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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.

DONECK POLSKA Sp. z o.o.
Dębska Wola 5 B
PL-26-026 Morawica
Poland
Tel.  +48 41 366 17 93
Fax  +48 41 368 40 06
www.doneck.com
E-Mail: polska@doneck.com

DONECK POLSKA SP. Z O.O.
Dębska Wola 5B
26-026 Morawica
tel. 41 366 17 93
fax 41 368 40 06
polska@doneck.com
www.doneck.com

Doneck Polska (oddział Doneck Euroflex) to producent wysokiej jakości farb wodoroz-
cieńczalnych i rozpuszczalnikowych do flekso i wklęsłodruku. Oferujemy rozwiązania 
do zadruku opakowań giętkich, kartonażu, opakowań papierowych, kopert oraz bibuły. 
W zależności od zastosowania proponujemy różne serie farbowe, które są dodatkowo 
modyfikowane, by spełniać wszystkie wymagania naszych klientów. Nasze farby do-
starczane są wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zgodność z obowiązującymi 
przepisami.

ERKA S.C.
ul. Wiślana 70
05-092 Łomianki
tel. 22 751 39 12
fax 22 751 39 13
info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

• Premium Setter – system bezpośredniego grawerowania elastomerowych 
form flekso firmy Hell Gravure. Wysokiej jakości formy drukowe dla etykiet, 
opakowań giętkich, metalowych, z bibuły, płyty lakierujące i in. Duży transfer 
farby. Wydajny laser włóknowy, 2540–5080 dpi. Płyty i tuleje bez końca. Szer. 
1000–3000 mm. Trójwymiarowe kształtowanie punktów rastrowych.

• Rakle MDC dla flekso-, tampon- i wklęsłodruku firmy Daetwyler SwissTec: niepo-
wlekane, powlekane warstwą ceramiczną, np. LongLife o bardzo wysokiej żywotności, 
powlekane Soft o podwyższonej odporności na korozję i redukujące rysy oraz smugi, 
nierdzewne i specjalistyczne do Cold Seal, laminacji itp. Konsultacje, dobór i testy rakli.

• Uszczelniacze komór raklowych. Chemia do czyszczenia wałków rastrowych. 

DUPONT DE NEMOURS 
(DEUTSCHLAND)  
GMBH – IMAGE SOLUTIONS
Hugenottenallee 175
63263 Neu Isenburg, Niemcy
tel. 604 492 277
tomasz.nojszewski@dupont.com
www.dupont.com/
image-solutions.html

DuPont Image Solutions to od 46 lat dostawca wiodącej technologii płyt fleksograficznych 
Cyrel i systemów do ich przygotowania (np. druga generacja procesorów termicznych 
FAST do bezsolwentowej obróbki płyt). Płyty EASY z wbudowanym płaskim punktem 
stały się benchmarkiem w Polsce i na świecie. Nie wymagają stosowania dodatkowych 
procesów w celu wytworzenia płaskiego punktu, co uprościło i przyspieszyło proces 
przygotowania. Mają zastosowanie w zadruku folii i etykiet (ESX/ESE/EFX/EFE/EPR2), 
papieru (ESM/EFM) oraz tektury falistej (EPC). W najbliższych miesiącach planowane 
jest wprowadzenie drugiej generacji płyt EASY.

DuPont Oval Logo jest znakiem towarowym firmy DuPont i jej filii.

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 – producent folii do ozdabiania i uszlachetniania opakowań, etykiet, druku. 
Opakowania zdobione foliami do hot stampingu naszej produkcji lub etykiety ozdobione fo-
liami do cold stampingu w sposób profesjonalny  podnoszą estetykę produktu i wzmacniają 
przekaz marki. Folie dyfrakcyjne nadają wyrazistości każdej grafice. 
Oferujemy: • dostępność z magazynu serii na różne aplikacje: folie do hot-stampingu, 
cold-stampingu, folie dyfrakcyjne, folie pigmentowe • dostępność kolorystyczną  
• folie dostosowane do różnych typów maszyn i technologii • profesjonalne doradztwo 
techniczne; szkolenia • wsparcie przy trudnych projektach i realizacjach • produkcję 
folii w Europie i profesjonalny oddział API Foilmakers w Polsce.

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. 
• NOWOŚĆ! DotScope – najwydajniejszy 

mikroskop 2D i 3D.
• NOWOŚĆ! Varga-Flexo – maszyny  

do branży fleksograficznej.
• NOWOŚĆ! Systemy magazynowania tulei.
• CeraClean® – własna marka specjalistycznych 

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 far-

bowej aniloksów.
• Pełny zakres uszczelniaczy do komór raklowych.
• Ultradźwiękowe i ciśnieniowe urządzenia myjące.
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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 flekso-
graficznego (Performance Series E, Evolution Series) / hybrydowego inkjet + druk 
flekso (Digital Series HD) / tonerowego (DigitalPro). Firma od prawie 75 lat tworzy 
pełną technologię produkcyjną z myślą o aktualnych potrzebach klientów. Mark Andy 
jest światowym liderem produkującym maszyny do druku etykiet oraz opakowań, które-
go rozwiązania technologiczne pozwalają osiągać najwyższą jakość druku, tym samym 
przynosząc profity obiorcom maszyn.

PAKER SP. Z O.O. 
ul. Leśna 24 
55-010 Zębice 
tel. 696 017 710 
marcin@paker.eu 
www.paker.eu

Firma Paker zajmuje się dostawami oraz serwisem maszyn do przetwórstwa i produkcji 
tektury falistej. W naszej ofercie znajdują się maszyny: drukarki fleksograficzne ze slotterem 
i sztancą rotacyjną, automaty sztancujące, składarko-sklejarki, kaszerownice, sztanctygle, 
Drukarki cyfrowe do tektury oraz maszyny pomocnicze i części zamienne do maszyn. 
Oferujemy kompleksowe usługi od doradztwa w wyborze maszyny, przez dostawy, montaż 
aż po serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny.

INTREX SP. Z O.O.
ul. Za Motelem 7, Sady
62-080 Tarnowo Podgórne 
tel. 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 

inkjet 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 782 mm.

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.

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.

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.
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Nasze narzędzia
- Twój sukces!
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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 sztancujących, 
drukujących oraz uszlachetniających.
• Pełne oprzyrządowanie maszyn fleksograficznych.
• Kompletny serwis związany z budową nowych rozwiązań, zarówno wolnostojących,  

jak i zintegrowanych z istniejącym parkiem maszynowym.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

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 do produkcji 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; 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;
• Anytron – drukarki do etykiet, systemy do laserowego wycinania etykiet;
• Kompac – urządzenia do lakierowania UV etykiet i opakowań;
• FAG – urządzenia kontrolno-pomiarowe.

ROTARY SP. Z O.O.
ul. Modlińska 248
03-152 Warszawa
tel. 22 819 13 30
rotary@rotary.com.pl
www.rotary.com.pl

Rotary sp. z o.o. produkuje wałki magnetyczne, drukowe, powietrzne, koła zębate, wałki 
do embossingu do maszyn fleksograficznych. 
Prowadzimy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis maszyn. Oferujemy przenoszenie 
maszyn poligraficznych – demontaż i montaż.
Sprzedajemy nowe i używane maszyny poligraficzne. Oferujemy urządzenia, takie jak 
BOBST, Karlville i Smag.

REFLEKS WIESŁAW FERENC
ul. Wojskiego 12
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 601 91 71 88
fax 42 640 50 08
info@anilox.pl
www.anilox.pl 

Firma Refleks obsługuje przedsiębiorstwa poligraficzne w zakresie dostaw materiałów 
eksploatacyjnych, części maszyn oraz doradztwa technicznego. Oferta obejmuje m.in.:
• walce i tuleje (rastrowe, drukowe),
• materiały do komór raklowych (noże raklowe, uszczelniacze),
• taśmy (montażowe, kompresyjne, specjalne),
• chemię czyszczącą,
• myjnie do aniloksów i części maszyn,
• doradztwo techniczne w zakresie technologii druku.
Nasz doświadczony zespół z pasją i zaangażowaniem zaproponuje najlepsze produkty 
i usługi.

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 do druku opakowań elastycznych;
• farby fleksograficzne UV, w tym niskomigracyjne;
• farby offsetowe: konwencjonalne i UV, w tym niskomigracyjne;
• farby wodne do druku opakowań kartonowych;
• farby do druku cyfrowego;
• farby publikacyjne wklęsłodrukowe.

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 w produkcji farb, lakierów, powłok, pig-
mentów oraz innych materiałów znajdujących zastosowanie w procesie drukowania; 
dostarcza rozwiązania umożliwiające druk najwyższej jakości opakowań i etykiet. 
W ofercie firmy:
FARBY – offsetowe, fleksograficzne, rotograwiurowe; SPECJALISTYCZNE – metaliczne 
i fluorescencyjne, offsetowe i flekso UV; farba biała SunLase 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; SUN COLORBOX; ŚRODKI POMOCNICZE
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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.
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XEIKON 
(FLINT GROUP  
DIGITAL SOLUTIONS)
Duwijckstraat 17, 2500 Lier, Belgia
Michał Kuczkowski
kierownik sprzedaży w Polsce
tel. +48 665 107 610
michal.kuczkowski@flintgrp.com
www.xeikon.com

XEIKON to dywizja Flint Group, która oferuje CYFROWE MASZYNY DRUKUJĄCE  
w dwóch technologiach: SUCHY TONER (ELEKTROFOTOGRAFIA) oraz INKJET UV.
Surowce nie wymagają prime’owania i nie stosujemy niewygodnych cen per „click”.
Na maszynach Xeikon można produkować:
• etykiety samoprzylepne, in-mould, heat transfer, wet glue;
• opakowania z tektury litej, kartoniki, kubki papierowe;
• tapety i dekoracje ścienne;
• ulotki, foldery, foto książki, bilety;
• saszetki, opakowania foliowe doypack, torebki.

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. 

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 autoryzowanym dostawcą ploterów japońskiej marki Mimaki. Oferujemy 
wszystkie typy ploterów producenta. Drukarki UV LED o pow. zadruku od A3 do 6 m2 oraz 
rolowe 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 x 40 cm lub 80 x 60 cm) do cięcia opakowań i etykiet oraz wysokiej jakości ploter 
tnący Flatbedcut CB (od 110 x 130 cm do 300 x 320 mm) z pasem transporterowym  
i wymiennymi głowicami: bigowanie, V-Cut, wrzeciono, nóż oscylacyjny, aktywny, pasywny, 
rotacyjny.

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 do arkuszowego oraz zwojowego druku offsetowego, maszyn 
lakierujących, a także do 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.

www.akademia–wiedzy.eu 


