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MAGENTA VISION POLSKA  
SP. Z O.O.
ul. Puławska 34 bud. 26A
05-500 Piaseczno
tel. 606 209 117
support@magenta-vision.com
www.magenta-vision.com

MAGENTA VISION jest europejskim dostawcą rozwiązań w szerokim i superszerokim 
formacie maszyn drukarskich. Produkuje najwyższej jakości atramenty UV, UV LED, Eco 
Solvent, Hard Solvent, a także płynne powłoki do gruntowania trudnych powierzchni 
oraz laminaty zabezpieczające wydruki. Firma oferuje również serwis techniczny maszyn 
i urządzeń do druku cyfrowego, a także sprzedaż ploterów. MAGENTA VISION jest 
autoryzowanym dealerem maszyn do druku cyfrowego marki TECKWIN, HANWAY oraz 
GRANDO. Zapraszamy do kontaktu.

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.
Oddział Grupy Doneck Network
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 Grupy Doneck Network, to producent wysokiej jakości farb 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych do flekso i wklęsłodruku. Oferujemy roz-
wiązania 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 dostarczane są wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zgodność 
z obowiązującymi przepisami.

REPROGRAF-GRAFIKUS SA
ul. Wolska 88 
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00
info@reprograf-grafikus.com.pl
www.reprograf-grafikus.com.pl

• Trelleborg/Sava – obciągi do druku offsetowego
• Abezeta i Ipagsa – płyty CtP oraz UV CtCP, chemia do płyt
• DC Druckchemie i Epple – chemia dla offsetu
• Epple i Toyo – farby specjalistyczne, farby H-UV i LED
• Policrom – płyty do lakierowania
• Derprosa i Max India – folie do laminowania

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.


