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3M POLAND SP. Z O.O.
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Osoba kontaktowa: Piotr Lis
tel. 600 915 553
e-mail: plis@mmm.com
www.3m.pl

Rozwiązania 3M w produkcji poligraficznej i papierniczej.

API FOLIE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 58 01
biuro@apigroup.com
www.apigroup.com

API Group – uszlachetnienie druku, wzmocnienie marki, jakość.
Producent folii metalizowanych do hot-stampingu, cold-stampingu, folii pigmentowych,
folii dyfrakcyjnych, holograficznych Holonique™, laminatów kartonowych z foliami
dekoracyjnymi, laminatów soczewkowych Frensel Lens. Zakres naszego działania: uszlachetnianie druku w poligrafii, opakowania, introligatorstwo. API Group to globalny partner.
Jesteśmy zawsze blisko klientów.

EUROBOX POLSKA SP. Z O.O.
Przesiadłów 1
97-225 Ujazd
tel. 44 734 10 01
fax 44 734 10 10
office@dunapack-eurobox.pl
www.dunapack-eurobox.pl

Jesteśmy czołowym producentem opakowań z tektury falistej w Polsce. Produkujemy
opakowania w jakości druku HQP dla wszystkich branż oraz wymogów sieci handlowych.
Należymy do Dywizji Dunapack Packaging w Prinzhorn Holding Group – największego
w Europie Środkowo-Wschodnie producenta papierów i wyrobów z tektury falistej.

tyszewski

Grafik-Polska Sp. z o.o.
80 Batorowo (Poland)
0 08 · F: +48 61 661 70 01 · M: +48 692 467 465
eilburger-grafik.pl · www.weilburger.com

Nasze rozwiązania wykorzystywane są w druku fleksograficznym,
offsetowym, rotograwiurowym oraz w przemyśle papierniczym.

Zakład Ujazd: Przesiadłów, 97-225 Ujazd
Zakład Lubliniec: ul. Inwestycyjna 1, 42-700 Lubliniec

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 oszczędność nie tylko czasu, ale i kosztów.

INPOL-PAPIER SP. Z O.O.
ul. Czernohicka 3
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 450 04 00
fax 32 450 04 99
ip@inpolpapiaer.pl

Jesteśmy dystrybutorem podłoży do druku (GD, GD-Liner, FBB) działającym w systemie Fast Service. Dostawy realizujemy w 48 godzin od zamówienia, co pozwala nam
obsługiwać największych klientów w Polsce i Europie.
Oddział Bardo: ul. Fabryczna 18, 57-256 Bardo, tel. 74 817 19 70, fax 74 817 19 60,
zamowienia@inpolpapier.pl

LOHMANN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Krzemowa 2
81-577 Gdynia
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
DuploFLEX® do montażu płyt drukowych odpowiada na potrzeby różnych gałęzi fleksografii – druku etykiet, opakowań giętkich oraz tektury falistej. Wysokiej jakości druk
uzyskujemy dzięki zróżnicowaniu twardości zastosowanych w taśmach pianek, a technologia dwustronnego elastycznego wzmocnienia folią PE redukuje niekontrolowany
przyrost punktu i zapewnia
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podczas drukowania i dużych prędkościach.

Świat DRUKU | 12/2017M.M. DRUK SERWIS SP. Z O.O.
ul. J. Piłsudskiego 73
32-050 Skawina
tel. 12 252 77 79
tel. 693 110 995
hurtownia@mmds.pl
www.mmds.pl

ny | Technical Service and Sales

3M to kluczowy dostawca taśm do montażu form fleksograficznych
i systemów łączenia roli.

Twój ekspert w świecie kolorów
• Płyty offsetowe. Pewność, wysoka wrażliwość, zgodność z naświetlarkami
• Farby offsetowe. Zawsze, gdy potrzebujesz perfekcyjnych rezultatów
• Obciągi offsetowe. Profesjonalna odpowiedź na wymagania różnych podłoży drukarskich
• Lakiery offsetowe. Wysoka jakość gwarancją doskonałego efektu końcowego
• Kleje introligatorskie
• Chemia poligraficzna
• Kompleksowość oferty gwarantuje niezawodną pracę firm poligraficznych
• Pewność profesjonalnego doradztwa technicznego i szybkiej dostawy

PROFEX ELEKTRONIK
SP. Z O.O. SP. K.
ul. Głogowska 39/41
45-315 Opole
tel. 531 717 899
order@uv.opole.pl
www.uv.opole.pl

Autoryzowany serwis i dystrybutor firmy GEW (EC) Limited.
• Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów
utwardzania UV.
• Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne.
• Serwisujemy zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset UV.
• W swojej ofercie posiadamy również pisaki do pomiaru napięcia powierzchniowego
Dyne Test Pens od wartości 30 dyne/cm do wartości 56 dyne/cm firmy Flexart Inks,
Paints & Coatings Inc.

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.

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 fleksograficznych, doradztwo techniczne, nowoczesne rozwiązania
technologiczne oraz fachowy serwis techniczny dla produktów opracowanych na potrzeby
naszych klientów.

WERNER KENKEL SP. Z O.O.
ul. Mórkowska 3
64-117 Krzycko Wielkie
info@wernerkenkel.com.pl
www.wernerkenkel.com.pl

Producent tektury falistej, opakowań i standów z tektury, jest nowocześnie zarządzaną,
dynamicznie rozwijającą się firmą o europejskim formacie. Bogaty kapitał doświadczeń łączy się z młodym duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników.
Główne profile działalności to produkcja tektury falistej, opakowań tekturowych z nadrukiem
fleksograficznym, offsetowym i cyfrowym oraz ekspozytorów tekturowych (POS).
Zakład Fleksograficzny: ul. Mórkowska 3, 64-117 Krzycko Wielkie, tel. 65 533 15 00,
fax 65 533 17 00
Zakład Offsetowy: ul. Mórkowska 4, 64-117 Krzycko Wielkie, tel. 65 533 32 20,
fax 65 533 32 23
Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o.: ul. A. Mitery 7, 32-700 Bochnia, tel. 14 648 36 00,
fax 14 648 36 01

