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AVERY DENNISON POLSKA 
SP. Z O.O.
Moszna-Parcela 29
05-840 Brwinów
tel. 22 738 37 00
fax 22 738 37 02
csr.poland@eu.averydennison.com
www.label.averydennison.eu

Avery Dennison jest światowym liderem w produkcji materiałów samoprzylepnych 
i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Technologie stosowane przez firmę stanowią 
nieodłączną część produktów używanych na każdym rynku i w każdej branży. Avery 
Dennison działa w ponad 50 krajach i zatrudnia ok. 36 tys. pracowników, oferując 
klientom innowacje, które pomagają uczynić marki bardziej inspirującymi, a świat 
bardziej inteligentnym. Firma, z siedzibą w Glendale w Kalifornii, odnotowała w 2022 r. 
sprzedaż w wysokości 9,04 mld dol.

ERKA S.C.
ul. Wiślana 70
05-092 Łomianki
tel. 22 751 39 12
info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

Nowość! Farby i lakiery szwajcarskiej firmy Rotoflex. Wysoko napigmentowane 
farby solwentowe, w tym także biodegradowalne. Szeroka gama lakierów strukturalnych. 
Indywidualne podejście.

Rakle MDC firmy Daetwyler SwissTec dla flekso i roto, w tym niepowlekane, powlekane, 
nierdzewne, specjalistyczne. Szeroka gama wariantów dopasowana do potrzeb klienta. 
Doradztwo, testy, wsparcie techniczne.

PremiumSetter – system bezpośredniego grawerowania elastomerowych form 
flekso firmy Hell Gravure. Płyty i tuleje bez końca. Szerokość 1000–3000 mm. Zastoso-
wania – etykiety, opakowania giętkie, metalowe, tissue, płyty do lakierowania wybiórczego.

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

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 do-
radztwo i wsparcie techniczne na każdym etapie produkcji etykiety, opakowania, okładki, 
dostępność folii z polskiego magazynu API Foilmakers w Piasecznie. 

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 r. i nieustannie służy swoim 
doświadczeniem klientom na całym świecie.

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.

REPROGRAF-GRAFIKUS SA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00
fax 22 539 40 10
info@reprograf-grafikus.com.pl
www.reprograf-grafikus.com.pl

• Druk rolowy: MPS – wąskowstęgowy druk f leksograficzny lub of fsetowy;  
Comexi – druk szerokowstęgowy, laminarki, bobiniarki; Miyakoshi – wąskowstęgowy, 
semirotacyjny druk offsetowy; Screen – druk cyfrowy.

• Druk arkuszowy: maszyny offsetowe Komori.
• Inne: X-Rite – kontrola i pomiar barwy; Bieffebi – montaż i mycie form drukowych; 

Sakurai, KDX, YOCO – uszlachetnianie i wycinanie arkuszy; płyty i urządzenia.

ROTARY SP. Z O.O.
ul. Modlińska 248
03-152 Warszawa
tel. 22 819 13 30
rotary@rotary.com.pl
www.rotary.com.pl

Rotary sp. z o.o. produkuje wałki magnetyczne, drukowe, powietrzne, koła zębate, wałki 
do embossingu oraz gilotyny do maszyn fleksograficznych. 
Prowadzimy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis maszyn. Oferujemy przenoszenie 
maszyn poligraficznych – demontaż i montaż.
Sprzedajemy nowe i używane maszyny poligraficzne. Oferujemy urządzenia, takie jak 
BOBST, Karlville i Smag.

FLEXCON EUROPE LTD.
Weesp, Holandia
Glenrothes, UK
Przedstawiciel:
Dorota Witthuhn
+48 660 542 986
dwitthuhn@flexcon.com
www.FLEXcon.com

Jesteśmy globalnym producentem materia łów plastikowych do zadruku oraz 
niedrukowalnych, izolatorów, barier i taśm klejowych. Od wielu lat nasze laboratoria 
R&D pracują nad rozwojem najnowszych technologii, co pozwala nam być liderem  
w produkcji materiałów do aplikacji medycznych, aplikacji dla przemysłu motoryzacyjnego, 
lotniczego oraz innych przemysłowych aplikacji. Posiadamy certyfikaty środowiskowe, 
ISO-9001:2015, FDA oraz UL.

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/Digital IQ) / tonerowego (DigitalPro). Firma od ponad 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.

SIEGWERK POLAND MARKI  
SP. Z O.O.
ul. Piłsudskiego 121d
05-270 Marki
tel. 22 771 64 00
fax 22 771 68 16
www.siegwerk.com

Międzynarodowy producent farb drukarskich. Oferta obejmuje m.in.:
• farby fleksograficzne i wklęsłodrukowe do druku opakowań elastycznych;
• farby fleksograficzne UV, w tym niskomigracyjne;
• farby offsetowe: konwencjonalne i UV, w tym niskomigracyjne;
• farby wodne do druku opakowań kartonowych;
• farby do druku cyfrowego;
• farby publikacyjne wklęsłodrukowe.

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 dla opakowań i etykiet:
• Hybrid Software: PACKZ – wysokiej klasy, profesjonalny edytor PDF, CLOUDFLOW –  

innowacyjna platforma workflow.
• XSYS – płyty flekso i typo oraz urządzenia do obróbki płyt; naświetlarki CtP z serii  

ThermoflexX; chemia do wymywania płyt flekso – Nylosolv A;
• AGI, Glunz&Jensen – urządzenia do obróbki płyt;
• J.M. Heaford – urządzenia do montażu form i wykonywania odbitek próbnych;
• Anytron – wielofunkcyjne rozwiązania do laserowego wycinania etykiet;
• MLT – lasery do obróbki laminatów i innych materiałów opakowaniowych.

VALCO MELTON POLAND
ul. Ptasia 1
55-095 Długołęka
tel. 71 889 04 50
fax 71 303 68 69
poland@valcomelton.com
www.valcomelton.com

Z główną siedzibą w Cincinnati w USA oraz z zakładami projektowymi i produkcyjnymi 
w Ameryce, Europie i Azji, Valco Melton jest wiodącym dostawcą systemów dozowania 
kleju i kontroli jakości.
Oferujemy pełną gamę kontaktowych i bezkontaktowych rozwiązań do powlekania  
i laminowania do zastosowań takich jak materiały etykietowe, etykiety bez podkładu 
i opakowania elastyczne. Rozwiązania Valco Melton obejmują cały proces dozowania 
kleju – od wstępnego topienia po nałożenie i zapewnienie jakości.

TESA TAPE SP. Z O.O.
ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań
tel. 61 874 61 47
fax 61 874 60 19
biuro@tesa.com
www.tesa.pl

Jesteśmy częścią firmy tesa SE. Dbamy, aby marka tesa była synonimem WYSOKIEJ 
JAKOŚCI produktów samoprzylepnych. Naszą ambicją jest wpływanie na rozwój rynku 
poligraficznego poprzez INNOWACYJNOŚĆ rozwiązań.
Producentom z branży poligraficznej dostarczamy m.in.:
• taśmy do MOCOWANIA form drukowych W DRUKU FLEKSOGRAFICZNYM
• taśmy do ŁĄCZENIA WSTĘGI w procesach rolowych, np. w offsecie, roto, flekso czy 

przy przewijaniu papieru
• samoprzylepne, ściśliwe tuleje wielokrotnego użytku tesa® Twinlock
• taśmy używane W OPAKOWANIACH KARTONOWYCH: wzmacniające, rozrywające 

i zamykające
• DORADZTWO TECHNICZNE i ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE.

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.
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