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Cheshire Anilox Technology is a worldwide leading manufacturer of Anilox rollers and
sleeves. With more than 30 years servicing the Flexographic printing industry, Cheshire
delivers outstanding Anilox solutions that offer printers unmatched print quality, significant cost reductions and durable print consistency. Cheshire has invested in the latest
Fibre laser systems, the most technologically advanced ceramic coatings, inspection
and volume verification systems to ensure excellence in all products and services.
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Epson to znany dostawca innowacyjnych produktów i rozwiązań z zakresu drukowania
oraz cyfrowej obróbki graficznej. Na potrzeby działów DTP oferuje systemy proofingowe
(w formatach 17"–64"), projektory multimedialne, systemy do wykonywania form CTP/
CTF oparte na drukarkach LFP oraz materiały i urządzania do produkcji mokapów etykiet
i opakowań – wykorzystujące atrament biały i srebrno-metaliczny osiągnęły 98-procentowe
pokrycie palety PANTONE.
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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.

HIFLOW SOLUTIONS SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa
tel. 22 333 81 81
office@hiflowsolutions.pl
www.hiflowsolutions.pl

HiFlow Solutions to globalna firma informatyczna z siedzibą w Miami i w Warszawie,
specjalizująca się w rozwoju i wdrażaniu systemów zarządzania w produkcji opakowań, etykiet i w poligrafii. Konsultanci i programiści HiFlow Solutions pomogli
przez ostatnie 20 lat już ponad 100 producentom opakowań, etykiet i drukarniom
w zwiększaniu ich produktywności i rentowności. HiFlow to system zarządzania
klasy MIS/MES wyposażony w sensory instalowane w maszynach, które umożliwiają porównanie rzeczywistej produktywności z kalkulacjami ofertowymi. Automatyzuje
procesy kalkulacji, ofertowania oraz przygotowania, planowania i realizacji produkcji,
a także magazynowania i logistyki. HiFlow to elastyczny system dla firm, które są na tyle
specyficzne, że żaden gotowy system nie jest w stanie zaspokoić wszystkich ich potrzeb.

MULTIFOL SP. Z O.O. SP. K.
ul. Śliwiaka 28
30-797 Kraków
tel. 12 294 91 36
fax 12 294 91 37
biuro@multifol.com.pl
www.multifol.com.pl

Profesjonalna automatyczna przygotowalnia oferuje dla zakładów sitodrukowych
następujący zakres usług:
• Usługowe naświetlanie szablonów sitodrukowych w technologii Computer-to-Screen
Direct Eposure (świecenie sit z pliku – bez konieczności dostarczania filmów).
• Automatyczne odwarstwianie, odtłuszczanie szablonów i ich automatyczne
wypłukiwanie po naświetlaniu na urządzeniu GRUNIG.
• Automatyczne powlekanie szablonów sitodrukowych emulsjami światłoczułymi na
urządzeniu GRUNIG.
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ul. Przemysłowa 1, Paterek
89-100 Nakło nad Notecią
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wesolek@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 – zainstalowaliśmy
oprogramowanie Hybrid Pack Z+ GMG Open Color, które umożliwia m.in. druk w rozszerzonym gamucie oraz zautomatyzowany proces obróbki graficznej projektu. Oferujemy
współpracę i doradztwo zarówno początkującym, jak i doświadczonym drukarniom.

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28A
91-341 Łódź
tel. 42 613 50 87
it@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

Dostawca oprogramowania dla firm projektujących opakowania i etykiety, przygotowalni,
drukarń oraz odbiorców przemysłowych:
• Hybrid Software – producent takich rozwiązań, jak: PACKZ – wysokiej klasy, profesjonalny
edytor PDF dla przemysłu etykietowego i opakowaniowego; CLOUDFLOW – innowacyjna platforma do zarządzania procesami, pozwalająca na optymalizowanie i automatyzację czynności
związanych z przygotowaniem projektu do druku, komunikacją w firmie oraz z klientem;
• Arden Software – oprogramowanie Impact CAD do projektowania opakowań;
• Multiscience – producent rozwiązań software’owych: MultiPack do wielopoziomowego
planowania opakowań w opakowaniu, pudeł zbiorczych, paletyzacji i optymalizacji transportu;
MultiMix – oprogramowanie do optymalizacji załadunku różnej wielkości opakowań.
Do oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne i obsługę wdrożeniową.

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

Mamy ponad 25 lat doświadczenia, jesteśmy fachowcami i zainwestowaliśmy
w najnowocześniejsze technologie fleksograficzne.
DLA FLEKSO 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 producentów, wszystkich grubości i wszystkich formatów,
• ekspresowo zregenerować wszystkie wymywacze do fotopolimerów,
• drukarniom etykiet wykonać sita rotacyjne.

