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3M POLAND SP. Z O.O.
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
www.3m.pl

Rozwiązania 3M w produkcji poligraficznej i papierniczej.

API.PL SP. Z O.O.
ul. Zgierska 86/88
95-070 Aleksandrów Ł.
tel. 42 250 55 95
fax 42 250 55 94
zamowienia@api.pl
www.api.pl

API.PL jest bezpośrednim importerem drukarek, atramentów i mediów do druku
ekosolwentowego, UV, pigmentowego i sublimacyjnego.
W ofercie API.PL znajdują się europejskie marki jak DECAL (folie polimerowe, monomerowe, laminaty, folie szronione), DRYTAC (laminaty i media specjalistyczne) oraz GUANDONG (media specjalistyczne), MAGDECOR (folie magnetyczne i ferromagnetyczne),
a także media marki VESLINE (banery, rollupy, OWV, papiery fotograficzne i graficzne,
canvasy, tapety).
API.PL to również media do druku na tekstyliach, w szczególności papier sublimacyjny,
a nowością są media tekstylne dedykowanego przeznaczenia.

API.PL SP. Z O.O.
ul. Okrężna 37, Rąbień
95-070 Aleksandrów Ł.
tel. 42 250 55 95
fax 42 250 55 94
zamowienia@api.pl
DOSTAWCY MATERIAŁÓW
POLIGRAFICZNYCH
www.api.pl

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
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API.PL jest bezpośrednim importerem drukarek, atramentów i mediów do druku UV.
Jako wyłączny dystrybutor ploterów UV marki HANDTOP oferuje szeroką gamę urządzeń
HYBRYDOWYCH drukujących na mediach sztywnych i z roli na rolę oraz PLOTERÓW
Z PŁASKIM STOŁEM o szerokościach od 1,60 m do 3,20 m. Utrwalanie LED, druk białym
i lakierem w jednym przebiegu oraz najszybsze głowice na rynku plasują te urządzenia
w czołówce ploterów UV na świecie. API.PL zapewnia atrakcyjną ofertę, autoryzowany
serwis oraz obsługę pogwarancyjną.

ARCTIC PAPER POLSKA
SP. Z O.O.
ul. Okrężna 9
02-916 Warszawa
tel. 22 20 30 500
info-pl@arcticpaper.com
www.arcticpaper.com

MUNKEN PRINT – niepowlekany papier objętościowy zaklejany powierzchniowo. Dostępny
w wersji kremowej oraz naturalnie białej.
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MUNKEN PREMIUM CREAM – bezdrzewny, niepowlekany papier
o naturalnej,
gładkiej
powierzchni
i kremowym odcieniu.
MUNKEN DESIGN – niepowlekane papiery graficzne stworzone z myślą o druku wielobarwnym.
Dostępne w dwóch wykończeniach powierzchni, gładkiej oraz szorstkiej, w czterech odcieniach.
ARCTIC VOLUME – matowy bezdrzewny papier powlekany o spulchnieniu 1.1. Dostępny w trzech
odcieniach.
AMBER GRAPHIC i AMBER VOLUME – białe, bezdrzewne papiery: Amber Graphic w gramaturach 60–400 g/m² i Amber Volume o spulchnieniu 1.5 w typowo książkowych gramaturach 70,
80 i 90 g/m².
G-PRINT – matowy bezdrzewny papier powlekany o zwiększonej wytrzymałości na wielokrotne złamywanie.
G-SNOW – nowy, bezdrzewny papier graficzny o śnieżnobiałym odcieniu, zapewniającym wysoki
kontrast reprodukcji.

EUROBOX POLSKA SP. Z O.O.
Zakład w Ujeździe
Przesiadłów 1
97-225 Ujazd
tel. 44 734 10 01
office.ujazd@dunapack-packaging.com
www.dunapack-packaging.com/pl

Twój produkt – na tym niezmiennie koncentrujemy się w Dunapack Packaging podczas tworzenia opakowań dostosowanych do Twoich wymogów, chroniących produkty
i zadrukowanych w najwyższej jakości. Złożoność naszej pracy zmusza nas do szukania
rozwiązań wymagających wyjścia poza ramy utartych rozwiązań – spojrzenia na świat
spoza perspektywy opakowania, lecz nasze główne priorytety nie zmieniają się. Dbamy o to,
co znajduje się w opakowaniu. Oferujemy Ci 166 lat tradycji rodzinnego przedsiębiorstwa,
łączącego w sobie doświadczenia i wiedzę praktyczną w dostarczaniu kompleksowych
rozwiązań opakowaniowych.
Zakład w Lublińcu: ul. Inwestycyjna 1, 42-700 Lubliniec, tel. 34 373 82 00

HUBERGROUP POLSKA
ul. Nowa 21
Nowa Wieś Wrocławska
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71 354 81 10
71 354 81 16-17
fax 71 373 50 23
wroclaw@hubergroup.com
www.hubergroup.pl

Oferta hubergroup: INKREDIBLE – farby triadowe offsetowe; MGA NATURA, MGA CORONA
(premium) – do druków neutralnych sensorycznie; CORONA LABEL MGA – do produkcji
opakowań spożywczych na podłożach niewsiąkliwych; TINKREDIBLE – do druku na blasze;
Alchemy – złote i srebrne; NEW V PACK MGA – farby i lakiery UV neutralne sensorycznie
oraz niskomigracyjne; NEW V – UV do druku na różnych podłożach; GECKO – farby
i lakiery rozpuszczalnikowe dla fleksografii i wklęsłodruku; HYDRO-X – fleksograficzne
farby wodorozcieńczalne; LAKIERY olejowe, dyspersyjne, utrwalane UV; środki pomocnicze, dodatki do wody. Nowoczesne linie produkcyjne farb do wszystkich technik druku.

LOHMANN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Krzemowa 2
81-577 Gdynia, Poland
tel. 58 555 81 58
58 888 26 64
wsparciesprzedazy@lohmann-tapes.com
www.lohmann-tapes.pl

Lohmann to światowej klasy producent i konwerter rozwiązań na bazie taśm
dwustronnie klejących, będący jednocześnie wiodącym dostawcą na rynku
poligraficznym.
Niezależnie od zróżnicowanych wymagań określonej gałęzi fleksografii – opakowania
elastyczne, etykiety, tektura falista – stosując nasze taśmy DuploFLEX®, zawsze możecie
Państwo liczyć na bezkompromisową jakość. Wierzymy, że każdy wydruk może być dziełem sztuki. Współpraca z Lohmann jest również gwarancją fachowej obsługi technicznej
naszych FLEXpertów w zakresie optymalizacji procesu druku. Kreowanie unikalnych
rozwiązań, takich jak DuploFLEX® CoronaPEN, jest potwierdzeniem kierunku rozwoju
naszej firmy jako lidera innowacji w branży fleksograficznej.

MYPRINT.PL SP. Z O.O.
ul. Sielska 17A
60-129 Poznań
Biuro: ul. Kolejowa 171
62-052 Komorniki
tel. 601 939 082
605 176 761
myprint@myprint.pl
www.myprint.pl

MyPrint to system zarządzania produkcją w firmie.
Oferujemy oprogramowanie klasy MIS/MES umożliwiające sprawną komunikację. Usprawniamy i wspomagamy sprzedaż, obsługę klienta, zarządzanie zleceniami i planowanie
produkcji, obsługę magazynową wraz z kontrolą, koordynację i optymalizację operacji
wykonywanych w magazynie przy użyciu modułu WMS, obsługę wysyłek i integrację z dostępnymi kurierskimi. Praktycy z ponad 20-letnim doświadczeniem w planowaniu
i zarządzaniu produkcją zapraszają do kontaktu!

PROFEX ELEKTRONIK
SP. Z O.O. SP. K.
ul. Głogowska 39/41
45-315 Opole
tel. 501 006 485
order@uv.opole.pl
www.uv.opole.pl

Autoryzowany serwis i dystrybutor firmy GEW (EC) Limited.
• Ekologiczne i nowoczesne rozwiązania utwardzania UV – systemy LeoLED.
• Systemy hybrydowe ArcLED®, łączące konwencjonalne lampy łukowe z możliwością
późniejszego unowocześnienia do rozwiązań LED.
Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardzania UV.
Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne.
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Więcej na www.myprint.pl
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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.

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 farmaceutycznej. 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.

SUN CHEMICAL SP. Z O.O.
ul. Okólna 46A
05-270 Marki
tel. 22 761 51 00
fax 22 761 51 01
info@sunchemical.com
www.sunchemical.com

SUN CHEMICAL, światowy lider w produkcji materiałów; dostarcza rozwiązania
umożliwiające druk najwyższej jakości opakowań i etykiet. W ofercie firmy:
FARBY – offsetowe, fleksograficzne; SPECJALISTYCZNE – metaliczne i fluorescencyjne,
offsetowe i flekso UV; farba biała Sun Lase do zadruku laserem niskiej mocy; DO
ZABEZPIECZEŃ – termochromowe, świecące w świetle UV, zmieniające kolor, Valimark,
ukryte – reagujące na czytnik IR; LAKIERY – standardowe i do efektów specjalnych;
KLEJE; PANTONE LIVE; ŚRODKI POMOCNICZE.

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 etykietowych 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.
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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Grafik-Polska Sp. z o.o.
80 Batorowo (Poland)
0 08 · F: +48 61 661 70 01 · M: +48 692 467 465
eilburger-grafik.pl · www.weilburger.com

WOLFF TRADING SP. Z O.O.
ul. Trakt Lubelski 187
04-667 Warszawa
tel. 22 509 81 50
fax 22 509 81 51
sprzedaz@wolfftrading.com.pl
www.wolfftrading.pl

Wolff Trading specjalizuje się w dystrybucji materiałów do uszlachetniania druku i fleksografii:
• Folie Impress do laminowania na gorąco i na mokro: błyszczące, matowe, velvet, scuff
free matt, metalizowane, folie do zadruków cyfrowych.
• Biodegradowalne folie Clarifoil do laminowania na zimno i okienek.
• Lakiery UV Premium Print do wszystkich technik druku.
• Płyty fotopolimerowe MacDermid do obróbki solwentowej i termicznej, tradycyjne
i z płaskim punktem „prosto z pudełka”, w technologii czystego druku.
• Ekologiczny wymywacz do płyt fleksograficznych Ecowash.
• Urządzenia do przygotowalni, w tym procesor do termicznej obróbki płyt LAVA.
Nasi klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo i wsparcie techniczne.
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