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AKEBOOSE GMBH
Bremer Weg 190
29223 Celle, Niemcy
tel. +49 (0)5141 888 810
tel. +48 600 073 362
rwr@agergaard.pl
www.akeboose.pl

Firma AkeBoose GmbH jest producentem wysokiej jakości systemów komór raklowych 
dla fleksograficznego przemysłu opakowaniowego i drukarskiego. Systemy komorowe 
wyróżniają się precyzją, przejrzystą konstrukcją, minimalnymi wymaganiami w zakresie 
konserwacji i niskimi kosztami eksploatacji. Asymetryczna geometria komór pozwala 
na zastosowanie optymalnych kątów dla listew raklowych, eliminując niepożądane 
efekty podczas druku i poprawiając szczelność. Opatentowany przez AkeBoose system 
mocowania rakli pozwala na zmianę listwy bez użycia narzędzi. Komory charakteryzują 
się perfekcyjnym nafarbianiem przy dużych prędkościach druku. AkeBoose jest również 
producentem systemów pomp i zespołów drukowych.

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

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. 

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.

API.PL SP. Z O.O.
ul. Okrężna 37, Rąbień
95-070 Aleksandrów Ł.
tel. 42 250 55 95
fax 42 250 55 94 
zamowienia@api.pl
www.api.pl 

API.PL jest bezpośrednim importerem drukarek, urządzeń do postprodukcji oraz mediów 
przeznaczonych do druku wielkoformatowego, gadżetów reklamowych i odzieży oraz 
sitodruku. Firma oferuje nowoczesne plotery japońskiej marki EPSON: sublimacyjne, 
ekosolwentowe, żywiczne, pigmentowe oraz DTG i UV; sublimacyjne plotery przemysłowe 
marek HOMER i GONGZHENG; kalandry i prasy termotransferowe włoskiej marki Transma-
tic. W ofercie ma urządzenia, akcesoria i farby do sitodruku (karuzele portugalskiej marki 
ROQ). Nowością są kompleksowe rozwiązania do druku transferowego DTF.
Więcej na www.api.pl

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

MUNKEN PRINT – niepowlekany papier objętościowy zaklejany powierzchniowo. Dostępny  
w wersji kremowej oraz naturalnie białej.
MUNKEN PREMIUM CREAM – bezdrzewny, niepowlekany papier o naturalnej, gładkiej powierzchni 
i kremowym odcieniu.
MUNKEN DESIGN – niepowlekane papiery graficzne stworzone z myślą o druku wielobarwnym. 
Dostępne w dwóch wykończeniach powierzchni, gładkiej oraz szorstkiej, w czterech odcieniach.
ARCTIC VOLUME – matowy bezdrzewny papier powlekany o spulchnieniu 1.1. Dostępny w trzech 
odcieniach.
AMBER GRAPHIC i AMBER VOLUME – białe, bezdrzewne papiery: Amber Graphic w gramatu-
rach 60–400 g/m² i Amber Volume o spulchnieniu 1.5 w typowo książkowych gramaturach 70, 
80 i 90 g/m².
G-PRINT – matowy bezdrzewny papier powlekany o zwiększonej wytrzymałości na wielokrotne złamywanie.
G-SNOW – nowy, bezdrzewny papier graficzny o śnieżnobiałym odcieniu, zapewniającym wysoki 
kontrast reprodukcji.

LOHMANN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Krzemowa 2
81-577 Gdynia, Polska
tel. 58 555 81 54
wsparciesprzedazy@lohmann-tapes.com
www.lohmann-tapes.pl

Lohmann to światowej klasy producent i konwerter rozwiązań na bazie taśm 
dwustronnie klejących, będący jednocześnie wiodącym dostawcą na rynku 
poligraficznym.
Niezależnie od zróżnicowanych wymagań określonej gałęzi fleksografii – opakowania 
elastyczne, etykiety, tektura falista – stosując nasze taśmy DuploFLEX®, zawsze możecie 
Państwo liczyć na bezkompromisową jakość. Wierzymy, że każdy wydruk może być dzie-
łem sztuki. Współpraca z Lohmann jest również gwarancją fachowej obsługi technicznej 
naszych FLEXpertów w zakresie optymalizacji procesu druku. Kreowanie unikalnych 
rozwiązań, takich jak DuploFLEX® CoronaPEN, jest potwierdzeniem kierunku rozwoju 
naszej firmy jako lidera innowacji w branży fleksograficznej.

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, w tym GTT, 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 układów farbowych.
• Myjki do aniloksów: BioJet, lasery, roboty czyszczące in press – deep wave.
• Serwis 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.

WYTWÓRNIA  
OPAKOWAŃ KARTONOWYCH
ul. Podgórna 104
87-300 Brodnica
tel. 56 491 16 00
fax 56 491 16 02
wok@wok.com.pl
www.wok.com.pl

WOK to prężnie rozwijająca się firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, która zajmuje 
się produkcją najwyższej jakości opakowań z tektury falistej.
Specjalizujemy się w opakowaniach z wielokolorowym nadrukiem w technice flekso-
graficznej oraz offsetowej.
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie sprostać zróżnicowanym 
oczekiwaniom naszych klientów. Nieustannie stawiamy na rozwój firmy, co pozwala 
powiększać naszą ofertę oraz zachować najwyższe standardy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

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

Dostawca materiałów poligraficznych dla różnych technologii:
OFFSET: Kinyo – obciągi offsetowe do maszyn arkuszowych i rolowych, Flint Group – 
farby offsetowe arkuszowe, lakiery offsetowe, Varn – zmywacze, płyny buforowe, pudry, 
Policrom Screens – czyściwa i folie montażowe;
INTROLIGATORNIA: Balacron – okleiny i płótna introligatorskie, Planatol – kleje;
FLEKSO: Xsys – płyty flekso i typo, systemy tulei drukowych i adapterów;
TAMPO: Tampoprint – farby, tampony, formy, akcesoria do tampondruku;
CYFRA: BN International – tapety i canvas do zadruku cyfrowego.

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!

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.

SIEGWERK POLAND MARKI  
SP. Z O.O.
ul. Piłsudskiego 121d
05-270 Marki
tel. 22 771 64 00
fax 22 771 68 16
www.siegwerk.com

Międzynarodowy producent farb drukarskich. Oferta obejmuje m.in.:
• farby fleksograficzne i wklęsłodrukowe do druku opakowań elastycznych;
• farby fleksograficzne UV, w tym niskomigracyjne;
• farby offsetowe: konwencjonalne i UV, w tym niskomigracyjne;
• farby wodne do druku opakowań kartonowych;
• farby do druku cyfrowego;
• farby publikacyjne wklęsłodrukowe.

Nasze narzędzia
- Twój sukces!
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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
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