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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.

DONECK POLSKA SP. Z O.O.
Dębska Wola 5B
26-026 Morawica
tel. 41 366 17 93
fax 41 368 40 06
biuro@doneck.com
www.doneck.com

Doneck Polska (oddział Doneck Euroflex) to producent wysokiej jakości farb wodoroz-
cieńczalnych i rozpuszczalnikowych do flekso i wklęsłodruku. Oferujemy rozwiązania 
do zadruku opakowań giętkich, kartonażu, opakowań papierowych, kopert oraz bibuły. 
W zależności od zastosowania proponujemy różne serie farbowe, które są dodatkowo 
modyfikowane, by spełniać wszystkie wymagania naszych klientów. Nasze farby do-
starczane są wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zgodność z obowiązującymi 
przepisami.

BARMEY WOJCIECH BARABASZ 
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; czyszczenie 

aniloksów i wałków klejowych; 
• serwis aniloksów, diagnostyka, mikroskopy, testery pojemności; magnetyczne filtry far-

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

BÖTTCHER POLSKA SP. Z O.O.
ul. Lesznowska 20C 
05-870 Błonie 
tel. 22 731 61 10 
fax 22 731 61 11 

office.pl@boettcher-systems.com
www.bottcher.pl

Böttcher – lider wśród producentów wałków z pokryciami elastomerowymi do maszyn 
drukujących i zastosowań technicznych. Dostarczamy naszym klientom kompleksowe 
rozwiązania w zakresie wałków graficznych i technicznych, obciągów offsetowych, 
środków myjących i konserwujących oraz dodatków do roztworów nawilżających. Ofe-
rowane przez nas produkty chemiczne do produkcji opakowań posiadają atesty ISEGA 
i FOGRA. Firma powstała w 1725 roku i nieustannie służy swoim doświadczeniem 
klientom na całym świecie.

API FOLIE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 58 01 

anna.radziszewska@apifoils.com
www.apigroup.com

API Group – uszlachetnienie druku, wzmocnienie marki, trwała jakość. 
Jesteśmy producentem folii i laminatów do opakowań. Wytwarzamy folie do tłoczenia na 
gorąco, na zimno do offsetu i fleksografii, folii dyfrakcyjnych, holograficznych, do lami-
nowania 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.

BST ELTROMAT  
INTERNATIONAL GMBH
Heidsieker Heide 53
D-33739 Bielefeld, Deutschland
phone: +49 (0) 5206 999 0
fax: +49 (0) 5206 999 999
info@bst-international.com
www.bst.group

BST eltromat International will present a comprehensive range of products for quality 
assurance in label printing at LABELEXPO EUROPE 2017. The company will be exhibiting 
solutions for web guiding, web monitoring, 100% inspection, color measurement and 
register control in hall 6 (booth E60). They cover the entire range of requirements for 
the various print methods used to produce labels today. A particular highlight are the 
products that focus on color management for offset printing.
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ERKA
ul. Wiślana 70
05-092 Łomianki
tel. 22 751 39 12
fax 22 751 39 13
info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

PREMIUM SETTER – SYSTEM BEZPOŚREDNIEGO GRAWEROWANIA ELASTOME-
ROWYCH FORM FLEKSO firmy Hell Gravure. Wysoki transfer farby. Wydajny laser 
włóknowy. 2540–5080 dpi. Płyty i tuleje bez końca. Szer. 1300, 1700 mm. Oprogramo-
wanie PremiumProfiler – trójwymiarowe kształtowanie punktów. Najwyższa jakość form.
RAKLE MDC Daetwyler SwissTec dla flekso i wklęsłodruku: niepowlekane (Standard, 
Multiblade, Bluestar), powlekane np. warstwą ceramiczną (LongLife, IboStar, Soft), 
nierdzewne i specjalistyczne do cold seal, laminacji i in. Doradztwo, testy, wsparcie 
techniczne. Szwajcarskie rakle od 25 lat w Polsce! Uszczelniacze komór raklowych.

EUKALIN
Spezial-Klebstoff Fabrik GmbH
tel. +49 2403 64500
fax +49 2403 645026
eukalin@eukalin.de
www.eukalin.de

EUKALIN is manufacturer of special adhesives for the paper and film converting industries. 
The EUKALIN product range comprises adhesive dispersions, hotmelts, pressure-
sensitives, PUR hotmelts, latex adhesives, coldseals and jelly glues.
Practice-oriented research and development aiming strictly at customers’ requirements 
create individual solutions. A typical mid-sized enterprise, EUKALIN successfully seizes 
the advantages of flexibility, quick service and products of highest quality standard.

EYEC POLSKA  
MARCIN WEKSLER
ul. Platynowa 20
55-093 Kiełczów
tel. 512 354 354
marcin.weksler@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl

Producent systemów kontroli jakości i zgodności opakowań 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. Oferowane systemy zabezpieczają cały proces 
produkcji od prepress przez press do postpress. W ofercie EyeC znajdują się systemy 
offline oraz systemy inline na maszyny drukujące (wąska i szeroka wstęga, offset 
arkuszowy i rolowy), składarko-sklejarki oraz przewijarki.

FLESO SERWIS SP. Z O.O.
ul. Chwaszczyńska 170C
81-571 Gdynia 
tel. 58 555 05 22
fax 58 550 00 60
biuro@fleksoserwis.pl
www.fleksoserwis.pl

Innowacyjne rozwiązania dla fleksografii i rotograwiury:

• 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 – aerozole pomocnicze dla 

poligrafii;

• pełny zakres uszczelniaczy do komór 
raklowych;

• kontaktowe systemy czyszczenia wstęgi;
• taśmy montażowe jedno- i dwustronnie 

klejące;
• ultradźwiękowe i ciśnieniowe urządzenia 

myjące;
• Anicheck – nowoczesny pomiar 

objętości farbowej aniloksów.

 

EMIS SP. Z O.O.
ul. Jana Kochanowskiego 45 lok. 3
01-864 Warszawa
tel. 22 560 30 80
fax 22 560 30 89
info@flexor.pl
www.flexor.pl

FLEXOR® - NAJWYŻSZA TECHNOLOGIA DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO. 
Oferta obejmuje:
• Druk cyfrowy technologią memjet i wykańczanie inline
• Finishing po druku cyfrowym w semirotacji
• Przewijarki do papieru i folii, również do inspekcji 100%
• Maszyny hybrydowe do produkcji rola-rola / rola-arkusz (a4/a5)
• Przekrawacze gilotynowe 
• Przewijarki stołowe 
• Nawijaki rewolwerowe typu turret rewinder
• Personalizacja / numeracja głowicami CIJ / DOD
• Podnośniki roli. 

Oddział I w Mosinie
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 w naszej ofercie
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 pła-
skim punktem drukującym. Sa one idealne do nadruków na foliach takich jak PP, PE, 
PET itp. Jeśli chcecie Państwo otrzymać matryce testowe prosimy o kontakt z naszym 
przedstawicielem handlowym panią Żanetą Kaczmarek +48 531 117 335.
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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 podejście 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.

KODAK POLSKA SP. Z O.O.
ul. Jana Pawła II 80
Babka Tower, VI p.
00-175 Warszawa
tel. 22 430 69 00
www.kodak.com

Firma Kodak jest wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań oraz materiałów 
umożliwiających produkcję opakowań i etykiet najwyższej jakości.
Flekso: Kodak Flexcel NX w czterech formatach (maks. 1283  2062 mm) wraz z nowymi 
opcjami DigiCAP NX Advantage; płyty fleksograficzne NXH (opakowania miękkie) i NXC 
(tektura falista) + powłoka termiczna TIL; bezprocesowy film termiczny DITR do wykony-
wania płyt analogowych flekso i letterpress; materiały elastomerowe do bezpośredniego 
grawerowania; workflow Prinergy Connect wraz z opcjami dla flekso.

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®. Szeroki wybór taśm Duplo-
FLEX® do montażu płyt drukowych odpowiada na potrzeby różnych gałęzi fleksografii 
– druku etykiet, opakowań giętkich oraz tektury falistej. Wysokiej jakości druk uzysku-
jemy 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.

PHOENIX XTRA PRINT POLSKA 
M&MR Trading Polska sp. z o.o.
ul. Hutnicza 25DE 
81-061 Gdynia
tel. 58 627 49 22
fax 58 627 49 23
studio@pxp.com.pl
www.formyelastomerowe.pl

Kompleksowa oferta dla druku fleksograficznego i lakierowania w offsecie. Wyłączny 
dystrybutor w Polsce elastomerowych form i tulei/sleeves Conti Laserline.
Przygotowalnia fleksograficzna i studio graficzne; doradztwo techniczne i produkcja 
matryc drukowych grawerowanych bezpośrednio laserem 3D. 
Dwa lasery włóknowe (3 wiązki lasera, możliwość grawerowania dużych formatów do 
B0+) oraz plotery do prototypowania i wycinania materiałów.
Chemia i kleje poligraficzne przeznaczone dla branży opakowań.

GRAFIKUS – SYSTEMY  
GRAFICZNE SP. Z O.O.
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
tel. 22 594 09 00
grafikus@grafikus.com.pl
www.grafikus.com.pl

W ofercie:
 DUPONT: płyty fotopolimerowe solwentowe i termiczne
 PULSE ROLL LABEL PRODUCTS: farby i lakiery UV, wodne i do sitodruku
 PRAXAIR: cylindry i tuleje rastrowe
 VIANORD: urządzenia do produkcji form drukowych
 ROSSINI: tuleje formatowe do maszyn waskowstegowych
 X-RITE: spektrofotometry Exact; systemy kontroli barwy ColorCert i recepturowania 

InkFormulation
 CRON Digital Flexo Imager: cyfrowa naświetlarka do płyt fotopolimerowych
 GMG: systemy proofingowe dla opakowań FLEXO i rotograwiury
MIYAKOSHI: wąskowstęgowe maszyny offset UV.

GRAW SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 2
95-035 Ozorków
tel./fax 42 718 21 21
graw@graw.pl
www.graw.pl

Ponad 20 lat wprowadzamy na Polski rynek produkty i rozwiązania dla fleksografii.
• Środki chemiczne i urządzenia myjące firmy RECYL®.
• Szwedzkie rakle stalowe SWEDEV®, w tym specjalistyczną listwę raklową ELIMINATOR 

minimalizującą problemy z chlapaniem farb UV.
• Rakle tworzywowe TruPoint™ firmy FlexoConcepts®, w tym raklę tworzywową Orange™ 

dla druku etykiet.
• Wałki rastrowe firmy Cheshire®, w tym specjalistyczną siatkę MAXFLO+ minimalizującą 

problemy z chlapaniem farb UV.
• Czyszczenie wałków rastrowych specjalistycznym laserem – najbardziej przyjazną dla 

środowiska metodą czyszczenia.
• Maszyny i urządzenia firm Tresu, FlexoTech, Erhardt+Leimer, Rexson i Nanovis.
• Dzięki tym i innym oferowanym rozwiązaniom eliminujemy Wasze problemy, pozwalając 

na oszczędności nie tylko czasu, ale i kosztów.
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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.

SYSTEM P  
PIOTR SKŁODOWSKI SP. Z O.O.
ul. Wyspowa 17/4
03-687 Warszawa
tel. kom. 501 298 787
tel. 22 679 41 80
fax 22 415 80 54
p.sklodowski@wp.pl

System P – partner handlowy producentów maszyn do produkcji etykiet i opakowań 
elastycznych. W programie urządzenia firm:
• Atiqs – aplikatory bookletów i etykiet RFID
• AVT – systemy do kontroli procesu druku i 100% kontroli jakości 
• DCM – urządzenia do produkcji etykiet shrink sleeve
• Lesko Engineering – przewijarki inspekcyjne i sztancujące, linie do finishingu 
• MPS – modułowe maszyny drukujące (flekso, offset)
• Rietstack – linie do produkcji offline etykiet IML, Wet Glue, Cut&Stack itp. 

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28A
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.

Nasze narzędzia
- Twój sukces!

logo

nazwa

hasło

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!
Od ponad 50 lat dostawca rozwiązań sztancujących, drukujących, uszlachetniających 
oraz wytłaczających dla branży fleksograficznej, z uwzględnieniem kompletnych zesta-
wów tnących, jak i maszyn adekwatnych dla konkretnych potrzeb klienta.
Oferujemy pełne oprzyrządowanie maszyn fleksograficznych oraz kompletny serwis 
związany z budową nowych rozwiązań.

PROFEX ELEKTRONIK  
SP. Z O.O. SP. K.
ul. Głogowska 39/41 
45-315 Opole
order@uv.opole.pl
www.uv.opole.pl

Jesteśmy jedynym autoryzowanym serwisem i dystrybutorem GEW(EC) Limited na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny. Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne. Posiadamy 
profesjonalny serwis zasilaczy e-Brick.

PLUS DIGITAL SP. Z O.O.
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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WINDMÖLLER & HÖLSCHER KG 
Biuro handlowe w Polsce 
ul. Okrężna 83A/8 
02-933 Warszawa 
tel. 22 642 90 60 
Iwona_Firlinska@wuh-group.com 
www.wuh-group.com

Istniejąca od 1869 r. 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 stale 
wdrażać innowacyjne i pionierskie rozwiązania. 

WRH GLOBAL POLSKA  
SP. Z O.O.
ul. Kurantów 34
02-873 Warszawa
tel.: 22 331 39 80
fax: 22 331 39 70
info@wrh-global-polska.com
www.wrh-global-polska.com

DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DO PRODUKCJI ETYKIET I OPAKOWAŃ:
• maszyn wąskowstęgowych do drukowania etykiet, opakowań giętkich i kartonowych na 

papierze, materiałach samoprzylepnych, foliach i kartonie z wykorzystaniem technologii 
fleksograficznej, offsetowej, sitodrukowej, wklęsłodrukowej i cyfrowej 

• maszyn do drukowania etykiet typu InMold, booklet, wraparound i shrink sleeve
• maszyn do drukowania z procesami uszlachetniającymi i obróbki końcowej inline: la-

kierowanie, złocenie na gorąco, złocenie na zimno, nanoszenie hologramów, tłoczenie, 
wykrawanie, cięcie na arkusze

• urządzeń do: odwijania roli, odwijania ażuru
• maszyn do pakowania w folię, folię termokurczliwą lub folię stretch 
• systemów redukcji lotnych związków organicznych LZO 
• systemów wspomagania elektrostatycznego

Corona    Plasma&

VETAPHONE A/S
Fabriksvej 11
DK-6000 Kolding
Denmark
tel. +45 76 300 333 
sales@vetaphone.com
www.vetaphone.com 

VETAPHONE is a leading global supplier of Corona and Plasma surface treatment sys-
tems. As inventors of Corona technology, our 65 years in the business have given us 
vast knowledge and experience in surface treatment, resulting in an extensive portfolio 
of solutions for any type of application in the web processing industry. Our user-friendly 
systems guarantee high-quality, problem-free and uniform treatment. 
For further details: www.vetaphone.com.

UPM RAFLATAC SP. Z O.O.
ul. Fińska 1
Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce
tel. 71 776 50 00
www.upmraflatac.com
www.facebook.com/ 
UPMRaflatacPolska/

UPM Raflatac jest wiodącym dostawcą samoprzylepnych materiałów etykietowych.
Dostarcza wysokiej jakości papierowe i foliowe laminaty do etykietowania produktów 
konsumenckich i przemysłowych za pośrednictwem globalnej sieci fabryk, terminali 
dystrybucyjnych i tnących oraz biur sprzedaży.
Posiada w Polsce dwie fabryki – w Biskupicach Podgórnych i Nowej Wsi Wrocławskiej. 
Fabryka w Biskupicach Podgórnych rozpoczęła produkcję pod koniec 2008 roku. Jest 
to najnowocześniejszy zakład materiałów etykietowych na świecie. Fabryka posiada 
certyfikaty ISO 2200, ISO 9001, ISO 14001, PEFC™ oraz FSC®.

TESA TAPE SP. Z O.O.
ul. Gnieźnieńska 32 
61-021 Poznań
tel. 61 874 61 47
fax 61 874 60 19
biuro@tesa.com
www.tesa.pl

Jesteśmy częścią firmy tesa SE. Dbamy, aby marka tesa była synonimem WYSOKIEJ 
JAKOŚCI produktów samoprzylepnych. Naszą ambicją jest wpływanie na rozwój rynku 
poligraficznego poprzez INNOWACYJNOŚĆ rozwiązań.
Producentom z branży poligraficznej dostarczamy m.in.:
• taśmy do MOCOWANIA form drukowych W DRUKU FLEKSOGRAFICZNYM
• taśmy do ŁĄCZENIA WSTĘGI w procesach rolowych, np. w offsecie, roto, flekso czy przy 

przewijaniu papieru
• taśmy używane W OPAKOWANIACH KARTONOWYCH: wzmacniające, rozrywające 

i zamykające
• DORADZTWO TECHNICZNE i ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE.

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 fluorescencyjne, 
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.
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