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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 pre-
cyzyjnym 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.

FLEKSOGRAF  
STUDIO PREPRESS SP. J.
ul. Taborowa 39
62-053 Drużyna
tel. 61 898 30 16
tel. 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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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 drukarki 
hybrydowe z utrwalaniem LED UV; Acuity LED 3200R – doskonała drukarka rolowa 
z  utrwalaniem technologią LED, szer. zadruku do 3,2 m i max. 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.
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EYEC POLSKA  
MARCIN WEKSLER
Biuro handlowe:
Racławicka Center
ul. Skarbowców 23A
53-025 Wrocław
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.

AGFA NV  
(SPÓŁKA AKCYJNA)  
ODDZIAŁ W POLSCE
Oxygen Park Budynek B
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa
tel. 22 31 11 900
fax 22 31 11 966 
info.pl@agfa.com
www.agfa-polska.pl

Agfa NV – światowy dostawca najnowszych technologii do prepressu:
• APOGEE Prepress – automatyzacja produkcji, weryfikacja, montaż i rastrowanie 

prac z obsługą standardu JDF. Zdalna akceptacja (WebApproval), sklep internetowy 
(StoreFront) oraz magazyn danych w chmurze (PrintSphere). Pełna kontrola dru-
kowania (PressTune) oraz optymalizacja zużycia farb (InkTune) dostępne w ramach 
projektu ECO3.

• ASANTI – zaawansowany system produkcyjny dla wielkoformatowych ploterów inkjet 
oraz integracja z ploterami tnącymi.
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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.

PPHU POLIMERPRO S.C.
ul. Przemysłowa 1, Paterek
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 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. 

   

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

FIRMA KODAK JEST WIODĄCYM DOSTAWCĄ ROZWIĄZAŃ I MATERIAŁÓW DO PREPRESSU
Technologia offsetowa: 
• naświetlarki Kodak Trendsetter i Kodak Magnus z technologią SQUAREspot,  

dostępne w różnym stopniu automatyzacji i do wszystkich formatów.
• płyty CtP do druku komercyjnego, opakowaniowego i gazetowego:
 procesowe: Kodak Electra MAX, Kodak Electra XD, Kodak Trilian SP
 bezprocesowe: Kodak Sonora X, Sonora XP
 fioletowe: Kodak Libra VP

• płyty CtP do druku gazetowego 
 procesowe: Thermal News PT
 bezprocesowe: Kodak Sonora X-N, Sonora News
 fioletowe: Kodak Libra VP.
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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 łą-
czy 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

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

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. 


