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DIGIPRINT 
ul. Annopol 4A
03-236 Warszawa
tel. 22 295 03 80
fax 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

DIGIPRINT to firma będąca na rynku poligraficznym od 2000 r. W trakcie działalności 
zbudowała portfolio rozwiązań zapewniające całość produkcji cyfrowej – od przygo-
towalni, po druk i finishing. 
W swojej ofercie posiada również bogaty pakiet oprogramowania, które usprawnia 
produkcję poligraficzną, umożliwia uproszczenie i automatyzację procesów. W Digiprint 
znajdziemy rozwiązania takich producentów, jak HP Indigo, HP Latex, HP PWP, Esko, 
Kongsberg, Scodix, Highcon, Lamina, d.gen czy GMG. Firma posiada także bogate 
zaplecze wsparcia serwisowego rozmieszczone w całej Polsce.

API FOLIE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 58 01 
polska.sales@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. 

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

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.

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 $.

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

• Krajarki, trójnoże, podnośniki do papieru, 
utrząsarki, linie i systemy cięcia BAUMANN- 
PERFECTA

• Maszyny do produkcji pudełek luksusowych
• Falcerki kieszeniowe oraz kieszeniowo-

nożowe dla przemysłu farmaceutycznego, 
kosmetycznego oraz spożywczego GUK

• Bigówko-perforatorki BACCIOTTINI
• Falcerki automatyczne MB BAUERLE
• Sztance rotacyjne ROLLEM INSIGNIA
• Maszyny do kaszerowania
• Urządzenia do laminowania TECNOMAC
• Maszyny do nisko- i średnio nakładowej 

oprawy twardej SCHMEDT
• Automatyczne linie zbierająco-szyjące  

do oprawy zeszytowej, zszywarki i głowice 
do szycia drutem HOHNER

• Wiertarki i systemy wiercenia papieru 
DURSELEN

http://www.digiprint.pl
http://www.apifoilmakers.com
http://www.3m.pl/poligrafia
http://www.bottcher.pl
http://www.label.averydennison.eu
http://www.avargraf.pl
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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 Network, 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.

JURMET SP. Z O.O. SP.K.
ul. Antoniewo 8
87-162 Lubicz
tel. 56 678 27 77
fax 56 678 27 85
jurmet@jurmet.com.pl
www.jurmet.com.pl

Firma Jurmet specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w  zakresie 
technologii cięcia dla przemysłu opakowaniowego. W ofercie posiada szerokie spektrum 
innowacyjnych bobiniarek i przewijarek do cięcia wzdłużnego i konfekcjonowania różnego 
typu materiałów giętkich. Jurmet produkuje również krajarki gilz. Maszyny produkowane 
są w wielu wariantach, poczynając od ekonomicznych, aż po opcje z wieloma automa-
tycznymi funkcjami zwiększającymi wydajność i dostosowanymi do potrzeb klientów. 

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 medycz-
nego. Produkujemy materiały wykorzystywane w diagnostyce laboratoryjnej, takie jak  
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. 

KOLIBER SP. Z O.O.
ul. Kilińskiego 1
47-300 Krapkowice
tel. 77 407 80 25
studio@koliberflex.pl
www.koliberflex.pl

Kompleksowa produkcja fleksograficznych form drukowych. Ambitne podejście do 
każdego zadania, co wpływa na profesjonalną obsługę klienta oraz wysoki poziom 
świadczonych usług. Mamy do dyspozycji dwie linie technologiczne Kodak NX, dzięki 
czemu zapewniamy wysoką jakość form drukarskich, uzyskując odwzorowanie punktów 
rastrowych w zakresie przejść tonalnych od 0,4% do 99,6%. Certyfikat jakości wydany 
przez firmę Kodak potwierdza staranność ich wykonania. W ofercie mamy również 
profilowanie maszyn drukarskich, standaryzujemy prace do norm ISO.

EYEC POLSKA  
MARCIN WEKSLER
Biuro handlowe:
Racławicka Center
ul. Skarbowców 23A
53-025 Wrocław
tel. 512 354 354
marcin.weksler@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl

Producent systemów kontroli jakości i zgodności opakowań dla branży poligraficznej, 
farmaceutycznej, kosmetycznej i FMCG. Systemy EyeC weryfikują wydrukowane użytki, 
arkusze i wstęgi: etykiet, kartoników, ulotek i folii. Weryfikacji podlegają: grafika, teksty, 
kolory, kody 1D, kody 2D, zapis Braille’a. Oferowane systemy zabezpieczają cały proces 
produkcji: od prepress przez press do postpress. W ofercie EyeC znajdują się systemy 
offline oraz systemy inline na maszyny drukujące (wąska i szeroka wstęga, offset 
arkuszowy i rolowy), składarko-sklejarki oraz przewijarki.

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

RAKLE MDC firmy Daetwyler SwissTec dla flekso i roto, w tym niepowlekane, po-
wlekane (LongLife, Soft), nierdzewne i specjalistyczne do Cold Seal, laminacji i in. 
Szeroka gama powłok i kształtów ostrza. Idealne do produkcji etykiet! Doradztwo, 
testy, wsparcie techniczne.
USZCZELNIACZE komór raklowych oraz CHEMIA do  czyszczenia wałków rastrowych.
PREMIUM SETTER – SYSTEM BEZPOŚREDNIEGO GRAWEROWANIA ELASTOMEROWYCH 
FORM FLEKSODRUKOWYCH firmy Hell Gravure. Wysoki transfer farby. Wydajny laser 
włóknowy. 2540–5080 dpi. Płyty i tuleje bez końca. Szerokość 1000–3000 mm. Trój-
wymiarowe kształtowanie punktów. Najwyższa jakość form. Szeroki zakres zastosowań – 
etykiety, opakowania giętkie, metalowe, tissue, płyty do lakierowania wybiórczego i in.
Niedługo NOWOŚCI w naszej ofercie! Zapraszamy!

http://www.doneck.com
http://www.jurmet.com.pl
http://www.FLEXcon.com
http://www.koliberflex.pl
http://www.eyecpolska.pl
http://www.erka.com.pl
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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.

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.

PPHU POLIMERPRO S.C.
ul. Przemysłowa 1, Paterek
89-100 Nakło nad Notecią
Justyna Długosz
j.dlugosz@polimerpro.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.

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 odbiorcom maszyn.

MMR GROUP POLSKA SP. Z O.O.
MMR GROUP PRINTSOLUTIONS
ul. Hutnicza 25 DE
81-061 Gdynia
tel. 58 627 49 22
ps.biuro@mmrgroup.pl
www.mmrgroup.pl
www.ps.mmrgroup.pl

SZEROKA OFERTA MMR GROUP PRINTSOLUTIONS
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.

KONICA MINOLTA BUSINESS 
SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Krakowiaków 44
02-255 Warszawa
tel. 22 560 33 00
info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.pl

KONICA MINOLTA JEST DOSTAWCĄ PROFESJONALNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 
DO DRUKU CYFROWEGO.
W swojej ofercie posiada cyfrowe urządzenie do druku etykiet z roli na rolę oraz maszyny 
do cyfrowego uszlachetniania etykiet lakierem sensorycznym i folią metaliczną. Firma 
od lat utrzymuje pozycję lidera na polskim rynku. Podstawą działania Konica Minolta 
jest przede wszystkim diagnoza potrzeb klienta, na drugim etapie wybór, a następnie 
wdrożenie optymalnego rozwiązania wraz ze wsparciem technicznym. Konica Minolta 
dysponuje najbardziej rozbudowaną strukturą obsługi serwisowej i sprzedażowej w Polsce, 
obsługując klientów w 15 oddziałach w całej Polsce.

http://www.uv.opole.pl
http://www.nestro.pl
http://www.polimerpro.net.pl
http://www.markandy.com 
http://www.mmrgroup.pl
http://www.ps.mmrgroup.pl
http://www.konicaminolta.pl
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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   

Oferujemy:
• wykrojniki magnetyczne oraz offsetowe
• płyty oraz cylindry magnetyczne
• cylindry sztancujące, tnące oraz perforujące
• cylindry drukujące, złocące oraz wytłaczające
• sekcje sztancujące oraz ich oprzyrządowanie
• systemy regulacji oraz kontroli procesów sztancowania
• maszyny rotacyjne
• doradztwo techniczne

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.

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. 

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. – KOMPLEKSOWY DOSTAWCA
ROZWIĄZAŃ DLA PRODUCENTÓW ETYKIET I OPAKOWAŃ
• oprogramowanie dla przygotowalni i drukarń etykietowych i opakowaniowych Hybrid 

Software;
• naświetlarki CtP do płyt fleksograficznych z serii ThermoflexX;
• płyty fotopolimerowe fleksograficzne i typograficzne XSYS;
• tuleje drukowe Rotec;
• urządzenia do obróbki płyt fotopolimerowych Flint, Glunz&Jensen i AGI;
• urządzenia do montażu form J.M. Heaford;
• lasery wycinające marki Anytron;
• rolowe systemy lakierujące UV Kompac.

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.

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.
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