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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 PRAWIE Pół WIEKU DOSTAWCA 
WIODąCEJ NA RyNKU TECHNOLOgII PłyT FLEKSOgRAFICZNyCH CyREL, A OD PONAD 20 LAT 
SySTEMóW CyREL FAST DO ICH bEZSOLWENTOWEJ ObRóbKI.
W liczbie ponad 1500 instalacji, stały się one benchmarkiem wśród proekologicznych systemów na świecie. 
Obecnie na rynku dostępna jest 2. generacja procesorów: TD2000 (format płyty 106x152 cm) oraz TD3000
(127x203 cm), których klienci zainstalowali już w liczbie około 200 szt.
Wraz z 2. generacją płyt termicznych EASY (EFX-R oraz EFE-R), technologia FAST pozwala klientom na eliminację
szkodliwych rozpuszczalników do ich obróbki, uzyskanie najwyższej jakości form drukowych flekso oraz
dostęp do gotowej do druku formy w mniej niż 40 minut.
DuPont Oval Logo jest znakiem towarowym firmy DuPont i jej filii.

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

FLEKSOGRAF 
STUDIO PREPRESS

Oddział I w Drużynie
ul. Taborowa 39
62-053 Drużyna
tel.: +48 61 898 30 16
tel. kom.: +48 513 042 084
przygotowalnia@fleksograf.com.pl
www.fleksograf.com.pl

JA KO JED NI Z PIERW SZyCH W EU RO PIE MO ŻE My ZA OFE RO WAĆ PAń STWU 
MA TRy CE DO DRU KU FLEK SO gRA FICZ NE gO Wy KO NA NE W NAJ NOW SZEJ TECH NO LO gII FIR My KO DAK 
– FLE xCEL Nx UL TRA SO LU TION.

Już od ponad trzech lat (posiadamy odpowiednie know-how), wspólnie z naszymi klientami realizujemy
najwyższej jakości opakowania jednocześnie dbając o ekologię! Dzięki unikalnym właściwościom matryc

NX Ultra mogą Państwo realizować druki produkcyjne nawet z liniaturą 175 lpi,
otrzymując gęstości optyczne wyższe nawet o 0,2DE jednocześnie zmniejszając
zużycie farby. Jeśli są Państwo zainteresowani przetestowaniem płyt Kodak
Flexcel Nx Ultra Solution w Państwa firmie, zapraszamy do kontaktu.

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 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 

ERKA S.C.
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki

tel.: 22 751 39 12, 22 751 77 64
info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

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 bio de gra do wal ne. Sze ro ka ga ma la kie rów struk tu ral nych. In dy wi du al ne po -
dej ście.

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, nie rdzew ne,
spe cja li stycz ne. 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 PREMIUMSETTER – EKO LO gICZ Ny SyS TEM bEZ PO ŚRED NIE gO gRA WE RO WA NIA ELA STO MERO WyCH
FORM FLEK SO fir my Hell Gra vu re. Je dy nie 2 kro ki pro duk cyj ne, brak sol wen tów, my cie wo dą. 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.

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

USZLACHETNIENIE DRUKU, WZMOCNIENIE KAŻDEJ MARKI, JAKOŚĆ
API Foilmakers jest producentem metalizowanych  folii do ozdabiania etykiet, opakowań, grafik. 
Specjalista w produkcji metalizowanych folii do hot stampingu, cold stampingu, metalizowanych folii
do laminowania w technologii offsetowej, folii pigmentowych, dyfrakcyjnych.
Nasze folie metalizowane, folie dyfrakcyjne oraz pigmentowe  doskonale uszlachetniają każdą grafikę,
podnoszą rangę i wartość marki produktu oraz eksponują jego zalety. 
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!



POLIgRAFIKA 7/2022 61

REKLAMA EKOLOgIA W POLIgRAFII

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. Ekologiczny aspekt maszyn Mark Andy objawia się
w tworzeniu rozwiązań, które wpływają na obniżenie przede wszystkim energochłonności. Maszyny
Mark Andy Performance serii P7E oraz Evolution uzbrajane są w innowacyjne systemy, które mają realny
wpływ na spadek zużycia energii elektrycznej, ilości podłoża (przygotowanie pracy do druku na 2 m
materiału), ilości farby – ze względu na szybkie, automatyczne ustawienie druku, płytkie kałamarze.
Największą zmianą w maszynie Performance P7 oraz Evolution jest możliwość za sto so wa nia sys te mu
su sze nia LED, któ ry zmniej sza zu ży cie ener gii oraz eli mi nu je za sto so wa nie rtę ci, jak to ma miej sce
w przy pad ku tra dy cyj nych lamp UV. Wy so ko wy daj na tech no lo gia in kje to wa Mark An dy Di gi tal Se ries
HD oraz to ne ro wa Di gi tal Pro3 umoż li wia ją ob ni że nie ilo ści zu ży te go pod ło ża oraz zu ży cia ener gii.

ML SP. Z O.O.
ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne
tel. +48 55 235 09 85, info@mlpolyolefins.com
www.mlpolyolefins.com

ML PO LyOLE FINS OD PO NAD 20 LAT ZAJ MU JE SIę 
KOM PLEK SO Wą gO SPO DAR Ką OD PA DA MI Z TWO RZyW SZTUCZ NyCH. 

Dzia łal ność przed się bior stwa kon cen tru je się na od pa dach PP, PE oraz la mi na tach. 
Zdo by te do świad cze nie po zwa la pro po no wać wła ści we roz wią za nia pro du cen tom fo lii, 
dru kar niom flek so gra ficz ny m, przed się bior stwom zaj mu ją cym się kon fek cjo no wa niem 
opa ko wań, ale też fir mom wy ko rzy stu ją cym fo lie do pa ko wa nia swo ich pro duk tów. 
Od au dy tu, po przez wy pra co wa nie roz wią zań, szko le nia, aż po do sta wę de dy ko wa nych urzą dzeń 
– na si spe cja li ści po ma ga ją swo im klien tom spro stać wy ma ga niom no wo cze snej go spo dar ki od pa da mi. 
Za bez pie cza my trans port i mi ni ma li za cję ob ję to ści od pa dów po przez do sta wę na szych urzą dzeń.

TEKSTyLIA PRZEMySłOWE W RAMACH USłUgI WyNAJMU (TExTILSHARINg): 
czyściwa bawełniane, maty olejowe, wycieraczki wejściowe i ubrania robocze. 

Jako produkty do wielokrotnego wykorzystania, nie są one odpadami. Eksploatowane w obiegu
zamkniętym: dostawa, odbiór zabrudzonych tekstyliów, pranie i czyszczenie, ponowna dostawa już czystych
tekstyliów. W procesach prania wykorzystywane są biodegradowalne środki do prania nieobciążające
środowiska. Firma przejmuje również obowiązki użytkownika, wynikające z przepisów o ochronie
środowiska.  Zrównoważenie i oszczędzanie zasobów charakterystyczne są dla wszystkich komponentów
systemu usług firmy MEWA.

MEWA TEXTIL-SERVICE SP. Z O.O.
ul. Andersa 15 / 41-200 Sosnowiec
tel.: 032 363 82 60
e-mail: info@mewa-service.pl

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. 

Fir ma Kong skil de opra co wa ła sys tem od bio ru od pa dów pa pie ro wych z ma szyn po li gra ficz nych ta kich jak
sztan cow ni ce, gi lo ty ny i bo bi niar ki. A tak że ma szyn opa ko wa nio wych ta kich jak ma szy ny do pro duk cji kub -
ków czy wy tło czek. Sys tem jest opar ty na urzą dze niach do roz dra bnia nia oraz in no wa cyj nych wen ty la to -
rach MultiAir. Dzię ki tym urzą dze niom w pro ce sie od bie ra nia od pa dów zu ży wa się o 70% mniej ener gii oraz 
po pra wia się bez pie czeń stwo pra cy. Wen ty la to ry Mul tiA ir są wy po sa żo ne w obu do wę wy głu sza ją cą, któ -
ra po zwa la na zmi ni ma li zo wa nie na tę że nia ha ła su. Wen ty la tor jest stan dar do wo wy po sa żo ny w fa low nik
czę sto tli wo ści, co po zwa la na znacz ne oszczęd no ści przy mniej szych niż zwy kle pręd ko ściach pro duk cji czy
chwi lo wym po sto ju po szcze gól nych ma szyn. Zie lo na ener gia to ha sło, ja kim kie ru je się Kong skil de, na szym
ce lem jest do star cze nie in sta la cji zwięk sza ją cej wy daj ność pro duk cji, jed no cze śnie re du ku jąc zu ży cie ener -
gii oraz kosz tów, ja kie po no si klient. Wy bIERZ SPRAW DZO NE ROZ WIą ZA NIE, Wy bIERZ KONg SKIL DE.

KONGSKILDE INDUSTRIES SP. Z O.O.
ul. Sklęczkowska 16, 99-300 Kutno
tel.: +48 24 389 80 10 
www.kongskilde-industries.com/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.
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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

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 kasety UV.

DUPONT – tech no lo gia Cy rel FAST to in no wa cyj ne i re wo lu cyj ne roz wią za nie de dy ko wa ne dla dru kar -
ni ety kie to wych i opa ko wa nio wych. To sys tem no wej ge ne ra cji urzą dzeń i de dy ko wa nych płyt EASY FAST
z pła skim punk tem, któ ry dzię ki bez sol wen to wej, termicznej ob rób ce jest przy ja zny dla śro do wi ska i jed -
no cze śnie eli mi nu je cał ko wi cie su sze nie, dzię ki cze mu cał ko wi ty czas pro duk cji for my to 45 min.
ASA HI – AWP DEF/DEW to do sko na ła sta bil ność wy mia ro wa pły ty, wy twa rza nie for my od by wa się przy
uży ciu wo dy, bez sto so wa nia agre syw nych roz pusz czal ni ków i wy so kich tem pe ra tur. Pły ta jest bar dzo 
szyb ka w na rzą dza niu, ide al ny ko lor od bit ki oraz pa so wa nie ko lo ru moż li we nie mal na tych miast.
FARby – producent ekologicznych farb m.in. wodnych do druku na podłożach niewsiąkliwych typu polietylen.

www.re pro graf -gra fi kus.com.pl

REPROGRAF 
– GRAFIKUS S.A.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
DuPont: Wojciech Karlicki, tel. kom.: +48 501 205 776
karlicki.wojciech@reprograf-grafikus.com.pl
Asahi: Mariusz Matuszewski tel. kom.: +48 698 698 638
matuszewski.mariusz@reprograf-grafikus.com.pl
Farby: Violetta Kwitowska, tel. kom.: +48 693 931 052
kwitowska.violetta@re pro graf -gra fi kus.com.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.

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.

PHO SE ON: ZRóW NO WA ŻO NA ŚRO DO WI SKO WO TECH NO LO gIA UTWAR DZA NIA UV LED
W fir mie Pho se on Tech no lo gy je ste śmy w peł ni za an ga żo wa ni w ochro nę śro do wi ska. Nie ustan nie pra -
cu je my nad zmniej sze niem wpły wu wy twa rza nych przez nas pro duk tów na eko lo gię. Roz wią za nia LED
fir my Pho se on za pew nia ją sta łą i nie za wod ną moc utwar dza nia, eli mi nu ją emi sję ga zów cie plar nia nych
i wy ko rzy sta nie rtę ci w pro ce sach prze my sło wych. 
LED TO JE Dy Ny ZRóW NO WA ŻO Ny Wy bóR DLA UTWAR DZA NIA UV.
n Bez rtę ci! Za kaz sto so wa nia rtę ci w pro ce sach pro duk cyj nych upo wszech nia się na ca łym świe cie.
n Nie wy twa rza my ga zów cie plar nia nych ani ozo nu i nie mu si my ich usu wać z za kła du.
n Zna czą co zmniej szo ne zu ży cie ener gii w po rów na niu z utwar dza niem rtę cio wym UV i wy so ko -

ener ge tycz ny mi su szar ka mi IR.

PHOSEON TECHNOLOGY
Adam Robak
Regional Sales Manager – EMEA
Mobile: +49 174 6212654
adam.robak@phoseon.com
www.phoseon.com

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


