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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
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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

uszLAChetnienie druku, opAkowAń, etykiet
wzmoCnienie kAżdeJ mArki
JAkość
eCo

Api Foilmakers jest producentem folii do uszlachetniania druku, opakowań, etykiet.
specjalista w produkcji metalizowanych folii do hot stampingu, cold stampingu.
folie naszej produkcji posiadają certyﬁkat instytutu pira świadczący o recyclingowalności naszych folii.
służymy profesjonalnym doradztwem technicznym, zapewniamy szkolenia oraz konsultacje na każdym
etapie produkcji opakowania lub etykiety.

aPI folIe Polska sP. z o.o.
ul. raszyńska 13, 05-500 piaseczno
+48 22 737 58 01
polska.sales@apifoilmakers.com
www.apifoilmakers.com

w Api.pL łączymy najlepsze standardy w druku wielkoformatowym z precyzją cięcia i obróbki po druku.
jesteśmy dystrybutorem pLoterów tnąCyCh i AkCesoriów do cięcia japońskiej marki GrAphteC,
dostarczamy rozwiązania belgijskiej marki summA oraz trymery marki keenCut. oferujemy:
n automatyczne wykrojniki cyfrowe umożliwiające seryjne wycinanie etykiet, opakowań wydrukowanych na materiałach formatu od a4 do B2;
n stołowe plotery tnąco-bigujące umożliwiające cięcie, bigowanie kartonu, tektury, tworzyw sztucznych
itp., a także do przygotowania płyt i obciągów do lakierowania wybiórczego;
n rolkowe plotery tnące do precyzyjnego wycinania po obrysie, w dowolnym kształcie, graﬁki wydrukowanej na ploterach drukujących w różnych technologiach.
naszym atutem jest profesjonalny i doświadczony zespół serwisowy. pełna oferta na www.api.pl

Api.pL spółkA z o.o. Centrum CięCiA
95-070 aleksandrów Łódzki, rąbień, ul. okrężna 37
Biuro obsługi klienta / magazyn główny:
ul. Zgierska 86/88, 95-070 aleksandrów Łódzki
showroom:
rąbień k. Łodzi | chorzów | warszawa
tel.: +42 250 55 95
e-mail: zamowienia@api.pl
www.api.pl

ArCtiC pAper Jest produCentem wysokieJ JAkośCi pApierów opAkowAniowyCh
w swojej ofercie posiada szeroką gamę papierów opakowaniowych przeznaczonych
do produkcji toreb papierowych, torebek, saszetek, worków, kopert oraz opakowań giętkich:
n munken kraft o zakresie gramatur 38-150 g/m², dostępny w dwóch odcieniach białości: 141 oraz 115 cie.
n G-Flexmatt – matowy, jednostronnie powlekany papier w gramaturach 60-100 g/m².
papiery opakowaniowe oferowane są w zwojach. dedykowane są do druku ﬂeksograﬁcznego i offsetowego.
posiadają certyﬁkat do kontaktu z żywnością. dostępne z certyﬁkatem fsc® lub pefc™.
munken kraft 70-150 g/m² jest dostępny z eu ecolabel.

arctIc PaPer Polska sP. z o.o.
ul. okrężna 9, 02-916 warszawa
tel.: +48 22 20 30 500
www.arcticpaper.com

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 pudełek i opakowań z papieru oraz tektury.
w swojej ofercie posiadamy m.in.: składarko-sklejarki do pudełek liniowych oraz z dnem automatycznym
i maszyny do aplikacji taśm Apr solutions, maszyny do produkcji pudełek luksusowych, bigówko-perforatorki automatyczne bacciottini, krajarki, trójnoże, utrząsarki oraz systemy cięcia baumannperfecta,
falcerki Guk oraz mb bäuerle, maszyny do laminowania tecnomac, maszyny do oprawy twardej schmedt.
oferujemy doradztwo techniczne, zapewniamy profesjonalny serwis sprzedawanych maszyn i urządzeń
oraz dostarczamy części zamienne.

bobst to Czołowy dostAwCA wysokieJ JAkośCi sprzętu i usłuG
dLA produCentów opAkowAń z tektury LiteJ, FAListeJ i mAteriAłów GiętkiCh.
firma została założona przez josepha Bobsta w 1890 roku w lozannie, w szwajcarii. posiada przedstawicielstwa w 50 krajach, zarządza 11 zakładami produkcyjnymi w 8 krajach i zatrudnia ponad 5000 osób
na całym świecie.
Bobst uważany jest za zaufanego partnera oraz lidera innowacyjności w dziedzinie opakowań z tektury
litej i falistej. dla swoich klientów z tego sektora dostarcza maszyny do druku fleksograﬁcznego
zarówno typu in-line, jak i ofﬂine, do kaszerowania w linii, złocenia oraz składarko-sklejarki, automaty
sztancujące, wycinarki rotacyjne, a także różnego rodzaju urządzenia peryferyjne.
zAprAszAmy do kontAktu z nAszą Firmą.
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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

BoBst Polska sP. z o.o.
al. kościuszki 103/105, 90-441 Łódź
sprzedaż: tel.: 42 616 26 00
Części zamienne: tel.: 42 616 26 00
parts.pl@bobst.com
serwis: tel.: 42 616 26 00
service.bpl@bobst.com
www.bobst.com
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BöttcHer Polska sP. z o.o.
ul. lesznowska 20c, 05-870 Błonie

reklama

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

böttCher poLskA oFeruJe produkty do druku opAkowAń:
n tuleje gumowe gładkie, grawerowane oraz do montażu form fotopolimerowych
n wałki do maszyn drukujących
n stabilaty – również do redukcji alkoholu i druku bezalkoholowego
n zmywacze dla druku offsetowego i ﬂeksodruku
n włókniny do myjek automatycznych
n pomocniczą chemię drukarską
n obciągi offsetowe i płyty lakierujące
nasze produkty posiadają dopuszczenia
do produkcji opakowań spożywczych.
www.bottCher.pL

otto-Hahn straße 54
63303 dreieich-sprendlingen / germany
kontakt: Filip boruszak, tel.: + 48 788 373 718
serwis: service.frankfurt@bwpapersystems.com
części: spares.frankfurt@bwpapersystems.com
sprzedaż: ﬁlip.boruszak@bwpapersystems.com
www.bwpapersystems.com

bw papersystems (bwp), oddział ﬁrmy barry-wehmiller, łączy w sobie dotychczasowe marki w branży
przetwórstwa papieru z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tektury falistej i przetwórstwa
opakowań, arkuszy i opakowań, materiałów piśmiennych i dokumentów zabezpieczających.
Znana pod markami marquipwarduntied, k&H i VortX, ﬁrma Bw papersystems jest obecna w regionie
emea od 30 lat, posiadając zakłady w niemczech, na węgrzech, w irlandii, we włoszech i w Hiszpanii.
obecnie ﬁrma Bw papersystems podjęła decyzję o większym zorientowaniu na klienta w tym regionie
poprzez zapewnienie pozytywnych doświadczeń klienta zarówno w punkcie sprzedaży, jak i przez wiele
lat po sprzedaży.
firma ma teraz do zaoferowania nowe produkty, nową organizację do realizacji i wsparcia oraz nowe
spojrzenie na całkowity koszt użytkowania dostarczanych rozwiązań.

cIcero staPro grouP sP. z o.o.
ul. chorągwi pancernej 43
02-951 warszawa

kontakt: Aleksandra szaforska
tel.: +48 785 009 700
e-mail: szaforska@iscicero.pl
www.cicero.pl

system CiCero mis to proFesJonALny system inFormAtyCzny
dedykowAny dLA poLiGrAFii.
n Handel, kalkulacja, tecHnologia
n Zakup i magaZyny
charakteryzuje się budową modułową
n produkcja
– siła systemu tkwi w zastosowaniu jego
n ZBieranie danycH
pełnej wersji, istnieje jednak możliwość
n logistyka
wdrożenia i korzystania z poszczególnych
n fakturowanie
modułów samodzielnie lub cyklicznego
n eksport danycH do Bi
włączania i rozpoczynania prac
n analiZa poprodukcyjna
z kolejnymi częściami systemu.

dIgIPrInt Pl sP.k.
ul. annopol 4a, 03-236 warszawa
tel.: 22 295 03 80, fax: 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl, www.digiprint.pl

w oFerCie szereG rozwiązAń dLA rynku druku orAz proJektowAniA i produkCJi opAkowAń.
w trakcie działalności digiprint stworzyło szerokie portfolio produktów najlepszych marek na świecie, a oprócz sprzedaży oprogramowania i maszyn oferuje klientom instalację i serwis zaimplementowanych rozwiązań.
obecnie digiprint jest przedstawicielem na polskim rynku takich marek jak hp indigo, hp Latex, hp pwp,
esko, kongsberg, highcon, scodix, Gm, d.gen, a także Lamina czy Fotoba. w swojej ofercie posiada również bogate portfolio oprogramowania do zarządzania produkcją oraz do projektowania opakowań czy
color management, w tym esko automation engine, artioscad, theuer, cloudlab, measure color oraz gmg.
digiprint posiada doskonały zespół inżynierów serwisowych, który prowadzi doradztwo techniczne oraz
instalację oferowanych rozwiązań – zarówno maszynowych, jak i oprogramowania.

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

efI cretaPrInt s.l.u.
carrer dels ibers, 54
12550 almazora (castellón)
Hiszpania
www.eﬁ.com
kontakt: frank janssen
dyrektor sprzedaży
e-mail: frank.janssen@eﬁ.com
mobile: +32 479 933 040
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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.

produCenCi opAkowAń mogą wzmocnić swoje możLiwośCi drukowAniA
nA tekturze FAListeJ, opAkowAniACh i dispLAyACh za pomocą jednoprzebiegowej
drukarki cyfrowej w technologii uV led efi nozomi C18000, drukującej do 75 m/min
na podłożach o szerokości do 1,8 metra.
maszyna efi nozomi, pierwsza, która uzyskała certyﬁkat fogra,
jest częścią kompletnego ekosystemu produkcji tektury falistej ﬁrmy efi,
z najnowocześniejszymi oryginalnymi atramentami efi, technologią fiery dfe
oraz kompletnym pakietem oprogramowania efi corrugated packaging suite
do zarządzania operacjami biznesowymi i produkcją.
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FirmA eps oFeruJe dedykowAne dLA brAnży poLiGrAFiCzno-opAkowAnioweJ
inteLiGentne, zinteGrowAne i zAutomAtyzowAne oproGrAmowAnie kLAsy mis i erp.
CorruGAted suite jest rozwiązaniem mis/erp przeznaczonym dla producentów opakowań z tektury falistej.
rAdius – dla opakowań giętkich, kartonów, producentów etykiet, ekstruzji i rotograwiury.
print FLow to komponent zaawansowanego planowania produkcji, integrowany w istniejących
środowiskach (m.in. sap).
dla każdego segmentu rynku ﬁrma eps oferuje dedykowane dla branży rozwiązania,
które pomogą osiągnąć doskonałe rezultaty poprzez redukcję kosztów i wzrost wydajności.

eProductivity software
40 24th street, pittsburgh, pa 15222
stany Zjednoczone
www.eproductivitysoftware.com
monika nojszewska, tel. kom.: +48 500 415 113
monika.nojszewska@eproductivitysoftware.com

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.

erHardt+leIMer gMBH
albert-leimer-platz 1
86391 stadtbergen, germany
+49 821 2435-400 / www.erhardt-leimer.de

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.

erka s.c.
ul. wiślana 70, 05-092 Łomianki

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.

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

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

kompLeksowe portFoLio rozwiązAń dLA drukArń opAkowAniowyCh.
niezależnie od tego, czy jest to druk offsetowy, cyfrowy czy zwojowy, oferta obejmuje maszyny indywidualnie konﬁgurowane pod kątem maksymalnej wydajności i najbardziej wyraﬁnowanych zastosowań.
nAświetLArki suprasetter a75/a106/106; mAszyny drukuJąCe speedmaster cX 75/102,
Xl 75/Xl 75 anicolor, cX 104, Xl 106; mAszyny do zAdruku kArtonu z roLi Heidelberg intro/ics/fcl;
sztAnCe easymatrix, promatrix , powermatrix, sztanca rotacyjna speedmaster Xl 106-dd, sztanca płaska;
skłAdArko-skLeJArki diana go 85, diana easy 85/115, diana smart 55/80/115, diana X-2 115;
systemy kontroLi opAkowAń diana eye 42/55, diana inspector; systemy CięCiA polar.
Całość uzupełniają odpowiednie elementy oprogramowania systemu prinect dedykowane dla drukarń
opakowaniowych, materiały eksploatacyjne i serwis.

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

papiery makulaturowe – starboard:
z raubling papier Gmbh:
liner 01,02 (100-200 g/m2), liner 03 (140-240 g/m2),
substytut ﬂutingu (100-150 g/m2),
substytut kraftlinerów (115-186 g/m2)
z Laakirchen papier AG: liner 02 (100-135 g/m2),
liner 03 (90-135 g/m2), ﬂuting (80-135 g/m2)
papiery z sCA Containerboard:
sca kraftliner (250-440 g/m2),
sca white top kraftliner (125-200 g/m2)

heinzeL sALes poLAnd sp. z o.o.
al. komisji edukacji narodowej 57/124
02-797 warszawa, polska
tel.: +48 22 832 52 82
www.heinzelsales.com
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papiery pakowe starkraft pöls:
starkraft 20-100 g/m2 (biały papier siarczanowy,
wersja standard, wersja prążkowana)
papiery publikacyjne
kabel premium pulp & paper:
papiery lwc (45-60 g/m2), papiery lwc HB
(60-110 g/m2), papiery okładkowe (70-110 g/m2)
papiery publikacyjne
Laakirchen papier AG: papiery sc (40-60 g/m2),
papier natural offset (42-49 g/m2)
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poLski produCent mAszyn do opAkowAń kArtonowyCh
n zautomatyzowany transport palet – rolotoki, skrzyżowania, rozjazdy
n automatyczne systemy usuwania odpadów tekturowych
n przecinarki do tektury typu „plaster miodu”
n wykrawarki rotacyjne, drukarki ﬂeksograﬁczne
43-190 mikołów, ul. rybnicka 108
tel.: 32 2262 393, tel.: 32 7384 956
biuro@hmb-opakowania.pl
www.hmb-opakowania.pl

nowośCi:
n wieszaki na polimery
n wieszaki na matryce
n wózek na matryce i polimery

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
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.

Infograf sP. z o.o.
al. 11 listopada 159, 66-400 gorzów wielkopolski
biuro: tel.: +48 513 700 322
dział handlowy: tel.: +48 501 262 552
serwis: tel.: +48 501 790 552
e-mail: biuro@infograf.eu / www.infograf.eu

bezpośredni importer nowyCh mAszyn
n automatów do produkcji pudełek, okładek, teczek, segregatorów;
n automatów do sztancowania i złocenia, 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 linii do produkcji opakowań z pulpy.
zapewniamy instalacje, szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
dodatkowo zajmujemy się: doradztwem technologicznym i technicznym.
jesteśmy autoryzowanym dostawcą do wiodących ﬁrm ﬁnansujących, pomagamy w pozyskaniu ﬁnansowania.

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
www.nowasublimacja.pl

inteGArt – propAGAtor orAz dystrybutor nowoCzesnyCh rozwiązAń teChnoLoGiCznyCh dLA
rynku GrAFiCzneGo, opAkowAnioweGo orAz przemysłoweGo. firma dostarcza innowacyjne maszyny, a także całe systemy wraz z niezbędnym, specjalistycznym oprogramowaniem. w ofercie znajdują się:
n drukarki Hp latex 300, 500, 1500, 3600
n drukarki Hp latex serii 700/800 oraz z białym atramentem serii 700w/800w
n drukarki sublimacyjne Hp stitch serii 500/1000
n drukarki Hp latex r 1000/2000 do druku na mat. sztywnych i rolowych, także z użyciem białego atramentu
n rozwiązania cyfrowe summa cut, summa f oraz summa l series (laser)
n urządzenia post-ﬁnishingowe (komplementarne.pl): trymery, laminatory, aplikatory
n autoryzowany serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wsparcie techniczne i instalacyjne

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
intermat@intermat.com.pl
www.intermat.com.pl

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.
n kleje „na gorąco” – kleje niskotopliwe, glutynowe, produkcja pudeł, oprawa twarda (książki, katalogi)
n kleje topliwe na bazie polioleﬁny, do stosowania na składarko-sklejarki, do produkcji tacek, pudełek itp.
n kleje „na gorąco” – w laskach
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.

IntrozaP sP. z o.o.
ul. stefana grota roweckiego 4, 43-100 tychy
tel.: +48 32 326 25 86, biuro@introzap.pl
www.introzap.pl

introzAp od 20 LAt Jest przedstAwiCieLem Firmy koLbus Gmbh & Co.kG. nA rynku poLskim.
w naszej ofercie znajdują się:
n maszyny do produkcji okładek z bogatym opcjonalnym wyposażeniem
n maszyny do uszlachetniania okładek
n nożyce do cięcia tektury litej.
dysponujemy dodatkowo maszynami do wykonywania pudełek luksusowych z tektury litej – żłobkowanie tektury, oklejanie, wklejanie luster, formowanie pudełek, aplikowanie magnesów.
oferujemy również usługi profesjonalnego serwisu i doradztwo techniczne.
obecnie w ofercie również kompaktowe i modułowe maszyny do produkcji pudeł z tektury falistej
oraz składarko-sklejarki. nowość: sztanca rotacyjna z drukiem ﬂeksograﬁcznym.
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Jesteśmy speCJAListAmi w teChnoLoGii złoCeniA nA GorąCo
polecamy państwu:
n szkoLeniA teoretyCzne i prAktyCznie z hot-stampingu
n serwis i dorAdztwo przy uruchamianiu nowych projektów
n maszyny cylindryczne do hot-stampingu niemieckiej ﬁrmy spm steuer
n tygle do złoceń z automatycznym podawaniem kLuGe
n pomoc w zakupie i sprzedaży używAnyCh mAszyn poLiGrAFiCznyCh
n mAtryCe mosiężne i pAtryCe dla wymagających klientów
n szkoLeniA sprzedAżowe z uwzględnieniem specyﬁki branży poligraﬁcznej
zapraszamy do współpracy!

pAnkAboArd produkuje kArtony powLekAne (Fbb) w wyższyCh GrAmAturACh
od 275 do 560 g/m2, do produkcji opakowań i innych zastosowań.
w tym zakresie jesteśmy jednym z wiodących dostawców w europie.
oferujemy również szeroką GAmę niepowLekAnyCh kArtonów speCJALnyCh,
o różnych przeznaczeniach ﬁnalnych. dysponując wyjątkową różnorodnością produktów, dużym
zakresem gramatur i specjalnymi właściwościami materiałów, możemy zapewnić naszym klientom
optymalne rozwiązania, nawet w przypadku nietypowego przeznaczenia lub modyﬁkacji produktu.
www.pankaboard.com

sprAwdzony dostAwCA
wysokieJ JAkośCi mAszyn
do produkCJi tektury
i opAkowAń.

n
n
n
n
n
n

Jesteśmy w stAnie
dostArCzyć mAszyny
przystosowAne indywiduALnie
pod kLientA

n
n

slottery drukujące, wycinające
in-linery, casemakery
sztance automatyczne i półautomatyczne
składarko-sklejarki
laminatory (kaszerówki)
tekturnice i ich podzespoły
drukarki cyfrowe do tektury
części zamienne:
– okładziny przeciwbieżni rotacji,
– kółka podajnika, kółka niegniotące

wyłączny PrzedStawicieL

ŁaPIńskI
doradztwo BIznesowe, PolIgrafIa, szkolenIa

ul. Bliska 10/71, 03-804 warszawa
tel.: + 48 88 33 22 136, tel.: + 48 501 44 23 94
biuro@zenonlapinski.pl, www.zenonlapinski.pl

www.pankaboard.com

PankaBoard Polska sP. z o.o.
ul. dziekońskiego 1, 00-728 warszawa
grzegorz dąbrowski: +48 691 727 957
grzegorz.dabrowski@pankaboard.com
karolina korpalska: +48 730 565 358
karolina.korpalska@pankaboard.com

Paker sP. z o.o.
ul. leśna 24 Zębice, 55-010 Św. katarzyna
tel. kom.: 696 017 710
info@paker.eu, marcin@paker.eu
www.paker.eu

oki europe to Jeden z CzołowyCh produCentów
urządzeń drukuJąCyCh dLA brAnży usłuGoweJ orAz GrAFiCzneJ.
posiadamy w ofercie między innymi drukarki:
n drukarki pro8432wt do wydruków termotransferowych z możliwością użycia podkładu w kolorze białym
n drukarki pro9541wt do wykonywania transferów hybrydowych w technologii Cmyk plus biały
n rolowe drukarki etykiet serii pro1000 drukujące w oparciu o suchy toner w kolorach cmyk plus biały
n urządzenia pro9541/42 do druku graﬁcznego na różnych podłożach, w tym torbach papierowych,
również w technologii cmyk plus biały lub przezroczysty

okI euroPe (Polska)
ul. domaniewska 42, 02-672 warszawa
osoba kontaktowa:
tomasz Ziędalski, tel.: 22 44 86 500
tomasz.ziedalski@okieurope.com
www.oki.pl

nestro zAJmuJe się proJektowAniem, montAżem AutomAtyCznyCh systemów odbioru
śCinki i trymu boCzneGo.

nestro PPHu sP. z.o.o.
ul. kolejowa 2
46-300 stare olesno

od ponad 40 lat proponuje rozwiązania w zakresie systemów odpylania, transportu pneumatycznego
i mechanicznego, własne wentylatory tnące, jak również rozdrabniacze arkusza i gilz.
Zaczynamy zawsze od planowania i projektowania optymalnych rozwiązań, poprzez instalowanie
i uruchamianie urządzeń przez własny wysoko wykwaliﬁkowany personel.

tel.: +48 509 516 900 – jakub mąka
tel.: +48 735 912 262 – mariusz Baranowski

nestro jest partnerem handlowym firmy bALemAster europe w polsce w zakresie belownic
i prasokontenerów.

info@nestro.p
www.nestro.pl

zAuFAny dostAwCA przemysłowyCh rozwiązAń
do CyFroweGo druku etykiet i opAkowAń GiętkiCh
LFp industrial solutions jest autoryzowanym dystrybutorem i integratorem rozwiązań renomowanej
marki durst. seria cyfrowych maszyn drukujących durst tau, w tym sztandarowe modele takie jak tau
330 rsc, rsc e, rsc e lm oraz najnowszy tau rsci oferują najlepszą na rynku jakość dzięki 2pl kropli
oraz rozdzielczość 1200x1200 dpi przy niskich kosztach druku. seria durst tau stwarza ogromne
możliwości konﬁguracyjne i umożliwia szeroki wybór aplikacji. optymalne wskaźniki kosztowe
powodują, że maszyny serii tau z powodzeniem sięgają po średnie i długie nakłady przy stabilności
barwnej od pierwszej do ostatniej pracy, a szeroki wachlarz zastosowań nie ogranicza się wyłącznie
do druku etykiet samoprzylepnych.

lfP IndustrIal solutIons
ul. kwidzyńska 4, 51-416 wrocław
tel.: +48 71 321 98 83
office@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl
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kontakt: Grzegorz zieliński
account manager
mobile: +48 608 244 268
g.zielinski@lfp-industrial.pl

53

mAteriAły, urządzeniA i rozwiązAniA do produkCJi opAkowAń

MMds MacHInes
ul. piłsudskiego 73
32-050 skawina
tel.: +48 12 252 77 77
tomasz marczewski
tel. kom.: +48 601 45 81 66
www.mmds.pl

25 lat na rynku

Agencja Sprzedaży Papieru i Kartonu
„Podolska”
– agencja sPrzedaży kartonu I PaPIeru
ul. cicha 15, 30-129 kraków
tel.: 12 637 73 43, fax: 12 638 63 21
podolska@podolska.pl
www.podolska.pl

PrIntlIne sP. z o.o.
www.printline.pl

reklama

wyłąCzny dystrybutor nowyCh mAszyn do produkCJi opAkowAń z kArtonu i tektury
serwis maszyn poligraﬁcznych i relokacja maszyn i maszyny używane
najnowocześniejsze automaty sztancujące z usuwaniem nieużytków i separacją
– w rozmiarach od 800 do 1680 mm
składarko-sklejarki do kartonu i tektury falistej – w rozmiarach od 600 do 2500 mm
okienkarki z bigowaniem okienek w linii
maszyny do formowania opakowań przestrzennych – typu popcorn i big mac
Automaty do złocenia na gorąco (hot-foil stamping) – do formatu B0
złociarki gietZ i maszyny do opakowań typu wrapped riGid boX i kaszerownice – w tym karton
do kartonu i maszyny do separacji użytków i maszyny do oczyszczania stosu – blankery i Foliarki

n

przedstawicielstwo w polsce
producentów papieru, kartonu
i tektury litej:
n
n
n
n

n
n
n
n

n
n

albert köhler gmbH, gengenbach (d)
smurﬁt kappa wrexen paper & Board gmbH,
diemelstadt (d)
smurﬁt kappa Herzberg solid Board gmbH,
Herzberg am Harz (d)
kartonfabrik kaierde, delligsen (d)

n

Buchmann kartonfabrik gmbH,
annweiler (d)
pﬂeiderer-spezial papiere, teisnach (d)
cartiera del chiese, montichiari (i)
jip – papirny Vetrni, a.s. (cZ)

papier, karton i tektura lita – to nasza specjalność.
więcej informacji na: www.podolska.pl

najlepsza chemia offsetowa ﬁrmy eGGen
farby i lakiery konwencjonalne, uV, eB, led ﬁrmy toyo
lakiery dyspersyjne vArCoteC, w tym AmCA
gumy offsetowe vuLCAn, roLLin, printeC

wysoka jakość oraz redukcja makulatury, oszczędność energii i czasu, wydajność to nasz cel.
kontakt:
printline@printline.pl
22 72 111 36

w ofercie: zmywacze, bufory offsetowe, środki pomocnicze, obciągi offsetowe i płyty gumowe i polimerowe
do lakierowania, kartony podkładowe, podkłady finito, farby i lakiery offsetowe konwencjonalne, led,
eB, uV, lakiery ﬂeksograﬁczne dyspersyjne, led, eB, uV, ﬁltry, powłoka dyphox, taśmy samoprzylepne.

Jeden z wiodąCyCh nA poLskim rynku poLiGrAFiCznym dostAwCów mAteriAłów,
urządzeń, mAszyn orAz oproGrAmowAniA do produkCJi opAkowAń
nasi dostawcy to m.in.:
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

n
n
n
n
n

AsAhi
dupont
JinbAo
mps
viAnord

n
n
n
n
n

bieFFebi
GerGonne
kdX
sAkurAi
X-rite

n
n
n
n
n

ComeXi
GmG
komori
sCreen
youbond

n
n
n
n
n

Cron
GuAnGyA
prAXAir
teXAChem
zhenGrun

n
n
n
n
n

dAkiou
iGt
miyAkoshi
vALLoy
yoCo

sistrAde Jest oGóLnoświAtowym dostAwCą
zinteGrowAnyCh inFormAtyCznyCh systemów kLAsy erp/mis
dLA brAnży poLiGrAFiCzneJ orAz opAkowAnioweJ.
sIstrade Poland
aleja niepodległości 69
02-626 warszawa
tel. kom.: +48 606 744 996
warsaw@sistrade.com
www.sistrade.com

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.

sMart lfP sP. z o.o. s.k.
ul. wojska polskiego 2, 40-669 katowice
kontakt: biuro@smartlfp.pl
demo eXperience center: +48 609 912 719
www.smartlfp.pl

smart LFp koncentruje swoje działania na zaspokojeniu potrzeb klientów przemysłowych rynków
viscom, opako oraz textile. jest gwarancją profesjonalnej integracji środowiska produkcyjnego w branży
lfp, zapewniając asystę, dobór rozwiązań, szkolenia, optymalizację workﬂow oraz rozwiązania
software mis dla tych rynków. w ofercie znajdują się:
n urządzenia drukujące ﬁrmy efi n drukarki roll-to-roll uVgel Canon n stoły cyfrowego cięcia szwajcarskiej firmy zünd n oprogramowanie do produkcji opakowań engview system n maszyny do
druku etykiet i opakowań Xeikon n oprogramowanie ﬁrmy dataline solution n smart LFp experience
Center – szkolenia specjalistyczne lean management, warsztaty opakowaniowe + materiały pos/pop
n wsparcie przy uzyskaniu środków ﬁnansowania inwestycji oraz wsparcie techniczne i instalacyjne,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
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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, 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.

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

istnieJąCA od 1869 roku FirmA windmöLLer & höLsCher
to obeCnie wiodąCy GLobALny dostAwCA mAszyn do produkCJi
i przetwArzAniA opAkowAń GiętkiCh.
widzimy siebie jako partnera, który oferuje swoim klientom wszystko z jednego źródła, od doradztwa
poprzez usługi inżynieryjne po dostawę wysokiej jakości maszyn do produkcji kompletnych opakowań.
skupiamy się na trzech obszarach działalności: ekstruzji, rotograwiurze i ﬂeksodruku oraz przetwarzaniu.
szeroka wiedza o procesach produkcyjnych pozwala nam wdrażać innowacyjne i pionierskie rozwiązania.

wIndMöller & HölscHer Polska sP. z o.o.
ul. okrężna 83a/8, 02-933 warszawa
tel.: 22 642 90 60
iwona_firlinska@wuh-group.com
www.wuh-group.com

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW, KTÓRZY WYBRALI DLA ROZWOJU
SWOJEGO BIZNESU NAJNOWOCZEŚNIEJSZE
NA RYNKU:

składarko-sklejarki marki ZIHONG

automaty sztancujące JIGUO

kaszerownice JIGUO

Zapraszamy do prezentacji i przetestowania naszych maszyn w warunkach produkcyjnych,
w drukarniach w Polsce. W tym celu prosimy o kontakt z:
Tomasz Marczewski | +48 601 45 81 66 | tomasz.marczewski@mmds.pl | www.machines.mmds.pl
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