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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. 

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 2021 r. 
sprzedaż w wysokości 8,4 mld $.

ERKA S.C.
ul. Wiślana 70
05-092 Łomianki
tel. 22 751 39 12
fax 22 751 39 13
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.

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.

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.

DUPONT DE NEMOURS 
(DEUTSCHLAND)  
GMBH – IMAGE SOLUTIONS
Hugenottenallee 175
63263 Neu Isenburg, Niemcy
tel. 604 492 277
tomasz.nojszewski@dupont.com
www.dupont.com/
image-solutions.html

DuPont Cyrel Image Solutions to od ponad 45 lat dostawca wiodącej technologii płyt fleksogra-
ficznych Cyrel oraz systemów do ich przygotowania.
Rodzina płyt Cyrel EASY z wbudowanym płaskim punktem stała się benchmarkiem na rynku płyt 
flekso w Polsce i na świecie. Nie wymagają one stosowania dodatkowych procesów w celu wy-
kreowania płaskiego punktu, co uprościło oraz przyspieszyło procesy w przygotowalni. Płyty EASY 
dostępne są w grubościach od 1,14 do 6,35 mm i mają zastosowanie w zadruku folii, etykiet (płyty 
ESX-R/ESE-R/ EFX-R/EFE-R/EPR2), papieru (ESM/EFM) oraz tektury falistej (EPC). 
Najnowszą rodziną płyt, które debiutują na rynku, jest druga generacja płyt EASY z wbudowanym 
płaskim punktem o symbolach ESX-R, ESE-R, EFX- i EFE-R, przeznaczonych głównie do zadruku 
folii oraz etykiet, a także płyta Lightning LSH – do naświetlania w kopioramach LED.

DuPont Oval Logo jest znakiem towarowym firmy DuPont i jej filii.

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 – sześciokolorowa cyfrowa drukarka do etykiet, która umożliwia 
łatwiejsze i wydajniejsze drukowanie krótkich serii etykiet w wysokiej jakości. Wykorzystuje 
nowe atramenty na bazie wody, co pozwala drukować na wielu standardowych podłożach. Naj- 
nowszy system czyszczenia głowic ogranicza czynności konserwacyjne i minimalizuje przestoje.
SUREPRESS L-6543VW – przemysłowa drukarka do etykiet z atramentem utwardzanym 
promieniami UV i głowicą liniową, która pozwala drukować do 1,5 mln etykiet miesięcz-
nie. Kompaktowa konstrukcja integrująca wszystkie funkcje wymagane do produkcji. 
Atrament utwardzany LED UV eliminuje potrzebę wstępnego powlekania podłoża i może 
być stosowany ze standardowymi podłożami fleksograficznymi.

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.

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. Od ponad 50 lat zaopatrujemy rynek medyczny 
w materiały z aprobatą FDA, materiały do znakowania urządzeń i sprzętu medycznego. 
Produkujemy materiały wykorzystywane w diagnostyce laboratoryjnej, takie jak  
paski diagnostyczne czy materiały do produkcji elektrod. Zaopatrujemy również rynek 
farmaceutyczny, elektroniczny, motoryzacyjny i pozostałe rynki przemysłowe. Posiadamy 
certyfikaty środowiskowe, ISO 9001:2015, FDA oraz UL. 

HEIDELBERG POLSKA SP. Z O.O.
ul. Popularna 82
02-226 Warszawa
tel. 22 57 89 000
fax 22 57 89 652
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.

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  
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.

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!

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.
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ROTOMETAL SP. Z O.O.
ul. Jana III Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
tel. 728 471 035
fax 68 459 46 06
biuro@rotometal.pl
www.rotometal.pl

Rotometal jest liderem wśród dostawców narzędzi rotacyjnych w Europie. Wieloletnie 
doświadczenie pozwoliło nam na zdobycie wiedzy niezbędnej do zbudowania silnej 
pozycji firmy na rynku lokalnym i ogólnoświatowym. 
W ciągu ostatnich kilku lat wprowadziliśmy na rynek przełomowe technologie: CRO Sleeve, 
IMAG, ANTIFRICION, które na co dzień usprawniają procesy produkcyjne naszych klientów. 
Rotometal to: 
• własne biuro projektowe;
• nowoczesne maszyny CNC;
• zaangażowanie w innowacyjne technologie.

XEIKON 
(Flint Group Digital Solutions)
Duwijckstraat 17, 2500 Lier, Belgia
Michał Kuczkowski
kierownik sprzedaży w Polsce
tel. +48 665 107 610
michal.kuczkowski@flintgrp.com
www.xeikon.com

Xeikon to dywizja Flint Group, która oferuje CYFROWE MASZYNY DRUKUJĄCE:  
suchy toner (elektrofotografia) oraz inkjet UV, a także maszyny do wykończenia 
i uszlachetniania.
Na maszynach Xeikon można produkować:
• etykiety samoprzylepne, in-mould, heat transfer, wet glue;
• opakowania z tektury litej, kubki papierowe;
• opakowania foliowe doypack, torebki, saszetki itp.
Surowce nie wymagają prime’owania, a farby rozliczamy wg realnego zużycia (bez 
clicków). W Polsce mamy bezpośredni serwis i sprzedaż.

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 arkuszowy: maszyny offsetowe Komori.
• Druk rolowy: Screen – druk cyfrowy; Miyakoshi – wąskowstęgowy, semirota-

cyjny druk offsetowy; MPS – wąskowstęgowy druk fleksograficzny lub offsetowy;  
Comexi – druk szerokowstęgowy, laminarki, bobiniarki.

• Inne: X-Rite – kontrola i pomiar barwy; Bieffebi – montaż i mycie form drukowych; 
DuPont, Asahi – płyty i urządzenia; Sakurai, KDX, YOCO – uszlachetnianie i wy-
cinanie arkuszy.

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 – lasery wycinające do podłoży z roli;
• Kompac – rolowe i arkuszowe systemy lakierujące UV.

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.

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!
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