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REKLAMA płyty i materiały ekSplOatacyjne dla przygOtOWalni 

przygOtOWalnia 
flekSOgraficzna WiStar
ul. Piaskowa 58, 05-420 Józefów
tel.: 22 789 62 79, biuro@reproflexo.pl
www.wistar.home.pl

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

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
Oddział ii w Wągrowcu
ul. Lipowa 29M, 62-100 Wągrowiec
tel.: +48 61 227 55 41
tel. kom.: +48 530 995 204
www.fleksograf.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
ps.biuro@mmrgroup.pl
www.ps.mmrgroup.pl

HEIDELBERG POLSKA SP. Z O.O.
ul. Wschodu Słońca 8, 02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 777
info.pl@heidelberg.com
eshop.heidelberg.com/pl

www.multitechnika.com 

ul. Kamienna 19, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
prepress@multitechnika.com
+48 603 885 295

30 lat tworzenia jakości fleksografii to dorobek dwóch pokoleń.
dla flekSO mOżemy zrObić WSzyStkO! Jako jedyni przekraczamy granice niemożliwe dotąd dla flekso.
Oferujemy:
n jakość druku offsetowego na tekturze falistej;
n jakość technologii Kodak NX wykonywaną z udziałem wszystkich płyt fotopolimerowych z maską (LAMS);
n jakość, wszechstronność i powtarzalność jako wynik specjalnego zastosowania naświetlania UV-LED;
n unikalną technologię zmniejszenia zużycia farby nawet o 30% oraz zmniejszenie ilości przerw na mycie

matryc podczas jednego nakładu.

WySOki Standard jeSt dla naS nOrmą!

dupOnt cyrel image SOlutiOnS tO Od praWie 50 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
w kopioramach LED. DuPont Oval Logo jest znakiem towarowym firmy DuPont i jej filii.

flek SO graf Stu diO pre preSS in Si te pOr tal® au tO ma ty za cja i OSzczęd nOść W tWO jej fir mie!
Od 2020 ro ku mo że my za pro po no wać Pań stwu no wo cze sny i nie za wod ny por tal on -li ne, dzię ki któ re mu
mo gą Pań stwo mieć do stęp do wszyst kich swo ich prac o do wol nej po rze i w każ dym miej scu na świe cie.
Dzię ki ogrom nym moż li wo ściom sys te mu do wie dzą się Pań stwo, na ja kim eta pie re ali za cji znaj du ją 
się Pań stwa pro jek ty, obej rzą se pa ra cje barw ne, na nio są od po wied nie uwa gi, a tak że za mó wią pro ofa
i ma try ce. Dzię ki por ta lo wi moż li we jest rów nież wdro że nie sze re gu au to ma ty za cji, któ re prze ło żą 
się na skró ce nie cza su re ali za cji Pań stwa pro jek tów, a co naj waż niej sze, wszyst kie te za le ty mo że my
skon fi gu ro wać do kład nie z po trze ba mi Pań stwa fir my.
Je śli chcą Pań stwo spraw dzić moż li wo ści flek so graf stu dio pre press inSite por tal® za pra sza my do kon tak tu:
Le szek Ko niecz ny, tel. +48 61 225 54 56, tel. kom. +48 534 052 281, e -ma il: le szek.k@fleks o graf.com.pl

SzerOka Oferta 
dla druku flekSOgraficznegO 
i uSzlacHetniania W OffSecie:

n Płyty elastomerowe do druku fleksograficznego
n Tuleje elastomerowe (sleeves) do druku bez końca
n Płyty elastomerowe do uszlachetniania w offsecie i lakierowania wybiórczego
n Folie montażowe i podkłady kompresyjne do montażu płyt fotopolimerowych do zadruku tektury falistej

www.ps.mmrgroup.pl

Heidelberg eSHOp.
WygOdne zakupy materiałóW ekSplOatacyjnycH i części SerWiSOWycH Online. 

Szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych, których potrzebujesz, w jednym miejscu.  
Heidelberg eShop zaprojektowany z myślą o drukarniach. 
Prosta nawigacja i wyszukiwanie produktów. 
Spersonalizowana lista zakupów pozwalająca na szybkie składanie zamówień. 
Możliwość dodawania własnych notatek do listy zakupów, zmiany kolejności zamówień, drukowanie
listy zakupów. 
bezpieczeństwo. dostęp 24/7. eshop.heidelberg.com/pl

Oferujemy:

n matryce fleksograficzne do druku tektury falistej, papieru i folii
n montaż matryc dla producentów opakowań z tektury
n matryce do lakierowania wybiórczego lakierami UV, metalicznymi, 

perłowymi dla maszyn offsetowych z zespołami lakierującymi
n realizacja matryc fotopolimerowych w technologii Full HD i Flat Top Dot
n pełny serwis DTP, wspomaganie procesów projektowania grafiki opakowań

www.multitechnika.com


