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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.

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.

PM SOFTWARE
ul. Menueta 26A
02-827 Warszawa 
tel. 602 31 00 11
a.szymosz@pm-solutions.com.pl
www.pm-solutions.com.pl

Rozwiązania do automatyzacji produkcji poligraficznej. • Preflight, inspekcja i naprawa 
dokumentów oparte na rozwiązaniach firm Callas i Enfocus; • automatyczna impozycja 
INSOFT IMP; • programowalne ścieżki produkcyjne automatyzujące każdy proces – 
Enfocus Switch; • ROGLER MIS – wielomodułowy program do zarządzania przedsię-
biorstwem poligraficznym; • proofing PrintFactory i materiały eksploatacyjne (drukarki, 
tusze, papiery proofingowe zgodne z ISO), • CQC – standaryzacja druku w chmurze. 

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. Annopol 4A
03-326 Warszawa
tel. 22 295 03 80
fax 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.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.
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