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DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ I ETYKIET

Bobst
Polska Sp. z o.o.
ul. Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź
tel.: 42 616 26 00, fax: 42 616 26 01
Sprzedaż: tel.: 42 616 26 02
office.pl@bobst.com
Części zamienne: tel.: 42 616 26 07/08
parts.pl@bobst.com
Serwis: tel.: 42 616 26 12
service.bpl@bobst.com
www.bobst.com

BOBST TO CZOŁOWY DOSTAWCA
WYSOKIEJ JAKOŚCI SPRZĘTU I USŁUG
DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ
Z TEKTURY LITEJ, FALISTEJ ORAZ FOLII.
Firma została założona przez Josepha Bobsta w 1890
roku w Lozannie, w Szwajcarii. Posiada przedstawicielstwa w 50 krajach, zarządza 11 zakładami produkcyjnymi w 8 krajach i zatrudnia ponad 5000 osób
na całym świecie.

REKLAMA

Bobst uważany jest za zaufanego partnera oraz lidera
innowacyjności w dziedzinie opakowań z tektury litej
i falistej. Dla swoich klientów z tego sektora dostarcza maszyny do druku fleksograficznego zarówno
typu in-line, jak i offline, do kaszerowania w linii,
złocenia oraz składarko-sklejarki, automaty sztancujące, wycinarki rotacyjne, a także różnego rodzaju
urządzenia peryferyjne.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZĄ FIRMĄ

FIRMA DIGIPRINT DOSTARCZA NA POLSKI RYNEK MASZYNY HP INDIGO I MARK ANDY,
PRZEZNACZONE DLA PRZEMYSŁU OPAKOWANIOWEGO.

Digiprint Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: 22 295 03 80, fax: 22 295 03 91
HP Indigo:
Piotr Zwolan, 606 928 874
Mark Andy:
Przemysław Polkowski, 698 698 394
www.digiprint.pl

HP Indigo – seria przemysłowa to cyfrowe maszyny rolowe do druku
opakowań i etykiet. HP Indigo ws4600 doskonale sprawdza się przy druku
małych i średnich nakładów etykiet. WS6600 to urządzenie uniwersalne
dedykowane do druku opakowań na różnych podłożach.
Firma Mark Andy to producent wąskowstęgowych maszyn fleksograficznych.
Najnowsza seria maszyn Performance wyróżnia się najkrótszym przebiegiem
wstęgi i najszybszym narządem na rynku.

URZĄDZENIA, OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE DO
MASZYN DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ I ETYKIET

Emporia Sp. z o.o.
ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Zalewska
tel.: 65 528 79 00, fax: 65 528 79 01
katarzyna.zalewska@emporia.pl
www.emporia.pl
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hamulce i sprzęgła: pneumatyczne
i elektromagnetyczne, hamulce zaciskowe,
hamulce i sprzęgła chłodzone wodą;
systemy kontroli nadruku, systemy kontroli
naciągu wstęgi, czujniki obciążenia,
systemy prowadzenia wstęgi, głowice
mechaniczne;

Jesteśmy dostawcami
maszyn przetwórczych z Korei i Tajwanu:

EST DIFFUSION
Michał Tombiński
ul. Czajki 20, 34-511 Kościelisko
tel./fax: 18 207 04 05, 18 207 07 01
e-mail: tompak@onet.pl
www.tompak.pl

Grafikus
– Systemy Graficzne Sp. z o.o.
ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa
flekso@grafikus.com.pl
tel.: 22 594 09 00
www.grafikus.com.pl
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płaskich sztanc automatycznych i półautomatycznych Young Shin o formatach od 1060 x 760 mm
do 2500 x 1700 mm, casemaker’ów, linii drukujących
flexo, wykrawarek rotacyjnych Seco Sechang,
laminiarek, kaszerówek i lakierówek UV
Tymi Machinery, składarko-sklejarek
Signature.
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części do maszyn Bobst;
wały rozprężne, głowice zabezpieczające,
głowice obrotowe;
systemy i moduły cięcia wzdłużnego,
noże krążkowe i oprawy;
części zamienne z poliuretanu,
bigi i obsady noży, noże szczelinowe;
pompy próżniowe, filtry, łopatki grafitowe;
kleje do opakowań;
kleje do kaszerowania.

Wyposażamy również kompleksowo wykrojnikownie w sprzęt ręczny, półautomatyczny lub
automatyczny. Poligrafom, agencjom projektowym
i producentom opakowań oferujemy program
Impact do projektowania opakowań oraz Pack&Strat
do opakowań wielorazowych, blokujących i zabezpieczających produkt na czas transportu oraz kanaliki
bigujące C&T Matrix. Oferujemy poliuretanowe rolki
podajników, kółka niegniotące do maszyn przetwórczych oraz okładziny na wykrawarki rotacyjne.

DU PONT: płyty fotopolimerowe Cyrel® analogowe, cyfrowe, Cyrel® Round, linie poligraficzne do wykonywania
fotopolimerowych form drukowych, Cyrel® FAST, Cyrel® Round; naświetlarki cyfrowe CtP; Digiflow/Digicore –
technologia płaskiego punktu formy fotopolimerowej; PRAXAIR: cylindry i tuleje rastrowe ceramiczne; MEKROM
(DEGRAF): urządzenia do produkcji form drukowych, procesor Concept 305 DW z unikalną, podwójną sekcją
wymywania; ROSSINI: tuleje fleksograficzne i wklęsłodrukowe, tuleje i wałki do laminarek, adaptery fleksograficzne; ACE: listwy antystatyczne, systemy wspomagania elektrostatycznego i czyszczenia wstęgi; X-RITE: urządzenia kontrolno-pomiarowe; GMG: systemy proofingowe dla opakowań flexo i rotograwiury; PERET: Flex3Pro – urządzenie kontrolno-pomiarowe przeznaczone do fotopolimerowych form drukowych z czarną maską LAMS oraz filmów. Obraz w technologii 3D; COMEXI: drukarki fleksograficzne, nadają się do druku opakowań na wszystkich
rodzajach podłoży; SISTRADE: oprogramowanie do kompleksowego zarządzania drukarnią fleksograficzną.
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Koenig & Bauer AG jest synonimem
postępu technicznego w budowie maszyn
drukujących dedykowanych w szczególności
do zadruku opakowań.
Nasze innowacyjne rozwiązania
pozwalające na zadruk, uszlachetnianie,
kontrolę i regulację jakości inline w technologii
offsetowej pozwalają naszym Klientom
być krok przed konkurencją.

PRODUKUJEMY PLOTERY
DO CIĘCIA ORAZ BIGOWANIA
TEKTURY I KARTONÓW.

W ofercie standardowej proponujemy maszyny:
MEGA ACTIVE – pole pracy 1500x1000x70 mm
GIGA ACTIVE I – pole pracy 2000x1560x70 mm
GIGA ACTIVE II – pole pracy 2000x2000x70 mm
Ceny netto od 66 000 zł

REKLAMA

W naszej bogatej ofercie znajdują się maszyny
małoformatowe: KBA Genius 52 UV, KBA Rapida 75,
KBA Rapida 76, maszyny w średnim formacie: KBA
Rapida 105 i KBA Rapida 106, maszyny w wielkim
formacie KBA Rapida 130-164 i w super wielkim
formacie: KBA Rapida 185-205.
Specjalnością KBA są również urządzenia
do druku na blasze oraz zmienne formatowo
rotacje dla elastycznego druku opakowań.

Urządzenia z serii ACTIVE wyposażone są w dwunarzędziową głowicę tnąco-bigującą z nożem oscylacyjnym oraz wielokomorowy stół do podciśnieniowego
mocowania materiału. Opcjonalnie maszyna może
pracować z wymienną głowicą kreślącą lub silnikiem
frezerskim. Seria ACTIVE to plotery przeznaczone do
wykonywania prototypów oraz krótkich serii opakowań z tektury litej, falistej i tekpolu. Możliwe jest także
cięcie materiałów typu: skóra, tekstylia, tkaniny, pianki, guma, korek, materiały uszczelkowe i wiele innych.

KOMORI LITHRONE – modele: LS29 (530x750 mm), LSX29 (610x750 mm), GL40 (720x1030 mm), LSX40
(750x1050 mm), LS44 (840x1150 mm) oraz specjalistyczna maszyna kartonażowa GX40 Carton (750x1050 mm).
Konfiguracje: 4-12 kolorów, w techn. konwencjonalnej i UV, z lakierem, zespołami flexo, modułami cold-foil,
z możliwością tłoczenia i sztancowania w linii. Gramatura podłoży: do 0,8 mm w formacie 29" i do 1 mm
w formatach 40" i 44". CHAMBON – linie do produkcji opakowań, druk na wstędze o szer. 650-1220 mm
(offset, flexo i wklęsłodruk, obróbka w linii po druku). HERZOG&HEYMANN – falcerki do ulotek farmaceutycznych. EFI JETRION 4830/4900 UV INK-JET SYSTEM – cyfrowy inkjetowy druk etykiet i opakowań (rola/rola); CMYK+W (biały); podłoża standardowe; laserowe wycinanie; konfekcjonowanie. OWN-X
SPEEDSTAR 3000 w technologii Memjet – cyfrowy inkjetowy druk etykiet kolorowych atramentami
wodnymi Memjet, CMYK+K, maks. szer. wstęgi 220 mm, szybkość 30 cm/sek., rozdzielczość robocza 1600 dpi.

Koenig & Bauer AG

KBA CEE Sp. z o.o.
ul. Puławska 456
02-884 Warszawa
tel.: +48 (22) 842 92 05
fax: +48 (22) 651 92 34
www.kba.com/pl

MILL
ul. Gąsek 8
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 77 84
biuro@mill.pl
www.mill.pl

Reprograf S.A.
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa
Komori/Herzog&Heymann:
Stefan Piotrowski – 698 698 601
piotrowski.s@reprograf.com.pl
Paweł Szpil – 698 698 604
szpil.p@reprograf.com.pl
EFI/Own-X: Dorota Dawidziuk
698 698 629, dawidziuk.d@reprograf.com.pl

www.reprograf.com.pl

PRODUKUJEMY MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA POLIGRAFII I PRZEMYSŁU OPAKOWANIOWEGO
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przewijarki
przewijarko-wykrawarki (sztancerki)
do produkcji etykiet czystych
i/ lub zadrukowanych
przewijarki z zespołami fleksograficznymi
wąskowstęgowe
maszyny fleksograficzne
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przewijarki stołowe
przecinarki do gilz
nacinarki do gilz
wózki do załadunku roli
stroboskopy
wykonujemy również jednostkowe
nietypowe zamówienia

Producent maszyn do druku cyfrowego, oprogramowania workflow X-800, aplikacji do zarządzania barwą.
Najwyższa jakość druku dzięki suchemu tonerowi – rzeczywiste1200x3600dpi.
Proces wolny od VOC, możliwy kontakt bezpośredni z żywnością, bezpieczny dla recyclingu.
Drukujemy od 40 do 350 g.
Seria maszyn Xeikon 3000 5+1(Pantone, biały kryjący, toner do zabezpieczeń, lakier cyfrowy)
do druku etykiet, kartonów, IML, termotransfer – standardowe materiały bez stosowania primerów.
Druk o szerokości ponad pół metra w pełni rotacyjny, densytometr w linii.
Możliwości druku zabezpieczeń przed fałszowaniem produktów.
Różne modele kosztowe – bez konieczności klików!
ZAPROŚ NAS DO SIEBIE
W formacie B2 i większym drukujemy od 1997 r.
I ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ
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ul. Andersa 9, 05-200 Wołomin
tel.: 22 787 18 95
tel.: kom.: 506 036 245
biuro@rktechnology.com.pl
www.rktechnology.com.pl

Xeikon N.V.
Brieversstraat 70, 4529 GZ Eede
The Netherlands
Kontakt: Tomasz Wojnarowski
tel. kom.: 601 329 101
tomasz.wojnarowski@xeikon.com
www.xeikon.com
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