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3M POLAND SP. Z O.O.
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
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.
Osoby do kontaktu: 
Piotr Lis: tel. +48 600 915 553, e-mail: plis@mmm.com
Justyna Długosz: tel. +48 539 917 490, jdlugosz@mmm.com

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, 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.

ATS-TANNER POLSKA SP. Z O.O.
ul. Okulickiego 7/9 lok. B3
05-500 Piaseczno
tel. 22 842 75 84
www.ats-tanner.pl 

ATS-Tanner oferuje maszyny i materiały banderolujące dla przemysłu opakowaniowego, 
wykorzystujące technologię ultradźwiękową do pakowania bez powodowania uszkodzeń 
krawędzi. Sprzedaż urządzeń standardowych, półautomatycznych i w pełni zautomaty-
zowanych, doradztwo i serwis techniczny.

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 samoprzylepnych 
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 pomagają uczynić marki bardziej inspirującymi, a świat 
bardziej inteligentnym. 

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 producentów 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
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AVARGRAF SP. Z O.O. SP.K.
ul. Gawota 2D
02-830 Warszawa
tel. 22 331 33 33
fax 22 331 33 34
avargraf@avargraf.pl
www.avargraf.pl

• składarko-sklejarki i maszyny do aplikacji taśmy dwustronnej i zrywającej  
APR SOLUTIONS

• maszyny do produkcji luksusowych pudełek typu wieczko-denko IML MACHINERY
• urządzenia do laminowania TECNOMAC
• systemy nawilżania powietrza MERLIN
• płyty offsetowe ABEZETA, KODAK
• maszyny introligatorskie PERFECTA, GUK, BACCIOTTINI, BOURG, DURSELEN, 

HOHNER, SCHMEDT
• linie do produkcji etykiet BLUMER
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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.

FLEKSO SERWIS SP. Z O.O.
ul. Chwaszczyńska 170C
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. 

• CeraClean® – własna marka specjalistycz-
nych preparatów myjących.

• KS Chemie – wysoko efektywna i wydajna 
chemia dla  fleksografii.

• Polywest – tuleje i adaptery drukowe.
• TLS – wałki i tuleje aniloksowe.
• Von Arx Engineering – stalowe noże raklowe.
• Esterlam – noże raklowe z tworzyw sztucz-

nych. 

• MR Chemie – aerozole pomocnicze dla poli-
grafii. 

• 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. 
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FUJIFILM SERICOL POLSKA  
SP. Z O.O.
ul. Muszkieterów 15A
02-273 Warszawa
tel. 22 868 63 22
fax 22 868 63 25
fspl.sprzedaz@fujifilm.com
www.fujifilmsericol.com.pl

Światowej klasy platformy drukarskie: Acuity LED 1600R – drukuje w systemie „z roli 
na rolę”, wydajność do 33 m2/h; Acuity LED 1600 II – wysokiej jakości drukarka 
hybrydowa z utrwalaniem LED UV; Acuity LED 3200R – doskonała drukarka rolowa 
z utrwalaniem technologią LED, szer. zadruku do 3,2 m i maks. prędkością druku 
110 m2/h; Seria Acuity – najbardziej popularne drukarki płaskie z opcją roli, białego 
i  lakieru; Seria Uvistar – ekonomiczne rolowe i hybrydowe 4- i 8-kolorowe drukarki 
(3,5 m i 5 m); Seria Inca Onset X – najszybsze na świecie wielkoformatowe drukarki 
płaskie, prędkość druku do 900 m2/h.

PPWH „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 ELASTO-
MEROWYCH FORM FLEKSO firmy Hell Gravure. Wysokiej jakości formy drukowe dla 
opakowań giętkich, metalowych, z bibuły i in. Duży transfer farby. Wydajny laser włók-
nowy. 2540 – 5080 dpi. Płyty i tuleje bez końca. Szer. 1000, 1300, 1700, 3000 mm. 
Trójwymiarowe kształtowanie punktów.
RAKLE Daetwyler SwissTec dla flekso i wklęsłodruku: niepowlekane (Standard, Multibla-
de, Bluestar), powlekane np. warstwą ceramiczną (LongLife, IboStar, Soft), nierdzewne 
i specjalistyczne do Cold Seal, laminacji i in. Doradztwo, testy, wsparcie techniczne.
USZCZELNIACZE komór raklowych. CHEMIA do czyszczenia wałków rastrowych. 
MATERIAŁY dla przygotowalni wklęsłodrukowej.

   

DIGIPRINT SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 295 03 80
fax 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu

DIGIPRINT – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA POLIGRAFII

Firma DIGIPRINT od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych systemów 
poligraficznych. Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje m.in.:
• arkuszowe maszyny cyfrowe HP Indigo 50000/30000/12000/7900/5900 • rolowe 
maszyny cyfrowe HP Indigo 20000/8000/Ws6800 • maszyny do druku wielkoformatowego 
HP Latex 3600/3200/1500 • maszyny do druku na podłożach płaskich HP Scitex fB750 
i fB550 • przemysłowe maszyny do druku na tekturze HP Scitex 11000/15500/17000  
• plotery tnące Esko Kongsberg • maszyny do druku na tkaninach d.gen • automatyczne 
trymery tnące Fotoba • kaszerownice i sklejarki Lamina System • oprogramowanie Esko, 
Caldera, GMG, Measure Color.

FLEKSOGRAF  
STUDIO PREPRESS SP. J.
Drużyna, ul. Taborowa 39
62-053 Pecna
tel. 61 898 30 16
tel. kom. 513 042 084
biuro@fleksograf.com.pl
www.fleksograf.com.pl

MATRYCE FLEKSOGRAFICZNE PRZYGOTOWANE Z PASJĄ!
Tym hasłem najtrafniej można określić to, czym w naszej przygotowalni 
zajmujemy się na co dzień. Pracę nad każdym projektem rozpoczynamy od 
opracowania indywidualnej i optymalnej strategii przygotowania dla danego 
wzoru. To właśnie dzięki temu możemy zapewnić naszemu klientowi 
niepowtarzalne opakowania, w najwyższej dostępnej na rynku jakości.
Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z naszym
przedstawicielem handlowym panią Żanetą Kaczmarek +48 531 117 335.
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LOHMANN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Krzemowa 2
81-577 Gdynia
tel. 58 555 81 58 
     58 888 26 64
biuro@lohmann.pl
www.lohmann-tapes.pl

Lohmann to światowej klasy producent i konwerter rozwiązań na bazie taśm 
dwustronnie klejących, będący jednocześnie wiodącym dostawcą na rynku 
poligraficznym. 
Niezależnie od zróżnicowanych wymagań określonej gałęzi fleksografii – opakowania 
elastyczne, etykiety, tektura falista – stosując nasze taśmy DuploFLEX®, zawsze mogą 
Państwo liczyć na bezkompromisową jakość. Wierzymy, że każdy wydruk może być dzie-
łem sztuki. Współpraca z Lohmann jest również gwarancją fachowej obsługi technicznej 
naszych FLEXpertów w zakresie optymalizacji procesu druku. Kreowanie unikalnych 
rozwiązań, takich jak DuploFLEX® CoronaPEN, jest potwierdzeniem kierunku rozwoju 
naszej firmy jako lidera innowacji w branży fleksograficznej.

MARK ANDY POLAND SP. Z O.O.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
tel. 22 354 33 70
lukasz.chruslinski@markandy.com
www.markandy.com

Mark Andy od ponad 70 lat oferuje indywidualne, w pełni zintegrowane rozwiązania 
do druku fleksograficznego (seria Performance), hybrydowego inkjet + druk flekso 
(seria Digital Series/Digital Series HD), tonerowego (Digial One). Firma tworzy 
pełną technologię produkcyjną z myślą o aktualnych potrzebach klientów. Mark Andy 
jest światowym liderem produkującym maszyny do druku etykiet oraz opakowań, którego 
rozwiązania technologiczne pozwalają osiągać najwyższą jakość druku, tym samym 
przynosząc profit obiorcom maszyn.
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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.

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.

PU GRAW  
MAREK WIELEMBOREK
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 drukujące i urządzenia pomocnicze firm Tresu, Codimag, Flexotech, Erhardt+Leimer, 

Rexson i Nanovis.
• Dzięki tym i innym oferowanym rozwiązaniom eliminujemy Wasze problemy, pozwalając 

na oszczędności nie tylko czasu, ale i kosztów.

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; 
	ROSSINI: tuleje formatowe do maszyn wąskowstęgowych
	VIANORD: urządzenia do produkcji form drukowych
	X-RITE: spektrofotometry Exact; systemy kontroli barwy ColorCert i recepturowania 

InkFormulation; GMG: systemy proofingowe dla opakowań FLEXO i rotograwiury
	CRON Digital Flexo Imager: cyfrowa naświetlarka do płyt fotopolimerowych
 MIYAKOSHI I WEIGANG: wąskowstęgowe maszyny do etykiet samoprzylepnych  

offsetUV/flexo
 GERGONNE: taśmy montażowe; OLINXO I PRIMEBLADE: szwedzkie noże raklowe  

i uszczelki komorowe
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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.

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

Oferujemy m.in:
• Screen TruePress Jet 350UV+LM – przemysłowy system inkjet do druku etykiet,  

w tym również do bezpośredniego  kontaktu z żywnością
• Maszyna offsetowa semi-rotacyjna do drukowania etykiet Wanjie WJPS350D
• Urządzenie i system do finishingu etykiet firmy RotoControl
• Drukarka iCube w technologii Memjet i w technologii tonerowej Anytron

Kontakt: Tomasz Naglik tel. kom. 698 698 629, naglik.t@reprograf.com.pl
• Fleksograficzne płyty Asahi do zadruku wysokojakościowych etykiet na papierze  

i folii, opakowań giętkich oraz tekstury falistej. 
Kontakt: Bartłomiej Brzykcy, 698 676 238, brzykcy.b@reprograf.com.pl

OXEA GMBH
Rheinpromenade 4A
40789 Monheim am Rhein
Germany
Phone +49 2173 9993-0 
Propyls@oxea-chemicals.com

Oxea is a global manufacturer of oxo intermediates and oxo derivatives, such as alcohols, 
polyols, carboxylic acids, specialty esters, and amines. These products are used for the 
production of high-quality coatings, lubricants, cosmetics and pharmaceutical products, 
flavorings and fragrances, printing inks and plastics. Oxea employs more than 1,400 
people worldwide. For more information about Oxea, visit www.oxea-chemicals.com.

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

PolimerPro to rodzinna przygotowalnia fleksograficzna. Pracujemy przy użyciu najbardziej 
pożądanej na rynku technologii – Kodak Flexcel NX, która pozwala osiągnąć naszym 
partnerom najwyższą jakość druku.
Ponadto świadczymy usługi regeneracji wymywaczy fotopolimerowych, gwarantując 
skład substancji identyczny z oryginalnym.
Kierunek rozwoju firmy zmierza do osiągnięcia optymalnego systemu zarządzania bar-
wą – pierwszym krokiem była inwestycja w drukarkę EPSON SC-P7000 – umożliwia 
odwzorowanie 98% kolorów Pantone. 

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
studio@pxp.com.pl
www.formyelastomerowe.pl
www.pxp.com.pl

Nowoczesna przygotowalnia fleksograficzna i studio graficzne oferujące grawerowanie 
sleeve'ów oraz form elastomerowych laserem Hell Gravure Systems.
W ofercie matryce płaskie do druku fleksograficznego, lakierowania wybiórczego 
w offsecie oraz tulei do druku bezkońcowego (dwa lasery włóknowe do produkcji form 
o wymiarach maks. 1700–1300 mm; plotery do prototypowania i wycinania materiałów).
Wyłączny dystrybutor produktów elastomerowych Conti Laserline w Polsce. Oferowane 
matryce płaskie oraz sleevy są odporne na agresywną chemię (octany).
W ofercie także chemia, farby i kleje do opakowań.
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Multitechnika
Gorlak i Synowie Sp.J.
ul. Kamienna 19
62-081 Wysogotowo
tel. 603 885 295
prepress@multitechnika.com
www.multitechnika.com

• Profesjonalna przygotowalnia fleksograficzna i offsetowa
• Innowacyjne matryce fotopolimerowe dla druku opakowań sztywnych i giętkich
• Montaż matryc na foliach dla producentów opakowań z tektury falistej
• Matryce fotopolimerowe do uszlachetnienia druku offsetowego  

(np. lakierowanie wybiórcze)
• Proofing wielkoformatowy GMG i CGS
• Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2015
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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.
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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   

Ponad 50 lat doświadczenia w produkcji najwyższej jakości narzędzi tnących, 
drukujących, wytłaczających oraz złocących dla branży poligraficznej, motoryzacyjnej 
oraz farmaceutycznej. Pełne oprzyrządowanie maszyn fleksograficznych. Kompletny 
serwis związany z budową nowych rozwiązań, zarówno wolnostojących, jak i zintegrow-
anych z istniejącym parkiem maszynowym Klienta.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

SYSTEM P PIOTR SKŁODOWSKI
ul. Wyspowa 17/4
03-687 Warszawa
tel. 22 679 41 80,
tel. kom. 501 298 787
p.sklodowski@wp.pl, 
www.systemp.pl

SYSTEM P – dostawca maszyn i urządzeń do druku kontroli, druku i konwertowania 
etykiet oraz opakowań elastycznych.
W ofercie:
AVT Ltd. – systemy automatycznej inspekcji i 100% kontroli jakości druku. 
DCM USIMECA – maszyny do produkcji etykiet shrink sleeve oraz opakowań elastycznych. 
Lesko Engineering – urządzenia do przewijania, wykrawania i finishingu etykiet. 
Lundberg Tech A/S – urządzenia i systemy do odbioru odpadów. 
MPS Systems BV – wąsko wstęgowe maszyny drukowe. 
Rietstack – maszyny do wykrawania etykiet IML, Cut&Stack, wet glue. 

TEBA SP. Z O.O. SP.K.
Natolin 46B
92-701 Łódź
tel. 42 639 51 87

fax 42 636 12 01
www.teba.pl

TEBA jako generalny dostawca urządzeń japońskiej firmy Mimaki oferuje wszystkie typy 
ploterów certyfikowanych w Unii Europejskiej. Drukarki UV LED o powierzchni zadruku od 
formatu A3 do ponad 6 m2 oraz rolowe z serii UCJV, mające szerokie zastosowane w druku 
opakowań i etykiet. Plotery z serii UJF mogą drukować na mediach do wys. 15 cm, dzięki 
czemu mogą służyć do personalizowania gotowych opakowań. Zastosowanie atramentów 
specjalnych, takich jak lakier nadrukowywany w połysku lub w macie, umożliwia najwyższą 
jakość druku. Naszą ofertę dopełnia wysokiej jakości ploter tnąco-frezujący z wymiennymi 
głowicami do produkcji opakowań różnego rodzaju.
Wymienne głowice: noże oscylacyjne, wleczone, rotacyjne, V-CUT, tangencjalne, wrzeciono fre-
zujące, nóż do cięcia pianki, rolka do bigowania umożliwiają wszechstronną produkcję opakowań.

SIEGWERK PROCHOWICE  
SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 10
59-230 Prochowice
tel. 76 854 95 23
sprzedaz.prochowice@siegwerk.com
www.siegwerk.com

Siegwerk jest jednym z wiodących światowych producentów farb drukarskich dla 
szerokiego spektrum aplikacji opakowaniowych i etykietowych dla większości technik 
drukowych.
Dzięki swojej filozofii „Ink, Heart & Sou” – farby drukarskie z sercem i duszą firma oferuje 
swoim klientom doskonałe farby drukarskie z głębokim zrozumieniem bezpieczeństwa 
produktu, technologii, wydajności i zrównoważonego rozwoju.
Siegwerk Prochowice Sp. z o.o. zajmuje się farbami wodnymi w dziale biznesowym 
papier i tektura.

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28A
91-341 Łódź
tel. 42 613 50 92
fax 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, naświetlarki CtP z serii ThermoflexX;
• 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;
• MGI – cyfrowe urządzenia do uszlachetniania etykiet i opakowań;
• FAG – urządzenia kontrolno-pomiarowe.
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WINDMÖLLER & HÖLSCHER  
SP. Z O.O. 
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. 

WINK STANZWERKZEUGE  
GMBH & CO. KG
Lerchenstraße 12-18
49828 Neuenhaus, Niemcy
tel. +49 5941 9270-390
fax +49 5941 9270-9900
sales-poland@wink.de
www.wink.de

Jesteśmy jednym z czołowych producentów narzędzi wykrawających na świecie.  
Do zadowolonych z nas klientów należą renomowani producenci etykiet, opakowań, 
kopert i wielu innych wyrobów przemysłu poligraficznego. Dzięki nowoczesnej technologii 
CNC wytwarzamy precyzyjne wykrojniki, cylindry i wykrojniki płaskie. Gwarantujemy 
stałą i wysoką jakość naszych produktów. Nasz sympatyczny zespół szybko dostarcza 
klientom niezbędnych informacji i zapewnia wsparcie technicznie. Nasza filozofia to: 
„You cut, we care – Ty sztancujesz, my się troszczymy”.

WOLFF TRADING SP. Z O.O.
ul. Trakt Lubelski 187
04-667 Warszawa
tel. 22 509 81 50
sprzedaz@wolfftrading.com.pl
Grzegorz Kozłowski
tel. 608 558 920
www.wolfftrading.pl

Wolff Trading – Wyłączny dystrybutor płyt flekso firmy MacDermid. 
Doradca klienta w zakresie urządzeń do przygotowalni (wybór i finansowanie) oraz ustawiania 
procesu obróbki płyt.
• PŁYTA DRave – najlepsze efekty w swojej klasie wraz z technologią ESKO Crystal XPs.
• PŁYTA UVR – przeznaczona do druku farbami UV, nie puchną, niski przyrost punktu, 

wysoki transfer farby.
• PŁYTA LUX ITP – płaski punkt z pudełka, nie wymagają żadnych innych urządzeń niż 

standardowe w przygotowalni.
• PŁYTA XAFS – płaski punkt, redukcja efektu „fali” i prążkowania, przy jednoczesnej 

wysokiej jakości druku, miękka 22/25 Shore’A
• ECOWASH – najnowszej generacji, ekologiczny wymywacz z wysoką wydajnością,  

o ograniczonym zapachu i z niską toksycznością.

VETAPHONE A/S
Fabriksvej 11
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 systems. 
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.
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PRZYGOTOWALNIA  
FLEKSOGRAFICZNA WISTAR
ul. Piaskowa 58
05-420 Józefów
tel. 22 789 62 79
fax 22 789 66 11
biuro@reproflexo.pl
www.wistar.home.pl

Mamy ponad 25 lat doświadczenia, jesteśmy fachowcami i zainwestowaliśmy  
w najnowocześniejsze technologie fleksograficzne.
DLA FLEKSO MOŻEMY ZROBIĆ WSZYSTKO!
• przygotować graficznie i poligraficznie prace na wszystkich płaszczyznach systemo-

wych i dla wszystkich aplikacji software'owych,
• wykonać matryce drukujące za pomocą wszystkich technologii, wszystkich produ-

centów, wszystkich grubości i wszystkich formatów,
• ekspresowo zregenerować wszystkie wymywacze do fotopolimerów,
• drukarniom etykiet wykonać sita rotacyjne.

   

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

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.
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