
M A I N  T O P I C S  N E W S
DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ I USŁUG DLA PREPRESSU 

(ROZWIĄZANIA DO KONTROLI, ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ – CMS, CRM, 
COLOR MANAGEMENT, OPROGRAMOWANIA WEB-TO-PRINT I PRZYGOTOWANIA FORM DRUKOWYCH)

Agfa Graphics NV  
(Spółka Akcyjna)  
Oddział w Polsce
Oxygen Park Budynek B
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa
tel. 22 31 11 900
fax 22 31 11 966 
info.pl@agfa.com
www.agfa-polska.pl 

Agfa Graphics to renomowany dostawca oprogramowania do prepressu: 
APOGEE Prepress z automatyzacją planowania, weryfikacją, montażem 
i  rastrowaniem prac. Obsługuje pełny standard JDF ze zdalną akceptacją 
(WebApproval) i sklepem internetowym StoreFront w chmurze. Wierna 
reprodukcja barw (podgląd/PDF/proof kontraktowy). Sterowanie cyfrowych 
maszyn drukujących oraz inkjet. Najnowszy wersja APOGEE 10 również 
w chmurze. W ofercie zaawansowane workflow dla wielkoformatowych 
ploterów inkjet – ASANTI 3.0 oraz drukarni gazetowych ARKITEX 2.0. 

Alstor Sp.J. 
(dystrybutor  
rozwiązań EIZO w Polsce)
ul. Wenecka 12
03-244 Warszawa
tel. 22 510 24 00
fax 22 675 43 10
eizo@eizo.pl
www.eizo.pl

Monitory EIZO z serii ColorEdge to profesjonalne panele do prac graficz-
nych, prepressu i edycji fotografii. Gwarantują perfekcyjne odwzorowanie 
kolorów dzięki najwyższej jakości matrycy, rozbudowanej elektronice, za-
awansowanej funkcjonalności oraz precyzyjnym i powtarzalnym wynikom 
sprzętowej kalibracji i profilowania. Wybrane modele wyposażono w czujnik 
umożliwiający automatyczną kalibrację.
Galeria EIZO w Warszawie  – umów się na spotkanie i sprawdź moż-
liwości monitorów EIZO.

IdeaSystems Sp. z o.o.
ul. Poznańska 18A
65-137 Zielona Góra
tel./fax +4868 329 90 20
info@ideasystems.eu
www.ideasystems.eu

IdeaSystems to dostawca rozwiązań klasy MIS oraz CRM dla branż: poli-
graficznej i reklamowej. Oferowana platforma PRESTO wspiera efektywne 
zarządzanie we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa od web-to-print, 
Preflight, CRM, automatyczne kosztorysowanie przez produkcję, gospodarkę 
magazynową, logistykę, finanse i księgowość po wielowymiarowe raporty. 
W ramach platformy PRESTO dostępne są moduły dedykowane dla agencji 
reklamowych i firm zarządzających nośnikami reklamowymi.

Koliber Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 1
47-300 Krapkowice
tel. 77 407 80 25
studio@koliberflex.pl
www.koliberflex.pl

Kompleksowa produkcja fleksograficznych form drukowych. Ambitne po-
dejście do każdego zadania, co wpływa na profesjonalną obsługę klienta 
oraz wysoki poziom świadczonych usług. Mamy do dyspozycji dwie linie 
technologiczne Kodak NX, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość form 
drukarskich, uzyskując odwzorowanie punktów rastrowych w zakresie 
przejść tonalnych od 0,4% do 99,6%. Certyfikat jakości wydany przez firmę 
Kodak potwierdza staranność ich wykonania. W ofercie mamy również 
profilowanie maszyn drukarskich, standaryzujemy prace do norm ISO.

PRZYGOTOWALNIA  
FLEKSOGRAFICZNA
Biuro i produkcja:
ul. Szpakowa 6
62-050 Mosina
tel. 61 898 30 16
tel. kom. 513 042 084
biuro@fleksograf.com.pl
www.fleksograf.com.pl

NOWOŚĆ! Płyty Fotopolimerowe JET o grubości 1,14 mm. Bardzo dobra jakość za 
rozsądną cenę! Jako pierwsi w Polsce oferujemy Państwu wysokiej jakości matryce JET Europe 
z płaskim punktem drukującym. Są one idealne do nadruków na foliach takich jak PP czy PE. 
Chcesz otrzymać próbkę folii? Skontaktuj się z naszymi technologami:
Joanna Walachowska 534 053 800, Piotr Rogoziecki 534 058 077

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
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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

Kompleksowa oferta nowoczesnych rozwiązań dla druku fleksograficznego 
w postaci elastomerowych form i tulei marki CONTI Laserline, których 
jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce. Wyposażona w specjali-
styczny sprzęt przygotowalnia i studio graficzne gwarantuje profesjonalną 
obsługę drukarni w zakresie doradztwa technicznego oraz produkcji 
matryc drukowych grawerowanych bezpośrednio. Park maszynowy: dwa 
lasery włóknowe dysponujące łącznie 3 wiązkami lasera, w tym jeden 
z możliwością grawerowania dużych formatów (do B0+). 

PPHU POLIMERPRO s.c.

ul. Przemysłowa 1, Paterek
89-100 Nakło nad Notecią
tel. kom. 667 284 004
wesolek.polimer@wp.pl
www.polimerpro.net.pl

Kompleksowe wsparcie dla drukarni, od projektów graficznych, przez 
tworzenie matryc przy użyciu nowoczesnych technologii m.in. Kodak NX, 
a także destylację i regenerację wymywaczy fotopolimerowych i rozpusz-
czalników. Przewagę konkurencyjną dają najszybszy w Polsce czas realizacji 
zamówienia, ogólnopolski zasięg i elastyczna forma współpracy.
Nowy sezon otwieramy z pierwszą w Polsce linią produkcyjną opartą na 
procesorze wymywającym Flint Group wraz z ekologicznym solwentem  
FS90I, który skraca czas suszenia formy drukowej o 50%, co pozwoli nam 
zrealizować zlecenia w rekordowo krótkim czasie. 
Zapraszamy do testowania udoskonalonych matryc.
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i cyfrowej, zorganizowała także konferencję edukacyjną: 
Forum Druku Cyfrowego. Połączenie formuły prezentacji 
produktów na stoisku wystawienniczym z wiedzą na 
temat druku cyfrowego przekazaną uczestnikom pod-
czas Forum spotkało się z uznaniem nie tylko ze strony 
uczestników targów, ale także organizatorów. 

Forum Druku Cyfrowego to spotkanie praktyków 
w całości poświęcone technologii umożliwiającej per-
sonalizację opakowań, druk zmiennych danych oraz 
produkcję JIT (Just In Time) z jednoczesną optymali-
zacją kosztów ich zakupu. Dzięki połączeniu fachowej 
wiedzy z praktyką i najnowszymi trendami w projekto-
waniu etykiet i opakowań to także miejsce inspiracji 
dla tych wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać 
możliwość komunikacji i potencjał, jaki daje opako-
wanie produktu.

Program Forum Druku Cyfrowego, organizowanego 
podczas targów Cosmetic Business Polska, został przy-
gotowany z uwzględnieniem potrzeb rynku kosmetyczne-
go. Obok trendów w projektowaniu etykiet i opakowań, 
sposobów wykorzystania możliwości, jakie daje cyfrowy 
druk etykiet, uczestnicy Forum mogli zobaczyć innowa-
cyjne materiały wykorzystywane w produkcji etykiet sa-
moprzylepnych przeznaczone dla branży kosmetycznej. 
Ponadto poznali sposoby ich efektownego i efektywnego 
wykorzystania, a także inspirujące rozwiązania opako-
wań kosmetycznych. Każdy miał możliwość „dotknięcia” 
rozwiązań wykonanych za pomocą technologii cyfrowej.

Podwójny jubileusz
W sobotę 15 października br. Damy i Kawalerowie 

Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga spotka-
li się na Gali IV Konfraterni w sali balowej hotelu The 
Westin Warsaw. „Gala jest od lat okazją do spotkania 
ludzi, którym bliskie są cele statutowe Bractwa, rozwój 
edukacji i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, promocja 
narodowej kultury i przedsiębiorczości oraz popularyzacja 
idei Europy braterskiej i sprawiedliwej” – mówi Jacek 
Kuśmierczyk, kanclerz PBKG.

W tym roku okazja do świętowania była co najmniej 
podwójna. Otóż obchodzimy jubileusz 20-lecia Polskie-
go Bractwa Kawalerów Gutenberga, które przez tyle lat 
aktywnie działa na polskim rynku, promując go także 

Offset & Flexo Studio S.C.  
ul. Karola Karpa 1 
35-607 Rzeszów 
tel. kom. 696 495 307 
pawel.warda@polimery.com.pl
studio@polimery.com.pl 
www.polimery.com.pl 

Firma istnieje na rynku od 1994 r. Jesteśmy wiodącym dostawcą innowa-
cyjnych rozwiązań dla druku flekso. Głównym założeniem jest dostarczanie 
wysokiej jakości form drukowych dla flekso i szeroko pojętego flekso HD. Jako 
pierwsi w Polsce zainwestowaliśmy w naświetlarkę HD Kodak NX Wide C 
w formacie 1524 × 1230. Ten czas pozwolił nam na dopracowanie wszyst-
kich aspektów związanych z tą technologią. Nad cyklem produkcyjnym czuwa 
wyszkolona kadra pracowników, dla której priorytetem jest jakość produktów 
dostarczanych klientom. W tym roku dla naszych klientów przygotowaliśmy 
specjalne programy lojalnościowe!


