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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.

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28A
91-341 Łódź
tel. 42 613 50 92
fotopolimery@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

SCORPIO sp. z o.o. to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn dla różnych dziedzin 
poligrafii i przemysłu, z 30-letnim doświadczeniem w branży.
Dla segmentu produkcji opakowań tekturowych oferujemy następujące rozwiązania:
• Arden Software – oprogramowanie Impact CAD do projektowania opakowań;
• Hybrid Software: PACKZ – wysokiej klasy, profesjonalny edytor PDF dla przemysłu opako-

waniowego; CLOUDFLOW – innowacyjna platforma workflow;
• Multiscience – oprogramowanie MultiPack do wielopoziomowego planowania opakowań  

w opakowaniu, pudeł zbiorczych, paletyzacji i optymalizacji transportu;
• XSYS – naświetlarki CtP z serii ThermoflexX; płyty fotopolimerowe i urządzenia do ich obróbki, 

w tym najnowsze z rodziny Catena.
• Xante – drukarki inkjet memjet® do zadruku opakowań tekturowych;
• LaserComb – wielofunkcyjne wycinające plotery.
Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne na etapie wdrożenia 
oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nasze narzędzia
- Twój sukces!

logo

nazwa

hasło

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!

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 farb, lakierów, powłok, pigmentów 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

3/2021 | Świat DRUKU

PPHU POLIMERPRO S.C.
ul. Przemysłowa 1, Paterek
89-100 Nakło nad Notecią
Justyna Długosz
justyna.polimer@wp.pl
tel. 511 269 337
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 
zmierza do osiągnięcia optymalnego systemu zarządzania barwą – zainstalowaliśmy 
oprogramowanie Hybrid Pack Z+ GMG Open Color, które umożliwia m.in. druk w roz-
szerzonym gamucie oraz zautomatyzowany proces obróbki graficznej projektu. Oferujemy 
współpracę i doradztwo zarówno początkującym, jak i doświadczonym drukarniom.

www.akademia–wiedzy.eu 


