
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.
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INTROZAP SP. Z O.O.
ul. S. Grota-Roweckiego 4
43-100 Tychy
tel. 32 326 25 86
biuro@introzap.pl
www.introzap.pl

Introzap od 20 lat jest przedstawicielem firmy KOLBUS GmbH & Co. KG na rynku polskim. 
W naszej ofercie znajdują się:
• maszyny do produkcji okładek z bogatym opcjonalnym wyposażeniem;
• maszyny do uszlachetniania okładek;
• nożyce do cięcia tektury litej;
• maszyny do wykonywania pudełek luksusowych z tektury litej (maszyny do żłobkowania  

i oklejania tektury, wklejania luster, formowania pudełek, aplikowania magnesów).
Oferujemy również usługi profesjonalnego serwisu i doradztwo techniczne.
Obecnie w ofercie również kompaktowe i modułowe maszyny do produkcji pudeł z tektury 
falistej oraz składarko-sklejarki. 
Nowość: sztanca rotacyjna z drukiem fleksograficznym (do 8 modułów drukujących) RD115S.

MMR GROUP PRINTSOLUTIONS
MMR GROUP POLSKA SP. Z O.O.
ul. Hutnicza 25 DE
81-061 Gdynia
tel. 58 627 49 22
fax 58 627 49 23
ps.biuro@mmrgroup.pl
www.ps.mmrgroup.pl

PRZYGOTOWALNIA FLEKSOGRAFICZNA:
• grawerowane laserem włóknowym 3D formy i tuleje elastomerowe (sleeves)
• obsługa graficzna DTP
• doradztwo techniczne

DZIAŁ FLEKSOGRAFICZNY:
• taśmy montażowe
• pianki montażowe
• lakiery UV
• chemia
• astralony montażowe
• folia cold-stamping flexo
• usługi testowe, szkoleniowe, doradcze  

i serwisowe

DZIAŁ OFFSETOWY:
• obciągi offsetowe
• chemia i lakiery
• farby do druku
• akcesoria drukarskie
• materiały introligatorskie
• usługi konfekcjonowania i cięcia ploterem
• usługi testowe, szkoleniowe, doradcze  

i serwisowe

GRAW SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 2
95-035 Ozorków
tel./fax 42 718 21 21
graw@graw.pl
www.graw.pl

Dostawca maszyn, urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych dla rynku poligraficznego. 
Od 28 lat współpracujemy z drukarniami fleksograficznymi, offsetowymi i rotograwiurowymi 
w całej Polsce, doradzając oraz oferując rozwiązania, które pozwalają eliminować problemy, 
jedocześnie oszczędzając czas i pieniądze. W swojej ofercie posiadamy między innymi:
• tekturnice oraz kompleksowe maszyny drukujące do produkcji opakowań z tektury 

falistej hiszpańskiego producenta MACARBOX;
• listwy raklowe ze szwedzkiej stali produkcji SWEDEV;
• wysokowydajną i skuteczną chemię i urządzenia myjące francuskiego producenta 

RECYL;
• czyszczenie laserowe wałków i tulei rastrowych nowoczesnym, w pełni bezpiecznym 

laserem w maszynie lub poza maszyną.
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