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Multifol Spółka Jawna
ul. Śliwiaka 28
30-797 Kraków
tel. 12 294 91 36
fax 12 294 91 37
biuro@multifol.com.pl
www.multifol.com.pl

Profesjonalna automatyczna przygotowalnia oferuje dla zakładów  
sitodrukowych następujący zakres usług: 
• Usługowe naświetlanie szablonów sitodrukowych w technologii 

Computer-to-Screen Direct Eposure (świecenie sit z pliku – 
bez konieczności dostarczania filmów). 

• Automatyczne odwarstwianie, odtłuszczanie szablonów i ich 
automatyczne wypłukiwanie po naświetlaniu na urządzeniu GRUNIG. 

• Automatyczne powlekanie szablonów sitodrukowych emulsjami 
światłoczułymi na urządzeniu GRUNIG. 

Fleksograf  
studio prepress sp.j.
ul. Szpakowa 6
62-050 Mosina
tel. 61 898 30 16
tel. kom. 513 042 084
biuro@fleksograf.com.pl
www.fleksograf.com.pl

Fleksograf studio prepress sp.j. od ponad 10 lat zajmuje się przygotowa-
niem matryc fotopolimerowych oraz obsługą firm w zakresie doradztwa 
poligraficznego i druku fleksograficznego. Zatrudniamy profesjonalistów 
z wieloletnim stażem, a także młode i kreatywne osoby, które zapewniają 
szybką realizację zamówień klientów na bardzo wysokim poziomie. To 
wszystko w połączeniu z najnowszymi technologiami pozwala kompleksowo 
zrealizować każde, nawet najbardziej wymagające zlecenie.

Phoenix Xtra Print Polska
M&MR Trading Polska  
Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 25 DE
81-061 Gdynia
tel. 58 627 49 22
fax 58 627 49 23
biuro@pxp.com.pl
www.pxp.com.pl
www.mmr-trading.pl

Phoenix Xtra Print Polska jest wyłącznym przedstawicielem elastomerowych form 
drukowych i sleevów producenta ContiTech marki Conti LaserLine w Polsce. Oferujemy 
na miejscu serwis bezpośredniego grawerowania wysoko wydajnym laserem włók-
nowym nowej generacji Hell Premium Setter, co pozwala na ekspresowe dostawy 
do Klienta. Elastomer to gwarancja najwyższej jakości i stabilności druku flexo!
CONTI LASERLINE CSX i CSC – elstomerowe formy drukowe w postaci płyt 
lub tulei, odpowiednie do druku farbami wodnymi, rozpuszczalnikowymi oraz 
UV. Conti Laserline CSC – jedyna na świecie tego typu forma posiadająca 
zintegrowaną warstwę kompresyjną niwelującą potrzebę użycia pianki.
CONTI LASERLINE CSL i CAL – elstomerowe formy do uniwersalnego lakiero-
wania. CSL na podłożu poliestrowym, CAL na podłożu aluminiowym.

DIGIPRINT PL
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. +48 22 295 03 80
fax +48 22 295 03 91
info@digiprint-pl.eu
www.digiprint-pl.eu

Firma Digiprint PL specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych i kom-
pleksowych rozwiązań dla przygotowalni poligraficznych i drukarni flekso:
• naświetlarki do płyt fotopolimerowych ESKO CDI,
• plotery tnąco-frezujące ESKO Kongsberg,
• fleksograficzne maszyny do druku na tekturze falistej CUIR,
• systemy wydruków próbnych,
• kompleksowe oprogramowanie ESKO,
• kalibracje i standaryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach,
• konsultacje i wdrożenia technologii druku wielokolorowego ESKO Equinox,
• szkolenia produktowe i technologiczne,
• serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wsparcie techniczne.

DIGIPRINT 
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

t: +48 22 295 03 80    
f: +48 22 295 03 91   
info@digiprint-pl.eu
www.digiprint-pl.eu  

DIGIPRINT – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA POLIGRAFII 

Firma Digiprint PL specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych i kompleksowych  
rozwiązań dla przygotowalni poligraficznych i drukarni flekso.

- naświetlarki do płyt fotopolimerowych ESKO CDI
- plotery tnąco-frezujące ESKO Kongsberg
- fleksograficzne maszyny do druku na tekturze falistej CUIR
- systemy wydruków próbnych
- kompleksowe oprogramowanie ESKO
- kalibracje i standaryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach
- konsultacje i wdrożenia technologii druku wielokolorowego ESKO Equinox
- szkolenia produktowe i technologiczne
- serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wsparcie techniczne

Reprograf SA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00
fax 22 539 40 10
info@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl
www.xrite.reprograf.com.pl

• Asahi – fleksograficzne formy drukowe
• EFI Fiery – systemy proofingu cyfrowego z certyfikacją FOGRA
• FujiFilm – płyty offsetowe
• GTI – komory świetlne dla poligrafii
• IGT Testing Systems – testery druku
• Screen – termiczne systemy CTP flexo z rodziny FX oraz naświetlarki 

offsetowe
• X-Rite – narzędzia do kontroli jakości barwy

Akon
ul. Jutrzenki 82
02-230 Warszawa
tel. 22 632 74 45
firma@akon.com.pl 
www.akon.com.pl 

Firma AKON od ponad 20 lat zaopatruje rynek poligraficzny w materiały i sprzęt do 
przygotowalni oraz prowadzi serwis maszyn prepress. Jesteśmy również dystrybutorem 
oprogramowania firm Enfocus, Xitron, Alwan.
Materiały eksploatacyjne:
 Agfa – wszystkie rodzaje płyt offsetowych oraz filmy;
 Abezeta – płyty UV;
 Toray – płyty Waterless.
Urządzenia:
 Agfa – naświetlarki termiczne i fioletowe oraz wywoływarki;
 BasysPrint – naświetlarki do płyt UV i do bezpośredniego naświetlania;  

siatek sitodrukowych – Computer to Screen;
 Amsky – naświetlarki do płyt termoczułych i do płyt UV;
 Amsky Flexo – termiczne naświetlarki płyt fleksograficznych;
 wywoływarki offsetowe i fleksograficzne Heights I Glunz&Jensen.
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