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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 

i Rexson.
• 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!

INTREX SP. Z O.O.
ul. Za Motelem 7, Sady
62-080 Tarnowo Podgórne 
tel. +48 61 841 72 03 
intrex@intrex.pl
www.intrex.pl

Intrex – dystrybutor cyfrowych maszyn drukujących firmy Domino.
• Domino N610i – do druku etykiet na roli. Urządzenie 5 lub 7 kolorowe w technologii 

ink-jet UV. Szerokość wstęgi do 340 mm. Prędkość druku do 75 m/min. Możliwe 
konfiguracje: rola-rola, rola – finishing, moduł do integracji w maszynach hybrydowych

• Domino K600i – głowice monochromatyczne do instalacji na maszynach fleksogra-
ficznych i na urządzeniach do finishingu. Umożliwiają druk wysokiej jakości danych 
zmiennych na roli lub na arkuszach z prędkością do 190 m/min. Szerokość druku 
do 782mm.

EYEC POLSKA  
MARCIN WEKSLER
Biuro handlowe:
Racławicka Center
ul. Skarbowców 23A
53-025 Wrocław
tel. 512 354 354
marcin.weksler@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl

Producent systemów kontroli jakości i zgodności opakowań dla branży poligraficznej, 
farmaceutycznej, kosmetycznej i FMCG. Systemy EyeC weryfikują wydrukowane użytki, 
arkusze i wstęgi: etykiet, kartoników, ulotek i folii. Weryfikacji podlegają: grafika, teksty, 
kolory, kody 1D, kody 2D, zapis Braille’a. Oferowane systemy zabezpieczają cały proces 
produkcji: od prepress przez press do postpress. W ofercie EyeC znajdują się systemy 
offline oraz systemy inline na maszyny drukujące (wąska i szeroka wstęga, offset 
arkuszowy i rolowy), składarko-sklejarki oraz przewijarki.

BÖTTCHER POLSKA SP. Z O.O.
ul. Lesznowska 20C 
05-870 Błonie 
tel. 22 731 61 10 
fax 22 731 61 11 

office.pl@boettcher-systems.com
www.bottcher.pl

Böttcher – lider wśród producentów wałków z pokryciami elastomerowymi do maszyn 
drukujących i zastosowań technicznych. Dostarczamy naszym klientom kompleksowe 
rozwiązania w zakresie wałków graficznych i technicznych, obciągów offsetowych, 
środków myjących i konserwujących oraz dodatków do roztworów nawilżających. Do 
maszyn flekso  oferujemy tuleje i gumowe formy płaskie do grawerowania laserowego 
jako formy drukowe. Ponadto gumowe rękawy do lakierowania i tuleje montażowe do 
polimerów. Oferowane przez nas produkty chemiczne do produkcji opakowań posiadają 
atesty ISEGA i FOGRA. Firma powstała w 1725 roku i nieustannie służy swoim 
doświadczeniem klientom na całym świecie.

API FOLIE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 58 01 
biuro@apifoilmakers.com

www.apifoilmakers.com

API Foilmakers – wiodący producent folii do hot stampingu, cold stampingu, folii 
holograficznych, pigmentowych, o zasięgu globalnym. Aby być blisko naszych klientów, 
działamy lokalnie poprzez własne oddziały. Oferujemy: wieloletnią tradycję w produkcji 
folii do uszlachetniania druku, doświadczenie, produkcję w Europie, profesjonalne 
doradztwo i wsparcie techniczne na każdym etapie produkcji opakowania, dostępność 
folii z polskiego magazynu API Foilmakers w Piasecznie. 

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 $.
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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;
• MGI – cyfrowe urządzenia do uszlachetniania etykiet i opakowań;
• FAG – urządzenia kontrolno-pomiarowe.

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

   

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 Pro) 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.

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.

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.

PHOENIX XTRA PRINT POLSKA 
M&MR Trading Polska sp. z o.o.
ul. Hutnicza 25 DE 
81-061 Gdynia
tel. 58 627 49 22
studio@pxp.com.pl
www.formyelastomerowe.pl
www.pxp.com.pl

Nowoczesna przygotowalnia fleksograficzna i studio graficzne oferujące grawerowanie 
sleeve´ów oraz form elastomerowych laserem Hell Gravure Systems.
W ofercie matryce płaskie do druku fleksograficznego, lakierowania wybiórczego 
w offsecie oraz tulei do druku bezkońcowego (dwa lasery włóknowe do produkcji form 
o wymiarach maks. 1700–1300 mm; plotery do prototypowania i wycinania materiałów).
Wyłączny dystrybutor produktów elastomerowych Conti Laserline w Polsce. Oferowane 
matryce płaskie oraz sleevy są odporne na agresywną chemię (octany).
W ofercie także chemia, farby i kleje do opakowań.
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NESTRO PPHU SP. Z O.O.
ul. Kolejowa  2
46-300 Stare Olesno
tel. 34 350 53 10
info@nestro.pl
www.nestro.pl

NESTRO zajmuje się projektowaniem, montażem automatycznych systemów odbioru 
ścinki i trymu bocznego. Od ponad 40 lat proponuje rozwiązania w zakresie systemów 
odpylania, transportu pneumatycznego i mechanicznego, własne wentylatory tnące, jak 
również rozdrabniacze arkusza i gilz, od planowania i projektowania optymalnych rozwiązań 
po instalowanie i uruchamianie urządzeń przez własny, wysoko wykwalifikowany personel.
NESTRO jest partnerem handlowym firmy BALEMASTER Europe w Polsce w zakresie 
belownic i prasokontenerów.

DIGIPRINT SP. Z O.O. SP.K.
ul. Annopol 4A
03-326 Warszawa
tel. 22 295 03 80
fax 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

Digiprint PL dostarcza najnowsze rozwiązania dla rynku poligrafii, najbardziej uznanych 
producentów na świecie. Portfolio obejmuje produkty dla rynku etykiet i opakowań oraz 
przetwórców tektury falistej i litej, a są to m.in.: plotery tnąco-bigujące Esko Kongsberg, 
plotery klejowe Bickers, składarko-sklejarki i kaszerki Lamina, maszyny do cyfrowego 
cięcia i bigowania Highcon, oprogramowanie Esko, standaryzacje procesów w drukar-
niach i przygotowalniach, konsultacje i wdrożenia technologii druku  wielokolorowego 
Esko Equinox, a także szkolenia produktowe oraz technologiczne. Odwiedź naszą stronę  
www.digiprint.pl i dowiedz się więcej!

SUN CHEMICAL SP. Z O.O.
ul. Okólna 46A 
05-270 Marki
tel. 22 761 51 00
fax 22 761 51 01
grp_email_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 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.

SIEGWERK POLAND MARKI  
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.


