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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. Do 
maszyn flekso  oferujemy tuleje i gumowe formy płaskie do grawerowania laserowego 
jako formy drukowe. Ponadto gumowe rękawy do lakierowania i tuleje montażowe do 
polimerów. Oferowane 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.

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.

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 

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

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/WS6900 • maszyny do druku wielkoformatowego  
HP Latex 3600/3200/1500/R2000/R1000 • 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.

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.
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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; bezprocesowy film termiczny DITR do wykonywania płyt 
analogowych flekso i letterpress; płyty fleksograficzne NXH solwentowe oraz NX Ultra 
do technologii wodnej (opakowania miękkie) i NXC (tektura falista) + powłoka termiczna 
TIL; workflow Prinergy Connect wraz z opcjami dla flekso.

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

Od 25 lat wprowadzamy na Polski rynek produkty i rozwiązania dla fleksografii.
• Maszyny drukujące i urządzenia pomocnicze firm Tresu, Codimag, Flexotech, Erhardt+Leimer, 

Rexson i Nanovis.
• Środki chemiczne i urządzenia myjące firmy RECYL®.
• Szwedzkie rakle stalowe SWEDEV®, w tym specjalistyczna listwa raklowa ELIMINATOR 

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

dla druku etykiet.
• Wałki rastrowe firmy Cheshire®, w tym specjalistyczna siatka MAXFLO+ minimalizująca 

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

środowiska metoda czyszczenia.
• Oferowane przez nas rozwiązania eliminują Wasze problemy i pozwalają oszczędzić Wasz 

czas i pieniądze!
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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 (Digital 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 odbiorcom maszyn.

FLEKSOGRAF  
STUDIO PREPRESS SP. J.
ul. Taborowa 39
62-053 Drużyna
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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LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS  
SP. Z O.O.  
ul. Kwidzyńska 11
51-415 Wrocław       
tel. 71 321 98 83     

office@lfp-industrial.pl 
www.lfp-industrial.pl

Dystrybutor maszyn do cyfrowego druku przemysłowego firmy Durst Phototechnik AG. 
Oferujemy urządzenia drukujące z roli na rolę oraz na podłożach płaskich. Posiadamy 
w swojej ofercie szeroki wybór specjalistycznych drukarek pracujących w technologii 
tuszów UV oraz tuszów wodnych, do przemysłowych zastosowań. Dla producentów opa-
kowań polecamy nasze najszybsze, przemysłowe systemy do druku jednoprzebiegowego. 
Oferujemy również przemysłowe drukarki 3D firmy Massivit3D dla rynku reklamowego.

INTREX SP. Z O.O.
ul. Za Motelem 7, Sady
62-080 Tarnowo Podgórne 
tel. +48 61 841 72 03 
intrex@intrex.pl
www.intrex.pl

Intrex – dystrybutor cyfrowych maszyn drukujących firmy Domino.
• Domino N610i – do druku etykiet na roli. Urządzenie 5 lub 7 kolorowe w technologii 

ink-jet UV. Szerokość wstęgi do 340mm. Prędkość druku do 75 m/min. Możliwe 
konfiguracje: rola-rola, rola – finishing, moduł do integracji w maszynach hybrydowych

• Domino K600i – głowice monochromatyczne do instalacji na maszynach fleksogra-
ficznych i na urządzeniach do finishingu. Umożliwiają druk wysokiej jakości danych 
zmiennych na roli lub na arkuszach z prędkością do 190m/min. Szerokość druku do 
782mm.
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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.

REFLEKS WIESŁAW FERENC
ul. Wojskiego 12
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 601 91 71 88
fax 42 640 50 08
info@anilox.pl
www.anilox.pl 

Firma Refleks obsługuje przedsiębiorstwa poligraficzne w zakresie dostaw materiałów 
eksploatacyjnych, części maszyn oraz doradztwa technicznego. Oferta obejmuje m.in.:
• walce i tuleje (rastrowe, drukowe),
• materiały do komór raklowych (noże raklowe, uszczelniacze),
• taśmy (montażowe, kompresyjne, specjalne),
• chemię czyszczącą,
• myjnie do aniloksów i części maszyn,
• doradztwo techniczne w zakresie technologii druku.
Nasz doświadczony zespół z pasją i zaangażowaniem zaproponuje najlepsze produkty 
i usługi.

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 system tonerowy Valloy BizPress 13R

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 tektury falistej. 
Kontakt: Bartłomiej Brzykcy, 698 676 238, brzykcy.b@reprograf.com.pl

MEGALAK RZEPNIEWSKI  
SPÓŁKA JAWNA
ul. Szpitalna 1C
05-270 Marki
biuro@megalak.pl
www.megalak.pl

Firma MEGALAK zajmuje się profesjonalnym uszlachetnianiem druku od 2003 roku. 
Specjalizujemy się w lakierowaniu UV, foliowaniu, sztancowaniu, tłoczeniu oraz złoceniu 
metodą hot-stamping arkuszy do formatu B1. Poza tym wykonujemy usługę maszynowe-
go klejenia pudełek. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie wykonywanych usług 
oraz nowoczesny park maszynowy. Wszystkie prace wykonujemy przy użyciu jedynie 
wysokiej jakości materiałów, czołowych producentów z branży poligraficznej. Nasi pra-
cownicy tworzą zgrany zespół specjalistów, a wypracowane przez lata doświadczenie 
gwarantuje sprawne i terminowe realizowanie powierzonych nam zleceń.

Zapraszamy do współpracy.

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.

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. 
Zapraszamy na targach Packaging Innovations - stoisko C23
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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.

SIEGWERK POLAND MARKI  
SP. Z O.O.
ul. Piłsudskiego 121d
05-270 Marki
tel. 22 771 64 00
fax 22 771 68 16
www.siegwerk.com

Międzynarodowy producent farb drukarskich. Oferta obejmuje m.in.:
•  farby fleksograficzne i wklęsłodrukowe rozpuszczalnikowe do druku opakowań  

miękkich;
•  farby fleksograficzne UV (w tym niskomigracyjne);
•  farby offsetowe: konwencjonalne i UV (w tym niskomigracyjne);
•  farby do opakowań tytoniowych;
•  farby publikacyjne: wklęsłodrukowe i offsetowe;
• farby wodne do druku opakowań.

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 farmaceu-
tycznej. Pełne oprzyrządowanie maszyn fleksograficznych. Kompletny serwis związany  
z budową nowych rozwiązań, zarówno wolnostojących, jak i zintegrowanych  
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 – wąskowstęgowe 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 zastosowanie  
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, umożli-
wia 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.
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Producent Lakierów Dyspersyjnych i UV dla Poligrafi

WAB – ARTYKUŁY 
POLIGRAFICZNE
ul. Ceramiczna 7 
20-150 Lublin
tel. 81 718 67 02
tel./fax 81 718 67 03

hotline 696 447 579
www.wab.lublin.pl

Kompleksowa obsługa w zakresie materiałów poligraficznych:
• obciągi gumowe, farby, płyty, lakiery, chemia poligraficzna, kleje, dodatki do druku
• mieszalnia farb offsetowych, fleksograficznych oraz farb UV.
Pierwszy w Polsce producent lakierów dla przemysłu poligraficznego:
• lakiery hybrydowe, lakiery inline i offline, lakiery blistrowe, lakiery UV do wszystkich 

technik drukowania.
Certyfikaty ISEGA (FOOD CONTACT) ISO 9001, 14001.
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PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE 
„COMEX” SP. Z O.O.
ul. Graniczna 21
54-516 Wrocław
tel. 71 373 75 79
sekretariat@comex.net.pl
www.comex.net.pl

PPU „COMEX” JEST PRODUCENTEM ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH I INNYCH DRUKÓW 
WĄSKOWSTĘGOWYCH W TECHNOLOGII ROLOWEJ.
• etykiety wielostronicowe (BOOKLETY), wielowarstwowe (peel&read), etykiety ze 

ścieżką bezklejową
• offset rolowy, fleksografia, sitodruk rolowy, druk cyfrowy
• uszlachetnienia etykiet: druk wypukły, złocenia, tłoczenia, aplikacja hologramów, 

farba zdrapkowa 
• personalizacja etykiet, druk pharma kodów, kodów 2D, Braille
• produkcja i wdrożenia rozwiązań z systemami RFID – smart labels, smart tickets.

WINDMÖLLER & HÖLSCHER 
POLSKA 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. 

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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Tadeusz Racino
Biuro Usług Technicznych

Maszyny poligraficzne, wykrojniki rotacyjne, aniloxy

01–796 WARSZAWA, ul. Duchnicka 3

Przedstawiciel na rynku polskim firm

oferuje:
1. Cylindry, wykrojniki magnetyczne (blachy) i wykrojniki rotacyjne 

pełne do wszystkich typów maszyn
2. Cylindry i tuleje do „hot-stampingu”
3. Wszystkie typy cylindrów formowych i kół zębatych
4. Tuleje drukowe twarde Typu „sleeve”
5. Ceramiczne wałki/tuleje rastrowe grawerowane laserem, 

z liniaturą do 580 linii/cm, z modyfikacją podłoża ITS, nowa 
technologia SteppedHex

6. Chromowe wałki rastrowe (anilox) z liniaturą do 250 linii/cm, 
również w wersji ulepszonej NSC

tel.:  +48 22 561 9280
fax:  +48 22 561 9288
mobil. +48 602 226 101
mail to:  info@jonvac.pl
  www.jonvac.pl

7. Aeromaid – urządzenie do czyszczenia aniloksów i Flexo-
maide – super środek do mycia dogłębnego wałków anilox, 
tylko 15 min, praktycznie brak odpadów – Nowość!

8. Pomiar wydajności farbowej wałków rastrowych metodą Volu-
Check

9. Mycie wałów rastrowych – metoda ultradźwiękowa lub proszkowa
10. Nowoczesne komory raklowe firmy AkeBoose – Nowość!
11. Maszyny fleksograficzne nowe i używane
12. Wiskozymetr rezonansowy InkSpec do pomiaru i kontroli 

lepkości w sposób ciągły – Nowość!

reklama


