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AVARGRAF SP. Z O.O. SP.K.
ul. Gawota 2D
02-830 Warszawa
tel. 22 331 33 33
avargraf@avargraf.pl
www.avargraf.pl

• Składarko-sklejarki do pudełek liniowych oraz z dnem automatycznym i maszyny do 
aplikacji taśm APR SOLUTIONS

• Linie do wykrawania i banderolowania etykiet BLUMER
• Maszyny do produkcji pudełek luksusowych
• Sztance rotacyjne ROLLEM INSIGNIA
• Maszyny do kaszerowania
• Krajarki, trójnoże, podnośniki do papieru, utrząsarki i systemy cięcia BAUMANNPERFECTA
• Bigówko-perforatorki BACCIOTTINI

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 2020 r. 
sprzedaż w wysokości 7 mld $.

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. 

ARCTIC PAPER POLSKA  
SP. Z O.O.
ul. Okrężna 9
02-916 Warszawa
tel. 22 20 30 500
info-pl@arcticpaper.com
www.arcticpaper.com

Producent szerokiej gamy papierów opakowaniowych typu kraft przeznaczonych do 
produkcji toreb papierowych, torebek, saszetek, worków, kopert oraz opakowań giętkich.
Munken Kraft o zakresie gramatur 38–150 g/m², dostępny w dwóch odcieniach białości: 
141 oraz 115 CIE.
Munken Kraft wodotrwały w gramaturach 38–60 g/m², białość 115 CIE.
Papiery Munken Kraft oferowane są w zwojach. Przeznaczone są do zadruku fleksogra-
ficznego i offsetowego. Mają certyfikat do kontaktu z żywnością. Wszystkie są dostępne 
z certyfikatem FSC® lub PEFC™.

3M POLAND SP. Z O.O.
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
www.3m.pl/poligrafia

Rozwiązania 3M w produkcji poligraficznej i papierniczej.

3M to kluczowy dostawca taśm do montażu form fleksograficznych  
i systemów łączenia roli.

Nasze rozwiązania wykorzystywane są w druku fleksograficznym,  
offsetowym, rotograwiurowym oraz w przemyśle papierniczym.
Kontakt: 
Piotr Lis: tel. +48 600 915 553, e-mail: plis@mmm.com

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 Cyrel Image Solutions to od blisko 50 lat dostawca wiodącej technologii płyt  
fleksograficznych Cyrel oraz systemów do ich przygotowania. NAJNOWSZA, zaprezentowana 
na targach virtual.drupa 2021, druga GENERACJA płyt CYREL EASY-R z wbudowanym 
płaskim punktem jest kontynuacją rodziny płyt EASY, które stały się benchmarkiem na rynku 
flekso w Polsce i na świecie. Nie wymagają one stosowania dodatkowych procesów w celu 
wykreowania płaskiego punktu, co uprościło oraz przyspieszyło procesy w przygotowalni. 
Płyty EASY dostępne są do solwentowego oraz termicznego (Cyrel FAST) procesu obróbki, 
w grubościach od 1,14 mm do 6,35 mm i mają zastosowanie w zadruku folii, etykiet (płyty 
ESX-R/ESE-R/EFX-R/EFE-R/EPR2), papieru (ESM/EFM) oraz tektury falistej (EPC). 

DuPont Oval Logo jest znakiem towarowym firmy DuPont i jej filii.
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FLEKSOGRAF STUDIO PREPRESS 
ODDZIAŁ I W DRUŻYNIE
ul. Taborowa 39
62-053 Drużyna
tel. 61 898 30 16
tel. kom. 513 042 084
przygotowalnia@fleksograf.com.pl
www.fleksograf.com.pl

Jako jedni z pierwszych w Europie oraz jedyni w Polsce posiadamy w ofercie matryce 
do druku fleksograficznego wykonane w najnowszej technologii firmy Kodak Flexcel NX 
Ultra Solution. Płyty wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników, a cały proces jest 
wolny od lotnych związków organicznych. Wysoka jakość otrzymywanych odbitek została 
już wielokrotnie potwierdzona podczas nadruków testowych i produkcyjnych. Jeśli są 
Państwo zainteresowani przetestowaniem płyt Kodak Flexcel NX Ultra Solution  
w Państwa firmie, zapraszamy do kontaktu.
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EFI BELGIUM BVBA
Brixtonlaan 9,
B1930 Zaventem, Belgia
tel. +32 2 749 9420
Monika Nojszewska
tel.  +48 500 415 113
Monika.Nojszewska@efi.com
www.efi.com

Od ponad 25 lat firma EFI dostarcza przeznaczone dla branży opakowaniowej inteli-
gentne, zintegrowane i zautomatyzowane oprogramowanie MIS/ERP, redukujące koszty 
i przyczyniające się do wzrostu wydajności.
EFI CORRUGATED SUITE jest rozwiązaniem MIS/ERP przeznaczonym dla producentów 
opakowań z tektury falistej.
EFI RADIUS – dla producentów opakowań giętkich, kartonów, etykiet; ekstruzji i  ro-
tograwiury.
PRINT FLOW to komponent zaawansowanego planowania produkcji, integrowany 
w istniejących środowiskach (m.in. SAP).

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O.
Oddział w Polsce
tel. 22 375 75 13
lfp@epson.pl
www.epson.pl

• SUREPRESS L-4533A – sześciokolorowa cyfrowa drukarka do etykiet, która umożliwia 
łatwiejsze i wydajniejsze drukowanie krótkich serii etykiet w wysokiej jakości.  Zestaw 
atramentów Epson SurePress AQ zawiera zielony i pomarańczowy, aby lepiej i pre-
cyzyjniej odwzorować kolory. Konserwacja głowicy drukującej jest zautomatyzowana, 
a wkłady atramentowe można wymieniać bez zatrzymywania drukarki.

• SUREPRESS L-4533AW – bliźniaczy model do opisanego powyżej, ale z możliwością 
druku w siedmiu kolorach, w tym białym. Biel można nanosić jako pierwszą lub 
ostatnią w cyklu.

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 ELASTOMERO-
WYCH FORM FLEKSO firmy Hell Gravure. Wysokiej jakości formy drukowe dla etykiet, 
opakowań giętkich, metalowych, z bibuły, a także płyty lakierujące i in. Duży transfer 
farby. Wysoka wytrzymałość elastomerów, w tym na agresywne farby i lakiery. 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. 

FLEXCON EUROPE LTD.
Weesp, Holandia
Glenrothes, UK
Przedstawiciel:
Dorota Witthuhn
+48 660 542 986
dwitthuhn@flexcon.com
www.FLEXcon.com

Jesteśmy globalnym producentem materiałów plastikowych do zadruku oraz niedru-
kowalnych, izolatorów, barier i taśm. Od ponad 50 lat zaopatrujemy rynek medyczny 
w materiały z aprobatą FDA, materiały do znakowania urządzeń i sprzętu medycznego. 
Produkujemy materiały wykorzystywane w diagnostyce laboratoryjnej, takie jak np. 
paski diagnostyczne czy materiały do produkcji elektrod. Zaopatrujemy również rynek 
farmaceutyczny, elektroniczny, motoryzacyjny i pozostałe rynki przemysłowe. Posiadamy 
certyfikaty środowiskowe, ISO 9001:2015, FDA oraz UL. 

FLEKSO SERWIS SP. Z O.O.
ul. Budowlanych 64
80-298 Gdańsk
tel. 58 555 05 22
fax 58 550 00 60
biuro@fleksoserwis.pl
www.fleksoserwis.pl

Maszyny i materiały eksploatacyjne do druku opakowań.

• Nowość! MODULUX – systemy UV LED 
do maszyn

• Nowość! BCI – systemy laminacji  
w druku opakowań

• Nowość! TOYO INK – wyłączny dys- 
trybutor farb solwentowych w Polsce

• Varga-Flexo – drukarki, laminatory, slittery
• Polywest – tuleje i adaptery drukowe
• Absolute – komory raklowe z włókien węglowych
• TLS – wałki i tuleje rastrowe

• Ceraclean – własna marka środków myjących
• KS Chemie – preparaty do zastosowań 

specjalnych
• Dot Scope – mikroskop 2D i 3D
• Anicheck – pomiar objętości farbowej aniloksów
• VonArx Engineering – rakle stalowe
• Esterlam – rakle z tworzyw sztucznych
• Myjnie – ultradźwiękowe i ciśnieniowe
• Systemy magazynowania tulei i aniloksów
• Uszczelniacze do komór raklowych

rok założenia 1996
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LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS 
SP. Z O.O.
ul. Kwidzyńska 4
51-416 Wrocław
tel. 71 321 98 83
office@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl

LFP Industrial Solutions jest renomowanym dystrybutorem i integratorem przemysłowych 
urządzeń firm Durst, MASSIVit, Elitron. Najlepsi inżynierowie serwisu, wyposażeni w pro-
fesjonalną wiedzę i wyspecjalizowane narzędzia, zapewnią bezpieczeństwo i  ciągłość 
pracy każdej produkcji. Kontrahenci zawsze mogą liczyć na racjonalne wsparcie na 
każdym etapie wdrażania innowacyjnej technologii. Dodatkową nowością jest oferowana 
przez LFP Industrial Solutions platforma e-commerce Smart Shop od Durst do szybkiego 
powiększania biznesu.

ZENON ŁAPIŃSKI
DORADZTWO BIZNESOWE, 
POLIGRAFIA, SZKOLENIA
ul. Bliska 10/71
03-804 Warszawa
tel. 88 33 22 136
tel. 501 44 23 94
biuro@zenonlapinski.pl
www.zenonlapinski.pl

JESTEŚMY WYŁĄCZNYM PRZEDSTAWICIELEM SPM STEUER W POLSCE  
I DYSTRYBUTOREM MASZYN KLUGE.
Polecamy Państwu:
• maszyny cylindryczne nowej generacji do hot-stampingu niemieckiej firmy spm steuer;
• tygle do złoceń z automatycznym podawaniem amerykańskiej firmy Kluge;
• pomoc w zakupie i sprzedaży używanych maszyn poligraficznych;
• szkolenia teoretyczne i praktyczne w Akademii Hot-stampingu;
• matryce mosiężne i patryce dla wymagających klientów;
• serwis i doradztwo przy uruchamianiu nowych projektów;
• szkolenia sprzedażowe z uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej.
Zapraszamy do współpracy!

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 flek-
sograficznego (Performance Series E, Evolution Series) / hybrydowego inkjet 
+ druk flekso (Digital Series HD/Digital IQ) / tonerowego (DigitalPro). Firma od  
75 lat tworzy pełną technologię produkcyjną z myślą o aktualnych potrzebach klientów. 
Mark Andy jest światowym liderem produkującym maszyny do druku etykiet oraz opako-
wań, którego rozwiązania technologiczne pozwalają osiągać najwyższą jakość druku, tym 
samym przynosząc profity obiorcom maszyn.

M&MR TRADING POLSKA  
SP. Z O.O.
PHOENIX XTRA PRINT POLSKA
ul. Hutnicza 25 DE
81-061 Gdynia
tel. 58 627 49 22
biuro@pxp.com.pl
www.pxp.com.pl
www.mmr-trading.pl

SZEROKA OFERTA PXP
DLA DRUKU FLEKSOGRAFICZNEGO I USZLACHETNIANIA W OFFSECIE:
• matryce elastomerowe grawerowane do 200 lpi i rozdzielczości 5080 dpi do druku 

fleksograficznego;
• tuleje formatowe (sleevy) do każdego rodzaju druku;
• matryce elastomerowe do uszlachetniania w offsecie i lakierowania wybiórczego;
• studio graficzne i przygotowalnia fleksograficzna bazująca na ESKO HD Flekso;
• proofing GMG oraz pełne wsparcie DTP;
• folie i pianki do montażu płyt fotopolimerowych do druku na tekturze falistej.

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.
• Druk cyfrowy etykiet: Domino N730i/N610i. 5- lub 7-kolorowy nadruk w technologii 

ink-jet UV z prędkością do 75 m/min. Możliwe konfiguracje: rola–rola, rola–finishing, 
moduł do integracji w maszynach hybrydowych.

• Ink-jet UV Domino K600i – głowice monochromatyczne do instalacji na maszynach 
rolowych, arkuszowych i urządzeniach do finishingu. Prędkość do 190 m/min.

• System druku cyfrowego DigiFlex Trojan 4 – wodoodporny druk w kolorach CMYK 
na niepowlekanych opakowaniach gotowych.

HEIDELBERG POLSKA SP. Z O.O.
ul. Popularna 82
02-226 Warszawa
tel. 22 57 89 000
fax 22 57 89 652
info.pl@heidelberg.com
www.heidelberg.pl

Kompleksowe portfolio rozwiązań dla drukarń opakowaniowych i etykietowych. 
Naświetlarki Suprasetter; maszyny offsetowe Speedmaster; maszyny wąskowstęgowe 
Gallus; sztance Easymatrix, Promatrix, Powermatrix; sztanca rotacyjna Speedmaster 
XL 106-DD; składarko-sklejarki Diana; systemy kontroli opakowań Diana Eye; systemy 
cięcia POLAR. System MIS Prinect i CERM, materiały eksploatacyjne i serwis.
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PHOSEON TECHNOLOGY INC.
Bakumer Strasse 86
49324 Melle, Niemcy
tel. +49 174 621 2654
adam.robak@phoseon.com
www.phoseon.com

Czy są Państwo zainteresowani technologią UV LED? Phoseon oferuje w pełni zintegro-
wane rozwiązania do modernizacji maszyn wąskiej wstęgi oraz rozwiązania przy zakupie 
nowych maszyn. Możliwa jest modernizacja każdej maszyny niezależnie od producenta. 
Aby uzyskać więcej informacji o produktach i usługach Phoseon Technology, prosimy 
o kontakt. Zaufaj firmie, która wynalazła UV LED w roku 2002!

PROFEX ELEKTRONIK –  
SWOBODA 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.

PPHU POLIMERPRO S.C.
ul. Przemysłowa 1, Paterek
89-100 Nakło nad Notecią
Kontakt: 
Justyna Długosz
tel. 511 269 337
j.dlugosz@polimerpro.pl
www.polimerpro.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. Mamy w ofercie 
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.

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.

OKI EUROPE (POLSKA)
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Nakielski
tel. 22 44 86 500
krzysztof.nakielski@okieurope.com
www.oki.com/pl

OKI to jeden z czołowych producentów urządzeń oraz rozwiązań z zakresu druku 
z szerokim portfolio przeznaczonym do wydruków profesjonalnych i specjalistycznych:
• drukarki ProSeries do bezpośredniego druku na opakowaniach miękkich;
• suchotonerowe drukarki etykiet LED Pro1040 i Pro1050 (CMYK + W) w systemie 

roll2roll;
 • drukarki z technologią białego tonera Pro7411WT, Pro8432WT, Pro9541, Pro9542 

przeznaczone do termotransferu i graphic arts;
• Pro9541WT (LED) oferuje klasyczny druk termotransferowy oraz sitodrukowy –  

termotransfer hybrydowy w pięciu kolorach (CMYK + W) na żądanie.

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 oraz gilotyny 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.
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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.

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!

PRZYGOTOWALNIA  
FLEKSOGRAFICZNA WISTAR
ul. Piaskowa 58
05-420 Józefów
tel. 22 789 62 79
fax 22 789 66 11
biuro@reproflexo.pl
www.wistar.home.pl

Przez ponad 25 lat staliśmy się fachowcami w branży, inwestując również w najnowo-
cześniejsze technologie.
DLA FEKSO MOŻEMY ZROBIĆ WSZYSTKO!
• Przygotować graficznie i poligraficznie prace na wszystkich płaszczyznach systemowych 

i dla wszystkich aplikacji software’owych.
• Wykonać matryce drukujące za pomocą wszystkich technologii, wszystkich producen-

tów, wszystkich grubości i wszystkich formatów.
• Ekspresowo zregenerować wszystkie wymywacze do fotopolimerów. 
Przygotujemy dla Państwa matryce do wysokojakościowego zadruku opakowań 
miękkich, etykiet i tektury falistej. 

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.

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

ROTOMETAL SP. Z O.O.
ul. Jana III Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
tel. 728 471 035
fax 68 459 46 06
biuro@rotometal.pl
www.rotometal.pl

ROTOMETAL jest liderem wśród dostawców narzędzi rotacyjnych. Zajmujemy się pro-
dukcją cylindrów do maszyn fleksograficznych, takich jak cylindry magnetyczne, cylindry 
drukowe, cylindry typu sleeve. Kompleksowo obsługujemy również drukarnie, oferując im 
szereg usług i akcesoriów, tj. koła zębate, pierścienie do sitodruku, zegary do kontroli 
docisków, czy stacje do sztancowania. Precyzja wykonania i zachowanie najwyższej 
jakości pozwala nam konkurować z największymi dostawcami narzędzi na świecie.


