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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!

www.akademia–wiedzy.eu 

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.


