
   
DRUKARNIA ELLERT SP. Z O.O. 
ul. Nadrzeczna 17
05-462 Wiązowna
tel. 22 769 01 00
fax 22 789 04 07
zapytanie@ellert.pl

Naszą pasją jest wspieranie Klientów w sprzedaży poprzez zapewnienie innowacyjnych 
i niepowtarzalnych możliwości eksponowania produktów i marek. Działając ponad  
30 lat staliśmy się liderem i wyspecjalizowanym ekspertem wśród firm projektujących 
i produkujących opakowania kaszerowane, materiały POS oraz wydruki plano. Współ-
pracując z nami, zyskują Państwo partnera z wyjątkowym doświadczeniem i know-how, 
który wykazuje ponadprzeciętne zaangażowanie i działa w innowacyjny, szybki sposób.
Proponujemy:
• opakowania kaszerowane oraz kartonowe
• opakowanie premium wykonane w technologii UV na foliach metalizowanych
• uszlachetnienia lakierami UV, dyspersyjnymi oraz hybrydowymi.
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TORRO SP. Z O.O.
ul. Sokołowska 24A
05-090 Raszyn
tel. 22 713 89 90
biuro@torro.pl
www.torro.pl

DRUK OFFSETOWY UV waterless na maszynach Komori 5- i 6-kolorowych z dwiema 
wieżami lakierującymi UV lub dyspersją.
Sztancowanie tworzyw na ciepłej płycie, klejenie maszynowe PUR.
Jesteśmy producentem opakowań drukowanych na:
• kartonach
• kartonach metalizowanych folią
• tworzywach PET, PCV, PP
Drukujemy opakowania z szerokim wachlarzem uszlachetnień online lakierami hybry-
dowymi UV, perłowymi z dodatkiem opiłków miki, żelaza, lakierami holograficznymi 
tworzącymi efekt embossingu (3D) oraz lakierami UV wypukłymi wykorzystywanymi do 
opakowań sensorycznych z efektem Touch & Feel.

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. 40-letni kapitał doświadczeń 
łączy się z solidną pracą oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników. Główne profile 
działalności to produkcja tektury falistej, opakowań tekturowych z nadrukiem fleksogra-
ficznym, 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

SCHUMACHER PACKAGING  
SP. Z O.O.
ul. Wrocławska 66, Krępice
55-330 Miękinia
tel. 71 39 77 100
tel./fax 71 39 77 199
wroclaw@schumacher-packaging.com
www.schumacher-packaging.com

Schumacher Packaging jest ekspertem w zakresie indywidualnych rozwiązań opakowanio-
wych z tektury falistej i litej. Już od wielu lat przedsiębiorstwo to zaliczane jest do liderów 
w swojej branży pod względem produktywności oraz technologii. Schumacher Packaging 
projektuje oraz produkuje indywidualnie dla klientów gotowe opakowania i jako dostawca 
gwarantujący pełną obsługę posiada w ofercie bogatą paletę usług dla wszystkich stopni 
łańcucha dostaw.

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28A
91-341 Łódź
tel. 42 613 11 25 
it@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

Dostawca oprogramowania dla przygotowalni, drukarni i odbiorców przemysłowych.
• Hybrid Software – producent takich rozwiązań, jak: PACKZ – wysokiej klasy, pro-

fesjonalny edytor PDF, dedykowany dla przemysłu etykietowego i opakowaniowego; 
CLOUDFLOW – innowacyjna platforma do zarządzania procesami, pozwalająca na 
optymalizowanie i automatyzację czynności związanych z przygotowaniem projektu 
do druku, komunikacją w firmie oraz z klientem.

• Arden Software – oprogramowanie Impact CAD do projektowania opakowań.
• Multiscience – oprogramowanie MultiPack do wielopoziomowego planowania 

opakowań w opakowaniu, pudeł zbiorczych, paletyzacji i optymalizacji transportu.
Do oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne i obsługę wdrożeniową.

www.akademia–wiedzy.eu 
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dziej cieszy rosnąca rola leasingu w finansowaniu krajowych 
inwestycji. Polska z wysokim, bo 27-procentowym, udziałem 
plasuje się na czwartym miejscu Europie, czyli o lokatę wyżej 
niż w 2017 r. Ten wzrost wyraźnie pokazuje, że leasing na 
stałe wpisał się w krajobraz krajowych inwestycji, a jego zna-
czenie może wzrastać w kolejnych latach za sprawą zaufania, 
jakim obdarzają go polscy przedsiębiorcy. Jak pokazują wyniki 
badania Komisji Europejskiej z 2018 r., w krajach UE średnio 
47% firm wytypowało leasing jako najbardziej istotne źródło 
finansowania. W Polsce leasing jest ważny dla 59% firm” – 
powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu 
Wykonawczego ZPL, członek rady dyrektorów Leaseurope.

Finansowanie maszyn  
w 24 godziny z usługą MiU24

Siemens Financial Services wprowadził do swego portfolio 
usług finansowych usługę MiU24. Dzięki niej przedsię-

biorcy mogą wykorzystać finansowanie zewnętrzne na zakup 
maszyny lub urządzenia w ciągu zaledwie 24 godz., a cały 
proces przyznania środków – od złożenia wniosku do podpi-
sania umowy leasingowej – finalizowany jest podczas jednego 
spotkania. Pierwsi przedsiębiorcy już skorzystali z tej usługi. 

W ramach MiU24 przedsiębiorcy mogą sfinansować zakup 
maszyn i urządzeń o wartości do 125 tys. euro, nawet bez 
wkładu własnego. Finansowanie udzielane jest w formie le-
asingu – jednej z najpopularniejszych metod pozyskania środ-
ków na inwestycje wśród małych i średnich przedsiębiorstw. 
Usługa działa w oparciu o specjalny algorytm, który w czasie 
zaledwie 10 min generuje decyzję o przyznaniu środków. 

„W praktyce procedura MiU24 jest bardzo prosta. Gdy 
przedsiębiorca zdecyduje się na zakup konkretnego sprzętu 
u jednego z wielu współpracujących z nami dostawców, kon-
taktuje się z nim przedstawiciel Siemens Financial Services. 
W trakcie spotkania wypełniane są stosowne dokumenty, 
ograniczone do niezbędnego minimum. Decyzja o przyznaniu 
leasingu generowana jest automatycznie w mniej niż kwa-

drans, dzięki czemu podpisanie umowy możliwe jest już na 
pierwszym spotkaniu, co kończy formalny proces udzielania 
finansowania. Obecnie usługa jest dostępna u kilkudziesięciu 
dostawców maszyn i urządzeń z różnych branż. Zależy nam, by 
jak najwięcej przedsiębiorców mogło skorzystać z szybkiego 
i wygodnego finansowania, dlatego do współpracy zapraszamy 
także kolejnych topowych dostawców MiU z sektora przemysło-
wego, m.in. z branży poligraficznej czy tworzyw sztucznych” – 
mówi Grzegorz Jarzębski z Siemens Financial Services.

Procedura MiU24 ma przede wszystkim ułatwić pozyskiwa-
nie nowych maszyn i urządzeń polskim przedsiębiorstwom 
oraz przyspieszyć przejście na model Przemysłu 4.0, co jest 
niezbędne do utrzymania konkurencyjności na szybko zmie-
niającym się rynku. Potwierdzają to badania prowadzone za-
równo w Polsce, jak i na świecie. Według najnowszego raportu 
„Smart Industry Polska 2019”, przeprowadzonego przez Sie-
mens i Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości, w ponad 
31,6% polskich firm są już wdrożone innowacyjne technologie 
oparte na koncepcji Przemysłu 4.0. Natomiast kolejne 38,3% 
planuje je wdrożyć w ciągu najbliższych trzech lat. 

Podobne wnioski płyną z globalnego raportu Siemens Fi-
nancial Services „Countdown to The Tipping Point for Industry 
4.0”. Badanie pokazuje, że w przypadku MŚP już za ok. 9–11 
lat nastąpi tzw. punkt krytyczny adaptacji nowych technologii, 
czyli moment, w którym ponad połowa producentów na świecie 
przejdzie na model Przemysłu 4.0. W przypadku dużych przed-
siębiorstw czas ten jest krótszy i wynosi 5–7 lat. Z raportu 
wynika również, że już dwie trzecie dużych firm wprowadziło 
pilotaż rozwiązań z tego zakresu, a w MŚP co druga.

„Jak wynika z badań, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę 
z przewagi konkurencyjnej, jaką daje przejście na model 
Przemysłu 4.0, i nie zastanawiają się, czy zainwestować 
w nowe technologie, lecz kiedy to zrobić. Kluczem do tej 
transformacji są nowoczesne maszyny i urządzenia, a wyzwa-
niem – pozyskanie finansowania na ich zakup. W przypadku 
MŚP ważnym aspektem będzie także wygoda i szybkość 
w pozyskaniu potrzebnych środków. Dlatego wierzymy, że 
usługa MiU24 będzie znaczącym ułatwieniem w transformacji 
przedsiębiorstw z tego sektora” – dodaje Grzegorz Jarzębski.
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ALSTOR A. ZWIERZYNSKI  
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.
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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 technologii  
Kodak Flexcel NX w dwóch formatach: mid oraz wide 5080, która pozwala zrealizować 
największe formaty opakowań w najwyższej jakości druku. Kierunek rozwoju firmy zmie-
rza do osiągnięcia optymalnego systemu zarządzania barwą – właśnie zainstalowaliśmy 
oprogramowanie Hybrid Pack Z+ GMG Open Color które umożliwia m in. druk w rozsze-
rzonym gamucie oraz zautomatyzowany proces obróbki graficznej projektu. Oferujemy 
współpracę i doradztwo zarówno początkującym jak i doświadczonym drukarniom.

INFOSOLUTIONS SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa
tel. 22 333 81 81
office@infosol.pl
www.infosol.pl

InfoSolutions Sp. z o.o. to twórca systemu zarządzania produkcją – HiFlow. Firma 
posiada największy w Polsce zespół konsultantów wdrożeniowych i programistów  
z ponad 20-letnim doświadczeniem, rozwijających systemy zarządzania dla przemysłu 
opakowań, etykiet i poligrafii. 
HiFlow to modułowy system IT klasy MIS/MES, rozszerzający funkcjonalność syste-
mów ERP o obsługę produkcji i zaawansowanej logistyki produkcyjnej, integrujący się  
z systemami ERP i FK, automatyzujący procesy kalkulacji i ofertowania oraz procesy tech-
nologicznego przygotowania, planowania i rozliczania produkcji. Rozbudowany o wysoko 
zaawansowane narzędzia wspomagające analizę i kontroling całego przedsiębiorstwa.

MULTITECHNIKA
GORLAK I SYNOWIE SP.J.
ul. Kamienna 19
62-081 Wysogotowo
tel. 603 885 295
prepress@multitechnika.com
www.multitechnika.com

• Profesjonalna przygotowalnia fleksograficzna i offsetowa
• Innowacyjne matryce fotopolimerowe dla druku opakowań sztywnych i giętkich
• Montaż matryc na foliach dla producentów opakowań z tektury falistej
• Matryce fotopolimerowe do uszlachetnienia druku offsetowego  

(np. lakierowanie wybiórcze)
• Proofing wielkoformatowy GMG i CGS
• Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2015

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
 fioletowe: Kodak Libra VP

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

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. 

PRINT SYSTEMS  
SP. Z O.O. SP. K.
ul. Klonowa 2
62-002 Suchy Las k. Poznania
tel./fax 61 847 10 23
biuro@printsystems.pl
www.printsystems.pl

Print Systems jest wiodącym dostawcą technologii wodnej dla fleksografii i typografii 
oraz producentem urządzeń myjących do fotopolimerów i części maszyn. Dzięki wod-
nowymywanym płytom japońskiej marki TOYOBO, szerokiej wiedzy specjalistycznej 
dotyczącej procesu obróbki matryc fotopolimerowych jesteśmy wiarygodnym partnerem 
dla wielu drukarń opakowań zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wysoki poziom satys-
fakcji naszych klientów wynika z rozwiniętego systemu wsparcia i doradztwa, bogatego 
know how, naszego zaangażowania oraz szerokiego portfolio oferowanych produktów. 


