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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.

DS SMITH POLSKA SP. Z O.O.
ul. Malików 150
25-639 Kielce
tel. 41 36 73 900
dss.pl@dssmith.com
www.dssmith.com

DS Smith jest wiodącym w Europie dostawcą pro-ekologicznych opakowań z tektury 
falistej. Oferuje „opakowania gotowe na półkę” (SRP), opakowania e-commerce,  trans-
portowe, displaye i standy POS, niezwykle wytrzymałe opakowania przemysłowe oraz 
palety tekturowe. Ofertę uzupełniają usługi doradztwa z zakresu łańcucha dostaw, 
projektowania, obsługi dostaw w systemie palet przekładkowych (Kay Pal). Produkuje 
w fabrykach w Kielcach, Oławie, Kutnie, Kwidzynie. Dysponuje pięcioma Centrami Usług 
dla Klientów. W marcu 2022 r. uruchomiona zostanie produkcja w supernowoczesnej 
fabryce w Bełchatowie.

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! 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
• Ultradźwiękowe i ciśnieniowe urządzenia 

myjące
• Systemy magazynowania tulei i aniloksów
• Uszczelniacze do komór raklowych

rok założenia 1996

DIGIPRINT PL 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 Kongsberg, 
plotery klejowe Bickers, składarko-sklejarki i kaszerki Lamina, maszyny do cyfrowego 
cięcia i bigowania Highcon, oprogramowanie oraz naświetlarki Esko, standaryzacje 
procesów  w drukarniach 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!

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

BARMEY WOJCIECH BARABASZ 
ul. Karola Miarki 41
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 755 27 37
fax 75 755 22 47
biuro@barmey.eu
www.barmey.eu

• Aniloksy ceramiczne oraz wały klejowe do tekturnic – nowe i regeneracja.
• Rakle stalowe i plastikowe, karbonowe komory raklowe, uszczelki.
• Systemy do obserwacji, kontroli biegu i naciągu wstęgi oraz eliminacji ładunków.
• Tuleje drukowe i wały gumowe.
• Środki do czyszczenia aniloksów i układów farbowych, myjki do aniloksów.
• Usługi czyszczenia wałków i tulei rastrowych.
• Diagnostyka aniloksów, mikroskopy, testery pojemności.
• Akcesoria dla drukarni fleksograficznej, jak lupki, filtry, szczotki itp.
• Systemy i urządzenia do kontroli lepkości oraz regulacji temperatury farby.
• Kleje i farby dla przemysłu tissue.
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