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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 
laminowania kartonu i papieru z laminatami soczewkowymi. 
Oferujemy TRANSMET – ekologiczny karton pokryty folią dekoracyjną, 
holograficzną, soczewką. 100% recycling. 
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.

AVERY DENNISON POLSKA 
SP. Z O.O.
Moszna-Parcela 29
05-840 Brwinów
tel. 22 738 37 00
fax 22 738 37 02
csr.poland@eu.averydennison.com
www.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 ok. 30 tys. pracowników, oferując 
klientom innowacje, które pomagają uczynić marki bardziej inspirującymi, a świat 
bardziej inteligentnym. Firma, z siedzibą w Glendale w Kalifornii, odnotowała w 2018 r. 
sprzedaż w wysokości 7,2 mld $.

DANTEX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Grabowa 6 
64-320 Niepruszewo
tel. 61 222 51 51
fax 61 222 51 50
biuro@dantexpolska.pl
www.dantexpolska.pl

Dantex to ponad 50-letnia obecność na rynku etykiet i opakowań. Opracowujemy, produ-
kujemy i wdrażamy autorskie rozwiązania dla drukarni i przygotowalni, współpracujemy 
też z liderami w branży. Oferujemy:
• płyty fotopolimerowe wymywane wodą do typo Torelief i flekso Aquaflex; 
• procesory typu stacker i liniowe;
• naświetlarki Esko;
• tuleje drukowe, ochronne, adaptery;
• cyfrowe drukarki etykiet inkjet UV – PicoColour i PicoJet;
• walce rastrowe Pamarco; 
• taśmy kompresyjne Scapa;
• myjki do aniloksów i płyt;
• rakle.

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

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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DIGIPRINT SP. Z O.O.
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

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 tekstyliach 
HP Stitch 1000 • 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.
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LETTERO KAROŃ  
Łazisko 116
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel./fax 44 724 26 19
biuro@lettero.com.pl
www.lettero.com.pl

Firma KAROŃ, właściciel marki LETTERO specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 
wyposażenia pomocniczego dla poligrafii. LETTERO COLOR MATCHING PROGRAM to 
seria urządzeń do kontroli jakości druku i reprodukcji koloru na wszystkich etapach 
przygotowania i realizacji produkcji poligraficznej.
Uzupełnieniem oferty są urządzenia przeznaczone do opracowywania i archiwizacji 
materiałów, stanowiska robocze, sprzęt magazynowy i transportowy oraz urządzenia 
pomocnicze dla wszelkich  technik druku.

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.

JURMET SP. Z O.O. SP.K.
ul. Antoniewo 8
87-162 Lubicz
tel. 56 678 27 77
fax 56 678 27 85
jurmet@jurmet.com.pl
www.jurmet.com.pl

Firma Jurmet specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w  zakresie 
technologii cięcia dla przemysłu opakowaniowego. W ofercie posiada szerokie spektrum 
innowacyjnych bobiniarek i przewijarek do cięcia wzdłużnego i konfekcjonowania różnego 
typu materiałów giętkich. Jurmet produkuje również krajarki gilz. Maszyny produkowane 
są w wielu wariantach, poczynając od ekonomicznych, aż po opcje z wieloma automa-
tycznymi funkcjami zwiększającymi wydajność i dostosowanymi do potrzeb klientów. 
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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 H9 powlekana kompozytem 

ceramicznym listwa raklowa klasy premium o przedłużonej trwałości.
• Rakle tworzywowe TruPoint™ firmy FlexoConcepts®, w tym rakla tworzywowa Orange™ 

dla druku etykiet.
• Wałki rastrowe firmy Cheshire®, w tym specjalistyczna siatka Tactilox do druku powierzchni 

strukturalnych takich jak soft touch, mat, tekstura czy wysoki połysk.
• Czyszczenie wałków rastrowych specjalistycznym laserem – najbardziej przyjazna dla 

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

czas i pieniądze!

GRAFOTRONIC SP. Z O.O.
ul. Annopol 4a, hala E
03-236 Warszawa
tel. 22 45 67 400
office@grafotronic.se 
www.grafotronic.se

Producent modułowych maszyn do finishingu etykiet.
W portfolio firmy:
• maszyny do finishingu etykiet drukowanych cyfrowo – linia MCF, SCF, CF2 i DCL2. 

Maszyny DCL2 pozwalają na instalację nowych modułów w istniejącej maszynie, na 
miejscu, w czasie krótszym niż 8 godzin;

• HI2, HI3 – przewijarki inspekcyjne;
• PHARMA2 – dwukierunkowe maszyny inspekcyjne;
• SR2, SR3 –  bobiniarki i przewijarki;
• DC2 – maszyny do sztancowania w systemie produkcji 24/7.

KONICA MINOLTA 
BUSINESS SOLUTIONS POLSKA 
SP. Z O.O.
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
tel. 22 560 33 00
fax 22 560 33 03
info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.pl

KONICA MINOLTA – DOSTAWCA PROFESJONALNYCH,  
CYFROWYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH.
W swojej ofercie posiadamy urządzenia do druku etykiet z roli na rolę oraz maszyny do 
cyfrowego uszlachetniania etykiet lakierem sensorycznym i folią metaliczną.
Podstawą naszego działania jest diagnoza potrzeb klienta, wybór, a następnie wdrożenie 
optymalnego rozwiązania wraz ze wsparciem technicznym. Dysponujemy najbardziej 
rozbudowaną strukturą obsługi serwisowej i sprzedażowej w Polsce.
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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 oferuje indywidualne, w pełni zintegrowane rozwiązania do druku fleksograficz-

nego (Performance Series E), hybrydowego inkjet + druk flekso (Digital Series HD), 

tonerowego (Digital One) od ponad 70 lat. Firma tworzy pełną technologię produkcyjną  

z myślą o aktualnych potrzebach klientów. Mark Andy jest światowym liderem produku-

jącym maszyny do druku etykiet oraz opakowań, którego rozwiązania technologiczne po-

zwalają osiągać najwyższą jakość druku, tym samym przynosząc profit odbiorcom maszyn.

OMIGRAF SP. Z O.O.
ul. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
tel. 696 606 090
tel. 602 242 900
biuro@omigraf.com
www.omigraf.com

Firma Omigraf Sp. z o.o.

Wyłączny przedstawiciel na Polskę firm OMET, PRATI oraz PANTEC.

Dostawca kompleksowych rozwiązań dla wąskiej wstęgi,  

w tym materiałów eksploatacyjnych, urządzeń peryferyjnych i narzędzi.

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 i Smag.

PROFEX ELEKTRONIK  
SP. Z O.O. SP.K.
ul. Głogowska 39/41
45-315 Opole
tel. 531 717 899
order@uv.opole.pl
www.uv.opole.pl

Autoryzowany serwis i dystrybutor firmy GEW (EC) Limited.
• Systemy hybrydowe ArcLED®, łączące konwencjonalne lampy łukowe wraz 

z możliwością późniejszego unowocześnienia do rozwiązań LED.
• Kompleksowe rozwiązania UV dla druku offsetowego – nowoczesne rozwiązania LED 

UV lub konwencjonalne systemy E4C.
• Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardza-

nia UV.
Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne.
Serwisujemy zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset UV.

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.

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 jest generalnym dostawcą ploterów japońskiej marki Mimaki. Oferujemy wszystkie 
typy ploterów producenta. Drukarki UV LED o pow. zadruku od A3 do 6 m2 oraz rolowe 
z serii UCJV do druku opakowań i etykiet, plotery z serii UJF drukujące do wys. 15 cm  
z użyciem lakieru. Oferty dopełniają – maszyna HybridUVLed do druku do wys. 24 cm, 
ploter tnąco-bigujący Flatbedcut LST (60 x 40 cm) z pasem transporterowym i podajnikiem 
do cięcia opakowań i etykiet oraz wysokiej jakości plotery tnące Flatbedcut CB (format od 
110 x 130 do 300 x 320) z pasem transporterowym i wymiennymi głowicami: bigowanie, 
V-Cut, wrzeciono, nóż oscylacyjny, wleczony, rotacyjny.
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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. 

WASBERGER SP. Z O.O.
ul. Brzezińska 228C
92-703 Łódź
tel. 42 677 26 80
w.zolotarew@wasberger.pl
www.wasberger.pl

• Materiały eksploatacyjne do druku etykiet – lampy i akcesoria do systemów UV, 
reflektory, wykrojniki rotacyjne, wykrojniki IOC do arkuszowych maszyn offsetowych, 
folie do hot i cold stampingu, folie BOPP;

• aniloksy – regeneracja i sprzedaż nowych wałków rastrowych;
• rakle – noże raklowe ze stali i plastiku;
• uszczelniacze do kałamarzy;
• systemy gospodarki odpadami;
• urządzenia pomocnicze dla drukarni – przewijarki stołowe, automatyczne krajarki 

do gilz, falcerki, maszyny tnące z roli na arkusze, podnośniki do roli.

UPM RAFLATAC SP. Z O.O.
ul. Fińska 1, Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce
tel. 71 776 50 00
www.upmraflatac.com
www.facebook.com/ 
UPMRaflatacPolska/

Firma UPM Raflatac tworzy rozwiązania etykietowe przyszłości bez materiałów pochodzenia 
kopalnego poprzez opracowywanie innowacyjnych i przyjaznych środowisku technologii. 
Jako jeden z czołowych światowych producentów samoprzylepnych materiałów ety-
kietowych dostarczamy papierowe i foliowe laminaty etykietowe najwyższej jakości do 
produktów powszechnego użytku oraz do zastosowań przemysłowych za pośrednictwem 
ogólnoświatowej sieci fabryk, terminali dystrybucyjnych i biur sprzedaży. Zatrudniamy 
około 3 tys. pracowników, a wartość sprzedaży w 2018 roku wyniosła 1,5 mld EUR  
(1,9 mld USD). UPM Raflatac jest częścią grupy UPM. Więcej informacji na stronie  
www.upmraflatac.com.

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.

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 „hotstampingu”
3. Wszystkie typy cylindrów formowych i kół zębatych
4. Tuleje rozprężne twarde „sleeve”
5. Ceramiczne wałki/tuleje rastrowe grawerowane laserem  

Fibre/YAG/CO2 z liniaturą do 500 linii/cm,w wersji Hex, HIT,  
SteppedHex

6. Chromowe wałki rastrowe (anilox) z liniaturą do 250 linii/cm,
7. Aqua UV – super środek do mycia dogłębnego wałków anilox 

– Nowość!

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

8. Pomiar wydajności farbowej wałków rastrowych metodą VoluCheck
9. Aeromaide - urządzenie do czyszczenia aniloksów i Flexoma-

ide – super środek do czyszczenia wałków rastrowych, tylko 
15 min, praktycznie brak odpadów – Nowość!

10. Urządzenia do laserowego czyszczenia wałków rastrowych – 
Nowość!

11. Mycie wałów rastrowych – metoda laserowa, ultradźwiękowa 
lub proszkowa 

12. Maszyny fleksograficzne nowe i używane
13. Wiskozymetr rezonansowy InkSpec do pomiaru lepkości w spo-

sób ciągły 
14. Nowoczesne komory raklowe firmy AkeBoose – Nowość!

reklama
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