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DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SP.K.
ul. Annopol 4A
03-326 Warszawa
tel. 22 295 03 80
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu

W ofercie naświetlarki CtP flekso, stoły wycinająco-bigujące Kongsberg, zintegrowane  
i kompleksowe oprogramowanie dla projektantów i producentów opakowań, studiów prepress, 
drukarń, wydawnictw oraz firm reprograficznych: ESKO Suite – m.in. Artios-Cad, ArtPro, 
PackEdge, Automation Engine, Color Engine, Imaging Engine, WebCenter, programy dla 
projektantów i agencji reklamowych z pakietu Studio: Visualizer, Store Visualizer, Studio 
Designer, Studio for Boxes, Studio for Flexibles, Studio for Shrink Sleeve; Equinox – zestaw 
oprogramowania do konwersji kolorów (specjalnych, RGB, CMYK) do 5, 6 lub 7 kolorów 
procesowych. Dostawca systemów inspekcji wizyjnej Global Vision oraz systemów kontroli  
i zarządzania kolorem MeasureColor.

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.

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. 

• Absolute – systemy komór rak lowych  
z włókna węglowego.

• Anicheck – nowoczesny pomiar objętości 
farbowej aniloksów. 

• MR Chemie – aerozole pomocnicze dla poligrafii. 
• Pełny zakres uszczelniaczy do komór raklowych.
• Taśmy montażowe jedno- i dwustronnie klejące.
• Ultradźwiękowe i ciśnieniowe urządzenia 

myjące.

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!

INTROZAP SP. Z O.O.
ul. Grota-Roweckiego 4
43-100 Tychy
tel. 32 326 25 86
fax 32 326 25  89
biuro@introzap.pl
www.introzap.pl

Introzap sp. z o.o. od 18 lat jest przedstawicielem niemieckiej firmy KOLBUS 
na rynku polskim.
W naszej ofercie znajdują się:
• maszyny do produkcji okładek z bogatym opcjonalnym wyposażeniem
• maszyny do uszlachetnień okładek
• nożyce do cięcia tektury litej.
Dysponujemy dodatkowo maszynami do wykonywania pudełek luksusowych z tektury li-
tej – żłobkowanie tektury, oklejanie, wklejanie luster, formowanie pudełek, wkładanie magnesów.
Oferujemy również usługi profesjonalnego serwisu i doradztwo techniczne.
UWAGA! Obecnie oferujemy również kompaktowe i modułowe maszyny do produkcji 
pudeł z tektury falistej oraz składarko-sklejarki.

WOK SP. Z O.O. SP.K.
ul. Podgórna 104
87-300 Brodnica
tel. 56 491 16 00-01
fax 56 491 16 02
wok@wok.com.pl
www.wok.com.pl

WOK is one of the main packaging and corrugated cardboard manufacturers in Poland.
For over 25 years we supply packaging for all industries. Packages are of the highest 
quality. They meet the high requirements of both individual customers and retail chains.
Modern management, conscientious work and passion for creation – these are the 
features that allow us to serve the largest customers. We take care to maintain the 
highest standards of quality continuously enlarging our offer.
A comprehensive and modern machine park allows us to meet the high demand of 
the market.
WE INVITE YOU TO COOPERATE.


