorĄco” – kleje wysokotopliwe, do produkcji książek, katalogów itp. (klejenie grzbietów i boków); produkcja opakowań; etykietowanie itp.; kleje niskotopliwe, glutynowe, produkcja
pudeł, oprawa twarda (książki, katalogi); kleje „na gorąco” w laskach;
n nowość: klej meniGreen klej pochodzenia roślinnego, biodegradowalny, w pełni recyklowalny,
do produkcji pudełek;
n pastylki klejące; taśmy 1-stronne, 2-stronne, taśmy termoto (produkcja pudeł); rzepy; wykroje
1- i 2-stronne z folii, pianki itp.; mocowania płyt cd/dVd; obwoluty cd, dVd różnego rodzaju.

manrolanD polska sp. z o.o. oferuje
zaawansowane tecHnoloGicznie arkuszowe maszyny DrukujĄce.
uzupełnieniem wysokowydajnych rozwiązań do druku jest pełen zakres usług serwisowych dla maszyn
nowych i używanych, takich jak: proserve 360° (proﬁlaktyczne działania serwisowe), remote checkup (zdalne wizyty serwisowe), top (analiza i podniesienie wydajności produkcji), diagnostyka, przeglądy, umowy
serwisowe, usługi przeniesienia maszyn – montaż i demontaż, oryginalne części zamienne, doposażenia.
naszym klientom oferujemy również najwyższej jakości materiały eksploatacyjne printcom, gwarantujące uzyskanie doskonałych parametrów druku przy zachowaniu wysokiej ekonomiki produkcji. polecamy
sprawdzone i certyﬁkowane produkty jak: zmywacze, dodatki buforowe, obciągi drukowe i lakierowe, smary, oleje, lakiery, szczotki oraz wałki w systemie wymiany. służymy również fachowym doradztwem.
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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

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
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Dział offsetowy: obciągi offsetowe; chemia i lakiery; farby do druku; akcesoria drukarskie; materiały introligatorskie; usługi konfekcjonowania i cięcia ploterem; usługi testowe, szkoleniowe, doradcze i serwisowe.
przyGotowalnia fleksoGraficzna
n grawerowane laserem włóknowym 3d formy i tuleje elastomerowe (sleeves)
n obsługa graﬁczna dtp
n doradztwo techniczne

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 fleksoGraficzny: taśmy montażowe; pianki montażowe; lakiery uV; chemia; astralony montażowe; folia cold-stamping ﬂexo; usługi testowe, szkoleniowe, doradcze i serwisowe.

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

firma nestro oD 42 lat zajmuje się projektowaniem i montażem systemów przetwarzania oraz utylizacji oDpaDów z papieru i tektury falistej, offsetu i rozwija kompleksowe rozwiązania techniki automatyzacji procesów odbioru odpadu, oferując szereg nowoczesnych rozwiązań,
które pozwalają na znaczne oszczędności. systemy te są szyte na miarę, ponieważ realizujemy indywidualne rozwiązania do przetwarzania ścinek, tektury.
systemy transportu odpadu poprzez przenośniki łańcuchowe, pasy regulacyjne czy pasy gumowe są
wypróbowane od lat w najcięższych warunkach pracy; wyróżniają się ekstremalnie wysoką niezawodnością i dyspozycyjnością, a ponadto nie wymagają częstej konserwacji.
dużym atutem takich urządzeń jak prasy belujące Balemaster jest technologia, która umożliwia dopasowanie wielkości prasy w zależności od ilości, rodzaju odpadu, zapewnia prostą i bezpieczną obsługę.

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

pROfEx ElEKtROniK – SwOBOdA Sp. K.
ul. korneckiego 99B, 45-109 opole
tel. kom.: 501 006 485, profexel@profexel.eu
www.uv.opole.pl

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 – KOmplEKSOwy dOStAwcA dlA dRuKARń OffSEtOwych
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.

Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardzania uV.
oferujemy części zamienne, lampy uV oraz doradztwo techniczne.

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.
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

n
n
n
n

oferujemy też części zamienne do maszyn Heidelberg i kompac.
skupujemy również i sprzedajemy maszyny ﬁrm polar, stahl, müller martini i kolbus.
posiadamy własny serwis maszyn offsetowych; oferujemy serwis i przeprowadzki maszyn,
a także czyszczenie maszyn suchym lodem.
nasz magazyn o powierzchni 2500 m2 znajduje się w odległości 15 minut jazdy od Hamburga.

sistraDe jest oGólnoświatowym DostawcĄ
zinteGrowanycH informatycznycH systemów klasy erp/mis
Dla Branży poliGraficznej oraz opakowaniowej.
SiStRAdE pOlAnd
aleja niepodległości 69
02-626 warszawa / polska
tel. kom.: +48 606 744 996
warsaw@sistrade.com
www.sistrade.com
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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.
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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.

wAB
ARtyKuły
pOligRAficznE

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

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

pełna oferta farb i lakierów dla różnych technologii druku, mieszalnia farb offsetowych i ﬂexo uV,
naświetlarki i płyty offsetowe, obciągi, płyty do lakierowania, bufory, środki myjące, czyściwa do automatycznych myjek, folie do uszlachetniania, kleje, katalogi pantone, systemy prooﬁngowe, atramenty
i podłoża ploterowe do reklamy i dekoracji wnętrz, liczne oryginalne części i akcesoria do maszyn drukujących i introligatorskich, standaryzacja procesów drukowania, używane maszyny poligraﬁczne wraz
z instalacją i serwisem.
sklep internetowy z częściami do maszyn i innymi materiałami http://sklep.zinart.pl/

moDuł apoGee packaGinG pack firmy aGfa
w amk Group

kontakt:
tel./fax: (81) 718 67 02
tel./fax: (81) 718 67 03
info@wab.lublin.pl
www.wab.lublin.pl

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

sprawdzał się także przy zleceniach związanych z opakowaniami.
Uznaliśmy jednak, że w kontekście dalszej rozbudowy tej części naszej

––––––––––

działalności niezbędne staje się dedykowane jej, specjalistyczne opro-

w drukarni amk group cyfrowa przygotowalnia od wielu lat

gramowanie. Rozważaliśmy w tym kontekście oferty dwóch dostaw-

bazuje na rozwiązaniach ﬁrmy agfa. w ostatnim czasie jej system ctp,

ców. Finalnie zdecydowaliśmy się na moduł Packaging Pack firmy

składający się m.in. z naświetlarki avalon n8-20, sterowanej oprogra-

Agfa. Głównymi kryteriami wyboru były profesjonalizm i zaangażowanie

mowaniem workflow – apogee prepress manage, został wzbogaco-

osób odpowiedzialnych ze strony dostawcy za wdrożenie i wsparcie

ny o moduł dedykowany produkcji opakowań – packaging pack.

techniczne całej przygotowalni (także od strony software’owej) oraz

obecnie to rozwiązanie software’owe agfa jest użytkowane przez

wysoka jakość samych rozwiązań.

amk group na zasadach subskrypcji.
moduł ten rozszerza funkcjonalność systemu apogee prepress

Podobnie jak wcześniej systemu Apogee Prepress używaliśmy m.in.
do zleceń opakowaniowych, tak obecnie funkcje dostępne w ramach

o opcje typowo opakowaniowe, a jako samodzielny produkt jest dostęp-

Packaging Pack wykorzystujemy również do prac komercyjnych –

ny pod marką amfortis, jaka pojawiła się w ofercie belgijskiego produ-

mówi Jakub Frąckiewicz kierujący działem prepress w AMK Group.

centa w połowie 2020 r. Było to naturalne rozwinięcie pakietu Apogee

– Zwłaszcza tu, gdzie możemy zastosować funkcję TrueShape Ne-

o rozwiązania software’owe, dedykowane produkcji opakowań i uwzględ-

sting, czyli tzw. zagnieżdżania prac na jednym arkuszu w możliwie naj-

niające jej specyfikę – mówi Jarosław Suchodolski, regionalny szef

bardziej optymalny sposób, z uwzględnieniem ich kształtu, bez koniecz-

sprzedaży w firmie Agfa. – Jednym z kluczowych jego elementów jest

ności posiadania pliku CAD wykrojnika. Tak stworzony układ linii

właśnie Packaging Pack, niedawno wdrożony przez AMK Group.
obecnie ﬁrma wdraża – bazujący w części na środkach unij-

pomocniczych (wskazujących cięcie czy bigowanie) może zostać następnie wyeksportowany w celu stworzenia fizycznego wykrojnika.

nych – projekt związany z wprowadzeniem specjalnych zabezpieczeń

Packaging Pack bazuje na plikach CF2 lub DXF, zawierających pro-

w wydrukach, chroniących je przed podrabianiem. Ta nowa, opraco-

jekt wykrojnika – dodaje jarosław suchodolski. – Z kolei dedykowa-

wana przez nas technologia będzie w dużej mierze dotyczyła właśnie

ny interfejs – tzw. Edytor Makiet – pozwala tworzyć arkusz z uwzględ-

produkcji opakowań. Jej wdrożenie będzie istotne zwłaszcza dla współ-

nieniem obsługi zachodzenia spadów, numeracji gniazd, dodawania

pracujących z nami właścicieli światowych, ekskluzywnych marek,

zbieraczy farb itd.

którzy szczególnie odczuwają problem związany z podróbkami – mó-

Inną kluczową zaletą Packaging Pack jest możliwość pracy na pli-

wi Konrad Kondraciuk, współwłaściciel AMK Group. – Po jej wdro-

kach zamkniętych bez ingerowania w ich zawartość – kontynuuje ja-

żeniu udział opakowań, w stronę których skierowaliśmy naszą uwagę

kub frąckiewicz. – To daje nam pewność, że żaden parametr zadany

już wiele lat temu, w naszym asortymencie jeszcze wzrośnie. Przy ich

przez zleceniodawcę nie ulegnie zmianie.

produkcji zaś etap projektowania, a także przygotowania plików
do druku, jest niezwykle istotny. System Apogee Prepress znakomicie
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