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EPSON EUROPE B.V.
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa
tel. 22 375 75 13
grzegorz.mencfel@epson.eu
www.epson.pl

Epson to znany dostawca innowacyjnych produktów i rozwiązań z  zakresu drukowania 
oraz cyfrowej obróbki graficznej. Na potrzeby działów DTP oferuje systemy proofingowe 
(w formatach 17"–64"), projektory multimedialne, systemy do wykonywania form CTP/
CTF oparte na drukarkach LFP oraz materiały i urządzania do produkcji mokapów etykiet  
i opakowań – wykorzystujące atrament biały i srebrno-metaliczny osiągnęły 98-procentowe 
pokrycie palety PANTONE. 

MULTITECHNIKA
GORLAK I SYNOWIE SP.J.
ul. Kamienna 19
62-081 Wysogotowo
tel. 603 885 295
prepress@multitechnika.com
www.multitechnika.com

• Profesjonalna przygotowalnia fleksograficzna i offsetowa
• Innowacyjne matryce fotopolimerowe dla druku opakowań sztywnych i giętkich
• Montaż matryc na foliach dla producentów opakowań z tektury falistej
• Matryce fotopolimerowe do uszlachetnienia druku offsetowego  

(np. lakierowanie wybiórcze)
• Proofing wielkoformatowy GMG i CGS
• Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2015

MULTIFOL SP. Z O.O. SP. K.
ul. Śliwiaka 28
30-797 Kraków
tel. 12 294 91 36
fax 12 294 91 37
biuro@multifol.com.pl
www.multifol.com.pl

Profesjonalna automatyczna przygotowalnia oferuje dla zakładów sitodrukowych  
następujący zakres usług: 
• Usługowe naświetlanie szablonów sitodrukowych w technologii Computer-to-Screen 

Direct Eposure (świecenie sit z pliku – bez konieczności dostarczania filmów). 
• Automatyczne odwarstwianie, odtłuszczanie szablonów i ich automatyczne 

wypłukiwanie po naświetlaniu na urządzeniu GRUNIG. 
• Automatyczne powlekanie szablonów sitodrukowych emulsjami światłoczułymi na 

urządzeniu GRUNIG. 

FLEKSOGRAF STUDIO PREPRESS 
ODDZIAŁ I W DRUŻYNIE
ul. Taborowa 39
62-053 Drużyna
tel. 61 898 30 16
tel. kom. 513 042 084
przygotowalnia@fleksograf.com.pl
www.fleksograf.com.pl

Jako jedni z pierwszych w Europie możemy zaoferować Państwu matryce do druku 
fleksograficznego wykonane w najnowszej technologii firmy Kodak – FLEXCEL NX 
ULTRA SOLUTION.
Już od ponad trzech lat (posiadamy odpowiednie know-how) wspólnie z naszymi klien-
tami realizujemy najwyższej jakości opakowania, jednocześnie dbając o ekologię! Dzięki 
unikalnym właściwościom matryc NX Ultra mogą Państwo realizować druki produkcyjne 
nawet z liniaturą 175 lpi, otrzymując gęstości optyczne wyższe nawet o 0,2 ΔE, jedno-
cześnie zmniejszając zużycie farby. Jeśli są Państwo zainteresowani przetestowaniem 
płyt Kodak Flexcel NX Ultra Solution w Państwa firmie, zapraszamy do kontaktu.

HEIDELBERG POLSKA SP. Z O.O.
ul. Wschodu Słońca 8
(dawniej ul. Popularna 82)
02-226 Warszawa
tel. 22 57 89 777
info.pl@heidelberg.com
www.heidelberg.pl

Kompleksowe portfolio rozwiązań dla drukarń opakowaniowych i etykietowych. 
Naświetlarki Suprasetter; maszyny offsetowe Speedmaster; maszyny wąskowstęgowe 
Gallus; sztance Easymatrix, Promatrix, Powermatrix; sztanca rotacyjna Speedmaster 
XL 106-DD; składarko-sklejarki Diana; systemy kontroli opakowań Diana Eye; systemy 
cięcia POLAR. System MIS Prinect i CERM, materiały eksploatacyjne i serwis.

HIFLOW SOLUTIONS SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 37/2.43
02-672 Warszawa
tel. 22 364 55 03
www.hiflowsolutions.pl

HiFlow Solutions to globalna firma informatyczna z siedzibą w Miami i w Warszawie, 
specjalizująca się we wdrażaniu systemów zarządzania w produkcji opakowań, 
etykiet i w poligrafii. Konsultanci i programiści HiFlow Solutions pomogli przez ostatnie 
22 lata już ponad 100 producentom opakowań, etykiet i drukarniom w zwiększaniu 
ich produktywności i rentowności. HiFlow to system zarządzania klasy MIS/MES, 
wyposażony w sensory instalowane w maszynach, które umożliwiają porównanie rzeczy-
wistej produktywności z kalkulacjami ofertowymi. Automatyzuje procesy kalkulacji, ofertow-
ania oraz przygotowania, planowania i realizacji produkcji, a także magazynowania i logistyki. 
HiFlow to wielomodułowy, w pełni konfigurowalny i elastyczny system dla firm, które są na 
tyle specyficzne, że żaden inny system nie jest w stanie zaspokoić wszystkich ich potrzeb.

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.

MYPRINT.PL SP. Z O.O.
ul. Sielska 17A
60-129 Poznań
Biuro: ul. Kolejowa 171
62-052 Komorniki
tel. 601 939 082
  605 176 761
myprint@myprint.pl
www.myprint.pl

MyPrint to system zarządzania produkcją w firmie. 
Oferujemy oprogramowanie klasy MIS/MES umożliwiające sprawną komunikację. 
Usprawniamy i wspomagamy sprzedaż, obsługę klienta, zarządzanie zleceniami  
i planowanie produkcji, obsługę magazynową wraz z kontrolą, koordynację i optymalizację 
operacji wykonywanych w magazynie przy użyciu modułu WMS, obsługę wysyłek  
i integrację z dostępnymi kurierskimi. Praktycy z ponad 20-letnim doświadczeniem 
w planowaniu i zarządzaniu produkcją zapraszają do kontaktu!

Więcej na www.myprint.pl

NMI ERP SP. Z O.O.
ul. Karmelicka 14/5
31-128 Kraków
tel. 882 434 229
biuro@nmierp.pl
www.nmierp.pl/printvis

W NMI ERP zajmujemy się wdrażaniem systemów ERP, a każdy przeprowadzony projekt 
pozwolił nam na zdobycie cennych doświadczeń.  Postanowiliśmy wdrażać narzędzia, 
które pomogą w zarządzaniu wszystkimi działaniami Twojego biznesu z jednego miejsca. 
Wiemy też, że każdy klient ma własne potrzeby, dlatego nasze rozwiązania dostosowu-
jemy indywidualnie. Swoje doświadczenie postanowiliśmy skupić na branży poligraficznej, 
aby stać się prawdziwymi ekspertami na polskim rynku.

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28A
91-341 Łódź
tel. 42 613 50 87
it@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

Dostawca oprogramowania dla firm projektujących opakowania i etykiety, przygotowalni, 
drukarń oraz odbiorców przemysłowych:
• Hybrid Software – producent takich rozwiązań, jak: PACKZ – wysokiej klasy, profesjonalny 

edytor PDF dla przemysłu etykietowego i opakowaniowego; CLOUDFLOW – innowacyjna plat-
forma do zarządzania procesami, pozwalająca na optymalizowanie i automatyzację czynności 
związanych z przygotowaniem projektu do druku, komunikacją w firmie oraz z klientem;

• Arden Software – oprogramowanie Impact CAD do projektowania opakowań;
• Multiscience – producent rozwiązań software’owych: MultiPack do wielopoziomowego 

planowania opakowań w opakowaniu, pudeł zbiorczych, paletyzacji i optymalizacji transportu;  
MultiMix – oprogramowanie do optymalizacji załadunku różnej wielkości opakowań.

Do oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne i obsługę wdrożeniową.
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