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niowego na materiały wykorzystujące surowce z odzysku. 
W tym samym celu fiński producent rozszerzył współpracę 
ze swoim dostawcą materiałów, firmą UPM Specialty Pa-
pers. Nowe przedsięwzięcie polega na połączeniu inicjatyw 
obu podmiotów – projektu recyklingowego UPM LinerLoop 
i usługi RafCycle – i stanowi przykład działania w duchu 
gospodarki obiegu zamkniętego. Celem jest wzmocnienie 
etykietowego łańcucha wartości poprzez oferowanie surow-
ców z odzysku i produktów tworzonych z pozyskanych w ten 
sposób materiałów. 

Nowy materiał PE PCR White TC 85 wpisuje się w zało-
żenia gospodarki w obiegu zamkniętym oraz ma wspomóc 
właścicieli marek w osiągnięciu ich celów środowiskowych. 
Wzmożonym globalnym działaniom na rzecz tworzenia metod 
redukcji odpadów z tworzyw sztucznych towarzyszy presja 
ze strony Unii Europejskiej, która sukcesywnie wprowadza 
przepisy nakazujące przedsiębiorcom zwiększanie odzysku 
tworzyw (jest to już ponad połowa wszystkich odpadów pla-
stikowych powstających na kontynencie europejskim), a także 
działania, w wyniku których do 2030 r. wszystkie opakowania 
staną się zdatne do ponownego użytku lub recyklingu.

UPM Raflatac jest jednym z ponad 400 sygnatariuszy nale-
żących do Globalnego Zobowiązania do Nowej Gospodarki Two-
rzywami Sztucznymi (New Plastics Economy Global Commit-
ment) Fundacji Ellen MacArthur. Do tego grona należą zarówno 
firmy, jak i organizacje, którym zależy na stworzeniu GOZ dla 

szącym. Chwilę później wzór jest gotowy do naniesienia na 
dane podłoże, np. koszulkę. Po zakończonej pracy możemy 
usunąć strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem dany wzór 
z siatki sitodrukowej i wykorzystać ją przy następnej pracy. 
W technice tej zachowane zostają cechy druku cyfrowego, 
jak przejścia tonalne, wysoka rozdzielczość zdjęć i dobre 
odwzorowanie bardzo małych czcionek. Według producenta 
drukarka jest w stanie wykonać tą techniką 200 wydruków 
w mniej niż godzinę. Nadruki charakteryzują się wysoką 
rozciągliwością i odpornością na spieranie.

MATERIAŁY

Materiały etykietowe  
z surowców z odzysku

Firma UPM Raflatac wprowadziła na rynek europejski 
materiał etykietowy PE PCR White TC 85, który w 30% 

wykonany jest z plastikowych odpadów pokonsumenckich, 
zaś w co najmniej 55% z odpadów poprzemysłowych. 
Przeznaczony jest dla sektorów produkujących środki 
czystości oraz higieny osobistej. Produkt ten opracowano 
w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowania rynku opakowa-
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TEBA jest autoryzowanym partnerem japońskiej marki MIMAKI z 30-letnim doświad-
czeniem. Dostarczamy innowacyjne rozwiązania dla przemysłu tekstylnego: TS55-1800 
o najniższych kosztach druku (max. 140 m2/h) z opcjami: odwijarką mini-jumbo roli (ok. 
2500 m.b.), zbiornikami 10 kg i suszarką. Oferujemy plotery o szer. druku 1,3 m–1,6 m 
do druku sublimacyjnego – serie JV, TS z atramentami fluo oraz serię TX do druku 
bezpośredniego na tekstyliach.
Dla przemysłu oferujemy wydajny Tiger-1800B o max. prędkości 385 m2/h. Dostarczamy 
również uniwersalne stołowe plotery tnące do tekstyliów na przenośniku taśmowym 
i z optycznym rozpoznawaniem wykrojów oraz kalandry Klieverik oraz Muratex.
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API.PL jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem urządzeń i akcesoriów do druku 
na tekstyliach. W ofercie posiada drukarki do przemysłowego druku sublimacyjnego 
(GONGZHENG, HOMER), a także druku na różnego typu tekstyliach (odzież, home decor, 
materiały reklamowe, materiały użytkowe). API.PL jest autoryzowanym przedstawicielem 
drukarek EPSON serii SureColor SC-F na terenie kraju: SC-F500 (gadżety reklamowe), 
SC-F2100 (druk DTG – bezpośrednio na bawełnie), SC-F6300 (gadżety reklamowe, 
odzież), SC-F9300 i SC-F9400H z atramentami FLUO (odzież, home decor, tekstylia do 
podświetleń). W ofercie firma posiada także atramenty i papiery sublimacyjne. 
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DIGIPRINT dostarcza rozwiązania dla rynku poligrafii. Portfolio obejmuje m.in.: arku-
szowe 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 druku na tekstyliach d.gen oraz HP Stitch S1000, 
automatyczne trymery tnące Fotoba, oprogramowanie Esko, Caldera, GMG, Measure 
Color. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę: www.digiprint.pl
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