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PPHU POLIMERPRO S.C.
ul. Przemysłowa 1, Paterek
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 667 284 004
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 roz-
szerzonym gamucie oraz zautomatyzowany proces obróbki graficznej projektu. Oferujemy 
współpracę i doradztwo zarówno początkującym, jak i doświadczonym drukarniom.

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.

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.

PRZYGOTOWALNIA  
FLEKSOGRAFICZNA WISTAR
ul. Piaskowa 58
05-420 Józefów
tel. 22 789 62 79
biuro@reproflexo.pl
www.wistar.home.pl

30 lat tworzenia jakości fleksografii to dorobek dwóch pokoleń.
DLA FLEKSO MOŻEMY ZROBIĆ WSZYSTKO!
Jako jedyni przekraczamy granice niemożliwe dotąd dla flekso.
Oferujemy:
• jakość druku offsetowego na tekturze falistej;
• jakość technologii Kodak NX wykonywaną z udziałem wszystkich płyt fotopolimerowych 

z maską (LAMS);
• jakość, wszechstronność i powtarzalność jako wynik specjalnego zastosowania 

naświetlania UV-LED;
• wykonanie sit rotacyjnych dla drukarni etykiet.
WYSOKI STANDARD jest u nas NORMĄ!

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.  to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn dla różnych dziedzin 
poligrafii i przemysłu, z 30-letnim doświadczeniem w branży.
Dla segmentu produkcji opakowań tekturowych oferujemy następujące rozwiązania:
• Arden Software – oprogramowanie Impact CAD do projektowania opakowań;
• Hybrid Software: PACKZ – wysokiej klasy, profesjonalny edytor PDF dla przemysłu opa-

kowaniowego; CLOUDFLOW – innowacyjna platforma workflow;
• Multiscience – oprogramowanie MultiPack do wielopoziomowego planowania opakowań 

w opakowaniu, pudeł zbiorczych, paletyzacji i optymalizacji transportu;
• XSYS – naświetlarki CtP z serii ThermoflexX; płyty fotopolimerowe i urządzenia do ich obróbki;
• Xante – drukarki inkjet memjet® do zadruku opakowań tekturowych.
Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne na etapie wdrożenia 
oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

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.

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.

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.

IGEPA POLSKA SP. Z O.O.
Aleja Pokoju 18 B
31-564 Kraków
packaging@igepa.pl
www.igepa.pl

IGEPA POLSKA – czołowy dystrybutor papieru i mediów dla reklamy wizualnej. Oferujemy 
również rozbudowaną ofertę materiałów opakowaniowych: pudła klapowe i fasonowe, 
folie stretch, taśmy klejące, papiery opakowaniowe, taśmy spinające, tuleje i tuby, 
tektury, urządzenia pakujące. Dostępna jest u nas tektura falista w arkuszach, biała  
i szara. Fala B, C, D, E, F, N, EN, EF, EE, ED, EB, BC, BD. Gramatury od 280 do 1410 g.

Więcej informacji na www.igepa.pl
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