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Digiprint PL 
sp. z o.o. sp. k.

ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 295 03 80
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu

Firma Digiprint PL dostarcza innowacyjne i kompleksowe systemy na potrzeby poligrafii. 
Portfolio obejmuje produkty dla producentów etykiet i opakowań, a także przetwórców 
tektury falistej i litej, m.in.:
• plotery tnąco-bigująco-frezujące – Esko Kongsberg,
• plotery aplikujące klej i taśmę – Bickers,
• składarko-sklejarki i kaszerownice Lamina,
• systemy wydruków próbnych,
• kompleksowe oprogramowanie Esko dla projektantów i producentów opakowań,
• 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.

3M Poland Sp. z o.o.
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Osoba kontaktowa: Piotr Lis
tel. +48 600 915 553
e-mail: plis@mmm.com
www.3m.pl

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.

API Folie Polska Sp. z o.o.
Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 58 01 
anna.radziszewska@apifoils.com
www.apigroup.com

API Group – uszlachetnienie druku, wzmocnienie marki, trwała ja-
kość. Jesteśmy producentem folii i laminatów do opakowań. Wytwarzamy 
folie do tłoczenia na gorąco, na zimno do offsetu i fleksografii, folii dyfrak-
cyjnych, holograficznych, do laminowania kartonu i papieru z laminatami 
soczewkowymi. Oferujemy Transmet – laminat bezfoliowy do opakowań 
kartonowych. Nasze produkty mogą być stosowane w każdej technologii 
druku. Są wykorzystywane w przemyśle poligraficznym, opakowaniowym, 
introligatorskim, wzmacniają przekaz marki, stanowią zabezpieczenie dla 
dokumentów i produktów. API Group działa globalnie. 
Jesteśmy zawsze blisko klienta.

Avery Dennison Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 8
05-800 Pruszków
tel. 22 738 37 00
fax 22 738 37 02
csr.poland@eu.averydennison.com
http://label.averydennison.eu

Avery Dennison jest światowym liderem w produkcji materiałów samoprzy-
lepnych i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Technologie stosowane przez 
firmę stanowią nieodłączną część produktów używanych na każdym rynku 
i w każdej branży. Avery Dennison działa w ponad 50 krajach i zatrudnia 
ponad 26 tys. pracowników, oferując klientom innowacje, które poma-
gają uczynić marki bardziej inspirującymi, a świat bardziej inteligentnym. 
Z siedzibą w Glendale, w Kalifornii, firma odnotowała w 2013 r. sprzedaż 
w wysokości 6,1 bln $.

BOBST POLSKA SP. Z O.O.

al. Kościuszki 103/105
90-441 Łódź
tel. 42 616 26 00
fax 42 616 26 01
www.bobst.com 

BOBST to czołowy dostawca wysokiej jakości sprzętu i usług dla produ-
centów opakowań z tektury litej, falistej oraz folii, uważany za zaufanego 
partnera i lidera innowacyjności w tej dziedzinie. Dostarcza maszyny do 
druku fleksograficznego, inline i offline, do kaszerowania w linii, złocenia, 
oraz składarko-sklejarki, automaty sztancujące, wycinarki rotacyjne, a także 
urządzenia peryferyjne.
Dział Sprzedaży: office.pl@bobst.com, 42 616 26 02,  
Dział Części Zamiennych: parts.pl@bobst.com, 42 616 26 07/08
Dział Serwisu: service.bpl@bobst.com, 42 616 26 12

Barmey
ul. Karola Miarki 41
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 755 27 37
fax 75 755 22 47
biuro@barmey.eu
www.barmey.eu

• sleevy drukowe, aniloksy ceramiczne i chromowe oraz GTT – nowe i regeneracja; 
wały klejowe; 

• rakle stalowe i plastikowe; komory raklowe metalowe i karbonowe; uszczelki 
komór raklowych; gumowanie wałów;

• systemy i urządzenia do obserwacji, kontroli i odkurzania wstęgi oraz eliminacji 
ładunków elektrostatycznych; 

• kleje i farby dla przemysłu tissue; 
• środki do czyszczenia układów farbowych; myjki do aniloksów oraz płyt; czysz-

czenie aniloksów i wałków klejowych; 
• serwis aniloksów, diagnostyka, mikroskopy, testery pojemności; magnetyczne 

filtry farbowe; szczotki ręczne i oscylacyjne;
• płyty fotopolimerowe, naświetlarki, wymywarki i suszarki do płyt.

 

Drukarnia Pozkal
Spółka z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Cegielna 10/12
88-100 Inowrocław
tel. 52 354 27 00
fax 52 354 27 05
sekretariat@pozkal.pl 
www.pozkal.pl

Drukarnia może poszczycić się ponad 30-letnią tradycją, w trakcie której do-
konywano stałego oraz dynamicznego procesu rozwoju. Specjalizujemy się 
w wykonywaniu opakowań do artykułów przemysłowych oraz spożywczych 
z tektury litej oraz mikrofali niezadrukowanej. Wykorzystywana technologia 
umożliwia uszlachetnienia produktów poprzez lakierowanie dyspersją, lakie-
rem UV, lakierowanie hybrydowe, foliowanie, tłoczenie, złocenie, sitodruk 
oraz cold-stamping. Jesteśmy gotowi do podjęcia każdego wyzwania.

Flekso Serwis
ul. Chwaszczyńska 170 C 
Gdynia 81-571 
tel. 58 555 05 22 
fax 58 550 00 60 
biuro@fleksoserwis.pl 
www.fleksoserwis.pl

Innowacyjne rozwiązania dla fleksografii i rotograwiury. 
• 15 lat CeraClean® – specjalistyczne preparaty myjące. 
• Polywest – tuleje i adaptery drukowe. 
• TLS – wałki i tuleje aniloksowe. 
• Von Arx Engineering – stalowe noże raklowe. 
• Esterlam – noże raklowe z tworzyw sztucznych. 
• MR Chemie – spraye pomocnicze dla poligrafii. 
• Pełen zakres uszczelniaczy do komór raklowych. 
• Kontaktowe systemy czyszczenia wstęgi. 
• Taśmy montażowe jedno i dwustronnie klejące. 
• Myjki ultradźwiękowe i ciśnieniowe.

Lohmann Polska Sp. z o.o.        
ul. Budowlanych 64
80-298 Gdańsk
tel. 58 555 81 50
fax 58 551 50 61
biuro@lohmann.pl
www.lohmann-tapes.pl

Lohmann to światowej klasy producent i konwerter systemów taśm 
klejących, w branży drukarskiej nierozłącznie kojarzony z marką DuploFLEX®. 
Szeroka gama taśm DuploFLEX® do montażu płyt drukowych odpowiada 
na potrzeby różnych gałęzi fleksografii – druku etykiet, opakowań giętkich 
oraz tektury falistej. Wysokiej jakości druk uzyskujemy dzięki zróżnico waniu 
twardości zastosowanych w taśmach pianek, a technologia dwustronnego 
elastycz nego wzmocnienia folią PE redukuje niekontrolowany przyrost 
punktu i zapewnia precyzyjny obraz drukowy również przy małym docisku 
podczas drukowania i dużych prędkościach.

Plus Digital
ul. Kraszewskiego 7
85-240 Bydgoszcz
tel./fax 52 320 46 40
biuro@plusdigital.pl
www.plusdigital.pl
www.dodruku24.pl

Dostawcy rozwiązań i usług dla fleksografii oraz do produkcji opakowań i etykiet
• drukarki cyfrowe wstęgowe do produkcji etykiet na żądanie 
 Epson TM-C3500/TM-C7500 (CMYK)
• drukarki cyfrowe wstęgowe, pigmentowe do produkcji etykiet 
 Epson SurePress L-4033AW (CMYKOrGr+W)
• drukarki cyfrowe wstęgowe UV do produkcji etykiet 
 Epson SurePress L-6034LV (CMYK+W+Varnish)
•  drukarki cyfrowe arkuszowe do produkcji etykiet 
 Epson WorkForce Pro (CMYK)
• systemy do wykończania etykiet firmy DPR i Grafisk Maskinfabrik (laminowanie, 

analogowe lub cyfrowe cięcie, usuwanie ażuru z etykiety, rozcięcie na bobiny)
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Grafikus  
– Systemy Graficzne  
sp. z o.o.
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
tel. 22 594 09 00
flekso@grafikus.com.pl
www.grafikus.com.pl

DUPONT: płyty fotopolimerowe Cyrel®; COMEXI: producent maszyn druku-
jących; PULSE ROLL LABEL PRODUCTS: farby i lakiery do zadruku etykiet;  
PRAXAIR: tuleje rastrowe; VIANORD: urządzenia do produkcji form drukowych; 
ROSSINI: tuleje do druku i laminacji; BIEFFEBI: urządzenia do montażu i myjki 
do form drukowych; GMG: systemy proofingowe dla opakowań flekso i roto-
grawiury; PERET: urządzenia kontrolno-pomiarowe form drukowych 3D/2D, 
densytometry, kontrola Braille; FULL: systemy dozowania i mieszania farb; 
MIYAKOSHI: wąskowstęgowe maszyny offsetowe.

Refleks
ul. Wojskiego 12
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 601 91 71 88
fax 42 640 50 08
info@anilox.pl
www.anilox.pl 

Firma Refleks obsługuje przedsiębiorstwa poligraficzne w zakresie dostaw 
materiałów eksploatacyjnych, części maszyn oraz doradztwa technicznego. 
Oferta obejmuje m.in.:
• walce i tuleje (rastrowe, drukowe),
• materiały do komór raklowych (noże raklowe, uszczelniacze),
• taśmy (montażowe, kompresyjne, specjalne),
• chemię czyszczącą,
• myjnie do aniloksów i części maszyn,
• doradztwo techniczne w zakresie technologii druku.
Nasz doświadczony zespół z pasją i zaangażowaniem zaproponuje najlepsze 
produkty i usługi.
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Siegwerk Poland Marki  
Sp. z o.o.
Piłsudskiego 121d
05-270 Marki
tel. 22 771 64 00
fax 48 22 771 68 16
www.siegwerk.com

Międzynarodowy producent farb drukarskich. Oferta obejmuje m.in.:
•  farby fleksograficzne i wklęsłodrukowe rozpuszczalnikowe do druku 

opakowań miękkich
•  farby fleksograficzne UV (w tym niskomigracyjne)
•  farby offsetowe: konwencjonalne i UV (w tym niskomigracyjne)
•  farby do opakowań tytoniowych
•  farby publikacyjne: wklęsłodrukowe i offsetowe.
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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

•  Fleksograficzne płyty Asahi do zadruku wysokojakościowych etykiet  
na papierze i folii, opakowań giętkich oraz tektury falistej.

 Bartłomiej Brzykcy, tel. 698 676 238, brzykcy.b@reprograf.com.pl
•  Rozwiązania do druku cyfrowego i wycinania etykiet (przemysłowe 

systemy inkjet UV EFI Jetrion; laserowy druk w technologii tonerowej 
Anytron; drukarki pracujące w technologii Memjet iCube; systemy  
laserowego sztancowania etykiet), Screen L350 – system do druku etykiet, 
opakowań z roli na rolę – inkjet UV; Rotocontrol – urządzenia do finishingu.

 Paweł Drobek: drobek.p@reprograf.com.pl, tel. +48 698 698 629

Rotary Sp. z o.o.
ul. Modlińska 248
03-152 Warszawa
tel. 22 819 13 30
rotary@rotary.com.pl
www.rotary.com.pl

Rotary Sp. z o.o. produkuje wałki magnetyczne, drukowe, powietrzne, koła 
zębate, wałki do embossingu oraz gilotyny do maszyn fleksograficznych. 
Prowadzimy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis maszyn. Oferujemy 
przenoszenie maszyn poligraficznych – demontaż i montaż.
Sprzedajemy nowe i używane maszyny poligraficzne. Oferujemy urządzenia, 
takie jak: BOBST, Karlville, Ekofa, Labelmen, Gannicott, Cartes.

z

SCORPIO Sp. z o.o.
ul. Brukowa 28 A
91-341 Łódź
tel. +48 42 613 11 42 
fax +48 42 640 51 95
fotopolimery@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

Dostawca rozwiązań flekso i cyfrowych dla opakowań i etykiet:
• Hybrid Software – oprogramowanie dla drukarni i przygotowalni;
• Flint Group – płyty flekso i typo, systemy tulei drukowych i adapterów, 

urządzenia do obróbki płyt, technologia nyloflex® NExT;
• Glunz&Jensen – urządzenia do obróbki płyt;
• J.M. Heaford – urządzenia do montażu form i wykonywania odbitek;
• Focus Label Machinery – wąskowstęgowe maszyny fleksograficzne;
• Xante – drukarki cyfrowe do opakowań tekturowych;
• Astro Machinery – drukarki inkjet memjet® do etykiet;
• FAG – urządzenia kontrolno-pomiarowe;
• Flexoclean – czyszczące środki chemiczne.

SPILKER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Łąki Zamkowe 12
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 70, 
  68 475 46 76
fax 68 475 46 78
info@spilker-poland.pl          
www.spilker.pl   

Nasze narzędzia – Twój sukces!
Ponad 50 lat doświadczenia w produkcji narzędzi tnących, drukujących 
oraz uszlachetniających dla branży fleksograficznej oraz offsetowej.
Oferujemy pełne oprzyrządowanie maszyn oraz kompletny serwis zwią-
zany z budową nowych rozwiązań.

Nasze narzędzia
- Twój sukces!

logo

nazwa

hasło

Sun Chemical Sp. z o.o.
ul. Okólna 46A 
05-270 Marki
tel. 22 761 51 00
fax. 22 761 51 01
info@sunchemical.com
www.sunchemical.com

SUN CHEMICAL, światowy lider w produkcji materiałów; dostarcza rozwiązania 
umożliwiające druk najwyższej jakości opakowań i etykiet. W ofercie firmy:
FARBY – offsetowe, fleksograficzne; SPECJALISTYCZNE – metaliczne i fluorescen-
cyjne, offsetowe i flekso UV; farba biała Sun Lase do zadruku laserem niskiej 
mocy; DO ZABEZPIECZEŃ – termochromowe, świecące w świetle UV, zmieniające 
kolor, Valimark, ukryte – reagujące na czytnik IR; LAKIERY – standardowe i do 
efektów specjalnych; KLEJE; PANTONE LIVE; ŚRODKI POMOCNICZE.

 

Vilpol Sp. z o.o.
Wilków Polski 74
05-155 Leoncin
tel. 22 785 69 09
vilpol@vilpol.pl 
www.vilpol.pl

Vilpol istnieje od 1990 roku. Oferuje kompleksowe usługi poligraficzne. 
W  skład parku maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe 
maszyny firmy Heidelberg, maszyny do kaszerowania i sztancowania, linie 
do oprawy miękkiej – zeszytowej, klejonej oraz twardej, wykrawania, skła-
darko-sklejarki i złamywarki. Firma świadczy także usługi uszlachetniania 
druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie. Produkuje też złożone wyro-
by, takie jak: wielkoformatowe displaye, hangery, wobblery, opakowania.

www.vilpol.pl

drukarnia

Windmöller & Hölscher KG 
Biuro handlowe w Polsce 
ul. Okrężna 83A/8 
02-933 Warszawa 
tel. 22 642 90 60 
Iwona_Firlinska@wuh-group.com 
http://www.wuh-group.com

Istniejąca od 1869 r. firma Windmöller & Hölscher to obecnie wiodący 
globalny dostawca maszyn do produkcji i przetwarzania opakowań gięt-
kich. 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 stale wdrażać innowacyjne i pionierskie rozwiązania. 

XEIKON N.V.
Brieversstraat 70, 4529 GZ Eede
The Netherlands
Kontakt: Tomasz Wojnarowski
tel. kom.: 601 329 101
tomasz.wojnarowski@xeikon.com
www.xeikon.com

Producent maszyn do druku cyfrowego, oprogramowania workflow X-800, 
aplikacji do zarządzania barwą. Najwyższa jakość druku dzięki suchemu 
tonerowi – rzeczywiste1200x3600 dpi. Proces wolny od VOC, możliwy 
kontakt bezpośredni z żywnością, bezpieczny dla recyklingu.
Drukujemy od 40 do 350 g. Seria maszyn Xeikon 3000 5+1 (Pantone, biały 
kryjący, toner do zabezpieczeń, lakier cyfrowy) do druku etykiet, kartonów, 
IML, termotransfer – standardowe materiały bez stosowania primerów. 
Druk o szerokości ponad pół metra w pełni rotacyjny, densytometr w linii. 
Różne modele kosztowe – bez konieczności klików! 

WEILBURGER  
Grafik-Polska Sp. z o.o.
ul. Skośna 8 
62-080 Batorowo
tel. 61 661 70 12
fax 61 661 70 01
biuro@weilburger-grafik.pl
www.weilburger.com

Dostarczamy produkty dla arkuszowego oraz zwojowego druku  
offsetowego, maszyn lakierujących, a także dla sitodruku i fleksografii. 
Dysponujemy szerokim asortymentem lakierów, klejów i farb fleksogra-
ficznych, doradztwo techniczne, nowoczesne rozwiązania technologiczne 
oraz fachowy serwis techniczny dla produktów opracowanych na potrzeby 
naszych klientów.

WEILBURGER Grafik-Polska Sp. z o.o. 
Skośna 8 · 62-080 Batorowo (Poland) 
T: +48 61 661 70 08 · F: +48 61 661 70 01 · M: +48 692 467 465 
a.styszewski@weilburger-grafik.pl · www.weilburger.com

Andrzej Styszewski
Serwis techniczny | Technical Service and Sales
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Tadeusz Racino
Biuro Usług Technicznych

Maszyny poligraficzne, wykrojniki rotacyjne, aniloxy

01–796 WARSZAWA, ul. Duchnicka 3

Przedstawiciel na rynku polskim firm

oferuje:
1. Cylindry, wykrojniki magnetyczne (blachy) i wykrojniki rota-

cyjne pełne do wszystkich typów maszyn
2. Cylindry do „hot stampingu”
3. Wszystkie typy cylindrów formowych i kół zębatych
4. Tuleje rozprężne twarde „sleeve”
5. Ceramiczne wałki/tuleje rastrowe grawerowane laserem 

CO2/Thermal, z liniaturą do 500 linii/cm, z modyfikacją 
podłoża ITS

6. Chromowe wałki rastrowe (anilox) z liniaturą do 250 linii/
cm, również w wersji ulepszonej NSC

tel:  +48 22 561 9280
fax:  +48 22 561 9288
mobil. +48 602 226 101
mail to:  info@jonvac.pl
  www.jonvac.pl

7. Microlox – super środek do mycia dogłębnego wałków anilox 
8. Myjka do aniloksów Aeromaid – czyszczenie za pomocą bardzo 

silnego strumienia powietrza przy pomocy ekologicznych środków 
– Nowość!

9. Mycie wałów rastrowych – metoda ultradźwiękowa lub proszkowa 
10. Maszyny fleksograficzne nowe i używane
11. Wiskozymetr rezonansowy InkSpec do pomiaru lepkości w spo-

sób ciągły – Nowość!
12. Nowoczesne komory raklowe firmy AkeBoose – Nowość!

reklama


