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ADAMS SP. Z O.O.
ul. Nowina 20
62-081 Baranowo
tel. 61 660 74 00
tel. 61 660 83 41
dzial.handlowy@adamsbox.com.pl
www.adamsbox.com.pl

ADAMS Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które od 1995 r. 
specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży opakowań z tektury falistej na 
rynki Unii Europejskiej.
ADAMS jest spółką rodzinną z całkowicie polskim kapitałem i zajmuje czołowe miejsce 
wśród przetwórców tektury falistej.
W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się opakowania klapowe, fasonowe, jednostkowe  
i zbiorcze z wielokolorowym nadrukiem fleksograficznym oraz opakowania kaszero-
wane z nadrukiem offsetowym – display, SRP, POSM.
Od maja 2019 r. oferta przedsiębiorstwa została rozszerzona o opakowania dla  
e-commerce, a od 2021 o opakowania z nadrukiem cyfrowym.

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. 

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

promował również gamę produktów 
Gallus Screeny, na którą składają 
się rozwiązania do sitodruku rotacyj-
nego – od urządzeń montażowych po 
szlifowanie rakli.

Także na stoisku HP Indigo prezen-
towano po raz pierwszy szerokiej pu-
bliczności cyfrową maszynę do druku 
etykiet – model V12. To rozwiązanie 
zbudowane w oparciu o architekturę 
HP Indigo LEPx nowej generacji oferuje 
tradycyjną jakość i wszechstronność 
przy znacznie wyższych prędkościach, 
gwarantując szybszą dostawę, zwięk-
szając liczbę SKU na zadanie, zmniej-
szając ilość odpadów i potrzebnej 
siły roboczej. W Chicago można było 
zobaczyć również model HP Indigo 6K.

Amerykańską premierę na Label- 
expo 2022 miała również maszyna 
Konica Minolta do druku etykiet – 
AccurioLabel 400. Obsługuje ona 
podłoża o szerokości do 330 mm 
lub 250 mm. Prędkość procesu dru-
kowania zwiększono do 39,9 m/min 
w rozdzielczości 3600 × 2400 dpi. 
Urządzenie, wyposażone w automa-

tyczny system kontroli jakości IQ-520, 
jest dostępne w wersji cztero i pię-
ciokolorowej (biały toner). Producent 
prezentował również maszynę druku-
jącą AccurioLabel 230, kompaktowe 
rozwiązanie do finishingu GM DC330 
Mini typu All-in-One, urządzenie PKG-
1300 oraz oprogramowanie typu 
front-end AccurioPro.

Firma Mark Andy pokazała m.in. 
nową maszynę tonerową, wykorzystu-
jącą moduł drukujący Accurio Label 
400. Wśród promowanych rozwią-
zań znalazły się również maszyny 
Digital Series iQ, Digital Series HD, 
urządzenia Rotoflex do wykańczania 
zadrukowanej wstęgi, automatyczna 
przewijarka typu turret – AT4, rozwiąza-
nia do naświetlania i wywoływania płyt 
fleksograficznych (w tym płyty DuPont 
Cyrel i wywoływarka FAST), taśmy 
montażowe tesa oraz sprzęt do pro-
dukcji form drukowych i towarzyszące 
mu oprogramowanie marki Esko.

Zespół firmy Screen skupił się 
na promowaniu najnowszego mode-
lu maszyny drukującej z serii Tru-

epress Jet – L350UV SAI. Oferuje 
ona druk o rozdzielczości 600 × 
600 dpi z prędkością do 60 m/min, 
ponadto łatwo ją zaktualizować do 
konfiguracji siedmiokolorowej (CMYK 
+ opcje w kolorze białym, niebieskim 
i pomarańczowym).

Na stoisku Xeikon można było 
zobaczyć pięciokolorową maszynę 
do cyfrowego druku etykiet – CX300, 
opartą na technologii Cheetah 2.0, 
a także model PX3300, który dzięki 
atramentom UV PantherCure o bar-
dzo szerokim gamucie barw pozwala 
uzyskać etykiety o wysokim połysku, 
trwałe i odporne na ścieranie. Firma 
promowała również zalety nowej 
formuły tonera o nazwie Titon, wy-
korzystującego technologię suchego 
tonera oraz cyfrowego interfejsu 
X-800. 

AD, MK 

Oprac. na podstawie https://www.label-
sandlabeling.com/news/labelexpo-ame-
ricas-2022-z-technology-preview

http://www.adamsbox.com.pl
http://www.apifoilmakers.com
http://www.3m.pl/poligrafia
https://www.labelsandlabeling.com/news/labelexpo-americas-2022-z-technology-preview
https://www.labelsandlabeling.com/news/labelexpo-americas-2022-z-technology-preview
https://www.labelsandlabeling.com/news/labelexpo-americas-2022-z-technology-preview
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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

Producent szerokiej gamy papierów opakowaniowych przeznaczonych do produkcji toreb 
papierowych, torebek, saszetek, worków, kopert oraz opakowań giętkich.
Munken Kraft – o zakresie gramatur 38–150 g/m², dostępny w dwóch odcieniach 
białości: 141 oraz 115 CIE.
G-Flexmatt – matowy, jednostronnie powlekany papier w gramaturach 60–100 g/m².
Papiery opakowaniowe oferowane są w zwojach. Przeznaczone są do druku fleksogra-
ficznego i offsetowego. Posiadają certyfikat do kontaktu z żywnością. Dostępne z cer-
tyfikatem FSC® lub PEFC™. Munken Kraft 70–150 g/m² jest dostępny z EU Ecolabel.

AVARGRAF SP. Z O.O. SP.K.
ul. Gawota 2D
02-830 Warszawa
tel. 22 331 33 33
avargraf@avargraf.pl
www.avargraf.pl

• Składarko-sklejarki do  kopert typu e-com-
merce, pudełek liniowych oraz z dnem auto-
matycznym i maszyny do aplikacji taśm APR 
SOLUTIONS

• Krajarki, trójnoże, podnośniki do pa-
pieru, utrząsarki, linie i systemy cięcia  
BAUMANNPERFECTA

• Maszyny do produkcji pudełek luksusowych
• Falcerki kieszeniowe oraz kieszeniowo-

-nożowe dla przemysłu farmaceutycznego, 
kosmetycznego oraz spożywczego GUK

• Linie do wykrawania i banderolowania 
etykiet BLUMER

• Bigówko-perforatorki BACCIOTTINI
• Falcerki automatyczne MB BAUERLE
• Sztance rotacyjne ROLLEM INSIGNIA
• Maszyny do kaszerowania
• Urządzenia do laminowania TECNOMAC
• Maszyny do nisko- i średnionakładowej 

oprawy twardej SCHMEDT
• Automatyczne linie zbierająco-szyjące do 

oprawy zeszytowej, zszywarki i głowice 
do szycia drutem HOHNER

• Wiertarki i systemy wiercenia papieru 
DURSELEN

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.

DANTEX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Grabowa 6 
64-320 Niepruszewo
tel. 61 222 51 51
fax 61 222 51 50
biuro@dantexpolska.pl
www.dantexpolska.pl

Dantex to ponad 50-letnia obecność na rynku etykiet i opakowań. Opracowujemy, 
produkujemy i wdrażamy autorskie rozwiązania dla drukarni i przygotowalni, 
współpracujemy też z liderami w branży. Oferujemy:
• płyty fotopolimerowe wymywane wodą do typo Torelief i flekso Aquaflex; 
• procesory typu stacker i liniowe;
• naświetlarki Esko;
• tuleje drukowe, ochronne, adaptery;
• cyfrowe drukarki etykiet inkjet UV – PicoColour i PicoJet;
• walce rastrowe Pamarco; 
• taśmy kompresyjne Scapa;
• myjki do aniloksów i płyt;
• rakle.

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.

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O.
Oddział w Polsce
tel. 22 375 75 13
lfp@epson.pl
www.epson.pl

SUREPRESS L-4733A/AW – cyfrowa drukarka do etykiet, która umożliwia łatwiejsze 
i wydajniejsze drukowanie krótkich serii etykiet w wysokiej jakości. 6- lub 7-kolorowa 
konfiguracja atramentów na bazie wody pozawala uzyskać do 96% pokrycia skali Pantone 
i drukować na wielu standardowych podłożach fleksograficznych w szerokości 334 mm.  
SUREPRESS L-6534VW – przemysłowa maszyna do produkcji etykiet z głowicami liniowymi, 
która pozwala drukować do 1,5 mln etykiet miesięcznie. Kompaktowa konstrukcja integrująca 
wszystkie funkcje wymagane do produkcji. Atrament utwardzany LED UV eliminuje potrzebę 
wstępnego powlekania podłoża i może być stosowany ze standardowymi podłożami flekso-
graficznymi. Dostępne dwie konfiguracje CMYK + biały + lakier lub pomarańczowy.
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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!

| DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ I USŁUG DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ I ETYKIET |

LOHMANN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Krzemowa 2
81-577 Gdynia, Polska
tel. 58 555 81 54
biuro@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.

KOLIBER SP. Z O.O.
ul. Kilińskiego 1
47-300 Krapkowice
tel. 77 407 80 25
studio@koliberflex.pl
www.koliberflex.pl

Kompleksowa produkcja fleksograficznych form drukowych. Ambitne podejście do 
każdego zadania, co wpływa na profesjonalną obsługę klienta oraz wysoki poziom 
świadczonych usług. Mamy do dyspozycji dwie linie technologiczne Kodak NX, dzięki 
czemu zapewniamy wysoką jakość form drukarskich, uzyskując odwzorowanie punktów 
rastrowych w zakresie przejść tonalnych od 0,4% do 99,6%. Certyfikat jakości wydany 
przez firmę Kodak potwierdza staranność ich wykonania. W ofercie mamy również 
profilowanie maszyn drukarskich, standaryzujemy prace do norm ISO.

PAKER SP. Z O.O. 
ul. Leśna 24 
55-010 Zębice 
tel. 696 017 710 
marcin@paker.eu 
www.paker.eu

Firma Paker zajmuje się dostawami oraz serwisem maszyn do przetwórstwa i produkcji 
tektury falistej. W naszej ofercie znajdują się maszyny: drukarki fleksograficzne ze slotterem 
i sztancą rotacyjną, automaty sztancujące, składarko-sklejarki, kaszerownice, sztanctygle, 
drukarki cyfrowe do tektury oraz maszyny pomocnicze i części zamienne do maszyn. 
Oferujemy kompleksowe usługi od doradztwa w wyborze maszyny, przez dostawy, montaż 
aż po serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny.

MARK ANDY POLAND SP. Z O.O.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
tel. 22 354 33 70
lukasz.chruslinski@markandy.com
www.markandy.com 

Mark Andy oferuje indywidualne, w pełni zintegrowane rozwiązania do druku 
fleksograficznego (Performance Series E, Evolution Series) / hybrydowego inkjet 
+ druk flekso (Digital Series HD/Series iQ) / tonerowego (DigitalPro). Firma od  
75 lat tworzy pełną technologię produkcyjną z myślą o aktualnych potrzebach klientów. 
Mark Andy jest światowym liderem produkującym maszyny do druku etykiet oraz 
opakowań, którego rozwiązania technologiczne pozwalają osiągać najwyższą jakość druku, 
tym samym przynosząc profity odbiorcom maszyn.

PROFEX ELEKTRONIK – 
SWOBODA SP. K.
ul. Korneckiego 99B
45-109 Opole
tel. 501 006 485
profexel@profexel.eu
www.uv.opole.pl

Autoryzowany serwis i dystrybutor firmy GEW (EC) Limited.
• Systemy LED chłodzone powietrzem AeroLED, wodą LeoLED oraz systemy 

hybrydowe ArcLED®.
• Kompleksowe rozwiązania UV dla druku offsetowego – nowoczesne rozwiązania 

LeoLED lub konwencjonalne systemy E4C.
Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardzania UV.
Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne.
Serwisujemy zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset UV.

http://www.phoseon.com
http://www.lohmann-tapes.pl
http://www.koliberflex.pl
http://www.paker.eu
http://www.markandy.com
http://www.uv.opole.pl
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SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28A
91-341 Łódź
tel. 42 613 50 92

fotopolimery@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

Dostawca rozwiązań flekso i cyfrowych dla opakowań i etykiet:
• Hybrid Software: PACKZ – wysokiej klasy, profesjonalny edytor PDF dla przemysłu 

opakowaniowego, CLOUDFLOW – innowacyjna platforma workflow;
• XSYS – naświetlarki CtP z serii ThermoflexX; płyty fotopolimerowe i urządzenia do ich obróbki;
• J.M. Heaford – urządzenia do montażu form i wykonywania odbitek próbnych;
• Xante – drukarki inkjet memjet® do zadruku opakowań tekturowych,
• Anytron – lasery wycinające do podłoży z roli;
• Kompac – rolowe i arkuszowe systemy lakierujące UV.
Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne na etapie 
wdrożenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Nasze narzędzia
- Twój sukces!

logo

nazwa

hasło

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

www.vilpol.pl

drukarnia
VILPOL SP. Z O.O.
Wilków Polski 74
05-155 Leoncin
tel. 22 785 69 09
vilpol@vilpol.pl 
www.vilpol.pl

Vilpol istnieje od 1990 roku. Oferuje kompleksowe usługi poligraficzne.
W skład parku maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe maszyny firmy 
Koenig&Bauer oraz Heidelberg, maszyny do kaszerowania i sztancowania, linie do oprawy 
miękkiej – zeszytowej, klejonej oraz twardej, wykrawania, składarko-sklejarki i złamywarki. 
Firma świadczy także usługi uszlachetniania druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie. 
Produkuje też złożone wyroby: wielkoformatowe displaye, hangery, wobblery, opakowania itd. 
W swojej ofercie Vilpol posiada również produkcję opakowań typu premium, tzw. rigid boxów.
Firma realizuje dostawy na terenie całego kraju, jak i za granicą, posiada magazyn  
o powierzchni 2200 m2 oraz własną flotę transportową wyposażoną w samochody  
o różnej ładowności w zależności od potrzeb Klienta.

WINDMÖLLER & HÖLSCHER 
POLSKA SP. Z. O.O.  
ul. Okrężna 83A/8 
02-933 Warszawa 
tel. 22 642 90 60 
Iwona_Firlinska@wuh-group.com 
www.wuh-group.com

Istniejąca od 1869 r. firma Windmöller & Hölscher to obecnie wiodący globalny dostawca 
maszyn do produkcji i przetwarzania opakowań giętkich. Widzimy siebie jako partnera, 
który oferuje swoim klientom wszystko z jednego źródła, od doradztwa poprzez usługi 
inżynieryjne po dostawę wysokiej jakości maszyn do produkcji kompletnych opakowań. 
Skupiamy się na trzech obszarach działalności: ekstruzji, rotograwiurze i fleksodruku 
oraz przetwarzaniu. Szeroka wiedza o procesach produkcyjnych pozwala nam stale 
wdrażać innowacyjne i pionierskie rozwiązania. 

SUN CHEMICAL SP. Z O.O.
ul. Okólna 46A 
05-270 Marki
tel. 22 761 51 00
fax 22 761 51 01
grp_email_info@sunchemical.com
www.sunchemical.com

SUN CHEMICAL, światowy lider w produkcji farb, lakierów, powłok, pigmentów oraz 
innych materiałów znajdujących zastosowanie w procesie drukowania, dostarcza 
rozwiązania i technologie umożliwiające druk najwyższej jakości opakowań i etykiet.  
W ofercie firmy: farby – offsetowe, fleksograficzne, rotograwiurowe, sitodrukowe; 
specjalistyczne – metaliczne, fluorescencyjne, utrwalane energią – UV i EB, do 
zabezpieczeń – wiele rozwiązań związanych z ochroną marki i zabezpieczeniem druku; 
lakiery – standardowe i do efektów specjalnych; kleje do laminacji, Sun ColorBox, 
Pantone Live, środki pomocnicze.

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.

http://www.scorpio.com.pl
http://www.spilker.pl
http://www.vilpol.pl
http://www.wuh-group.com
http://www.sunchemical.com
http://www.weilburger.com
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