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ALSTOR T. SZUKAŁA
I WSPÓLNICY SP. J.
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 graficznych, prepressu
i edycji fotografii. Gwarantują perfekcyjne odwzorowanie kolorów dzięki najwyższej
jakości matrycy, rozbudowanej elektronice, zaawansowanej 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 możliwości
monitorów EIZO.

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 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.

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.

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.

Firma KAROŃ, właściciel istniejącej od 1994 r. marki LETTERO, specjalizuje się
LETTERO KAROŃ
w projektowaniu i produkcji wyposażenia pomocniczego dla różnych dziedzin projekŁazisko 116
towania i przemysłu. LETTERO COLOR MATCHING PROGRAM to seria urządzeń do
97-200 Tomaszów Mazowiecki
kontroli jakości druku i koloru na wszystkich etapach produkcji poligraficznej oraz we
tel./fax (+48) 44 724 26 19
wszystkich branżach, w których kluczowym problemem jest wiarygodna reprodukcja
biuro@lettero.com.pl
koloru (produkcja opakowań, przetwórstwo tworzyw sztucznych). Certyfikat FOGRA dla
www.lettero.com.pl
(ROZWIĄZANIA
DO KONTROLI,
ZARZĄDZANIA
– | 57
| DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ I USŁUG DLA PREPRESSU
naszych
urządzeń jest potwierdzeniem
spełnienia
najwyższychPRODUKCJĄ
wymagań branżowych
I PRZYGOTOWANIA FORM DRUKOWYCH) |
| CMS, CRM, COLOR MANAGEMENT, OPROGRAMOWANIA
oraz norm WEB-TO-PRINT
ISO.

Świat DRUKU | 11/2017
MULTIFOL SP. Z O.O. SP. K.
ul. Śliwiaka 28
30-797 Kraków
tel. 12 294 91 36
fax 12 294 91 37
biuro@multifol.com.pl
www.multifol.com.pl

SYSTEM P
PIOTR SKŁODOWSKI
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

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.

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.
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