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FLEKSO SERWIS SP. Z O.O.
ul. Chwaszczyńska 170C
81-571 Gdynia
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 sztucznych.
• Absolute – systemy komór raklowych  

z włókna węglowego. 

• Anicheck – nowoczesny pomiar objętości 
farbowej aniloksów. 

• NOWOŚĆ! DotScope eco – ekspertyza 
powierzchni rastrowych.

• Pełny zakres uszczelniaczy do komór raklowych.
• NOWOSĆ! Varga-F lexo – maszyny 

drukujące w technologii flexo.
• Ultradźwiękowe i ciśnieniowe urządzenia 

myjące.

LOHMANN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Krzemowa 2
81-577 Gdynia, Polska
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 dzie-
łem 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.

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 • rolowe maszyny 
cyfrowe HP Indigo 20000/8000/6900 • maszyny do druku wielkoformatowego HP Latex 
3600/3200/1500/R2000/R1000 • przemysłowe maszyny do druku na tekturze HP Scitex 
11000/15500/17000 • maszyny do przemysłowego druku na tkaninach HP Stitch S1000 
• 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.

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.

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. Ofertę dopełnia maszyna HybridUVLed do druku do wys. 24 cm, plotery 
tnąco-bigujące z pasem transporterowym i automatycznym  podajnikiem Flatbedcut LST 
(60 × 40 cm) do cięcia opakowań i etykiet i wysokiej jakości ploter tnący Flatbedcut CB 
(format od 110 × 130 do 300 × 320) z pasem transporterowym i wymiennymi głowicami: 
bigowanie, V-Cut, wrzeciono, nóż oscylacyjny, wleczony rotacyjny.

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.
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PRINT SYSTEMS  
SP. Z O.O. SP. K.
62-090 Bytkowo,
ul. Obornicka 1A
tel./fax 61 847 10 23
biuro@printsystems.pl
www.printsystems.pl

Print Systems jest wiodącym dostawcą i integratorem technologii fleksograficznej 
i  typograficznej. Firma jest wyłącznym dystrybutorem płyt fotopolimerowych TOYOBO 
wymywanych wodą. Oferuje również pełne wyposażenie przygotowalni wodnej do 
obróbki matryc. W 2019 roku Print Systems uruchomił własną produkcję urządzeń 
myjących do płyt po druku, aniloksów i części maszyn. Ofertę myjek QUICKER dopełnia 
dedykowana chemia, która gwarantuje skuteczne mycie oraz długą, bezawaryjną pracę 
każdej maszyny. Zapraszamy do współpracy!

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. Bogaty kapitał doświadczeń łą-
czy się z młodym duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników. 
Główne profile działalności to produkcja tektury falistej, opakowań tekturowych z nadrukiem 
fleksograficznym, 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

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. 

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.

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.

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.
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