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API Folie Polska Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
+48 22 737 58 01
biuro@apifoilmakers.com
www.apifoilmakers.com

aPI fo Il ma kerS to wIo Dą Cy Pro Du Cent fo lII Do uSzla Chet nIa nIa ety kIet. 

Pro du ku je my fo lie me ta licz ne do la mi no wa nia w tech no lo gii fle xo oraz cy fro wej. Do wy bo ru ma my ko lo ry srebr ne, zło te,
w od cie niu sa ty no wym, ma to wym. Wszyst kie fo lie prze zna czo ne są do za dru ku. W cy fro wych ma szy nach z gło wi ca mi
Xa ar moż na osią gnąć na ety kie cie efekt 3D. Na sze fo lie z po wo dze niem uszla chet nia ją wy dru ki przy wy ko rzy sta niu 
dru ka rek Sco dix. Po nad to w port fo lio API Fo il ma kers znaj du ją się fo lie do tło cze nia na go rą co me ta licz ne i pig men to we,
fo lie ho lo gra ficz ne. Ofe ru je my do stęp ność fo lii z ma ga zy nu API w Pol sce, pro fe sjo nal ne do radz two tech nicz ne, pro fe sjo -
nal ne szko le nia z tło cze nia na go rą co i na zim no. 

ozDa bIa my ety kIe ty, uSzla Chet nIa my Druk.

Avery Dennison Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków

tel.: 22 738 37 00
fax: 22 738 37 02
csr.poland@eu.averydennison.com
http://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
ponad 26 000 pracowników oferując klientom innowacje,
które pomagają uczynić marki bardziej inspirującymi, 
a świat bardziej inteligentnym. 
Z siedzibą w Glendale, w Kalifornii, firma odnotowała 
w 2013 roku sprzedaż w wysokości 6,1 bln USD.

DTM Print
Mainzer Str. 131, 65187 Wiesbaden, Niemcy 
tel.: +49 611 927770
e-mail: sales@dtm-print.eu
www.dtm-print.eu

Dtm PrInt jest mię dzy na ro do wym do staw cą roz wią zań
OEM z sie dzi bą w Niem czech. 

Za ło żo na w 1986 roku fir ma jeSt PIo nIe rem Dru ku
SPe Cja lI StyCz ne go, któ ry od trzech de kad two rzy sys -
te my dru ku ją ce od po wia da ją ce na in dy wi du al ne po trze by
ryn ku. Oprócz wła snych pro duk tów fir ma Dtm PrInt
blI Sko wSPół Pra Cu je z re no mo wa ny mi pro du cen ta mi
ta ki mi jak PrI me ra teCh no lo gy InC. czy okI eu ro Pe,
do star cza jąc naj lep sze roz wią za nia dru ku ją ce. 

DTM Print ofe ru je dru kar ki ety kiet wy ko rzy stu ją ce ko lo ro -
wą tech no lo gię atra men to wą, la se ro wą oraz cy fro wą LED.

lX610e jest ko lo ro wą, na biur ko wą, atra men to wą dru kar -
ką ety kiet ze zin te gro wa nym plo te rem tną cym w dwóch
wy mia rach, któ ra umoż li wia pro duk cję ety kiet o do wol -
nym kształ cie i roz mia rze w fo to gra ficz nej ja ko ści.

CX86e jest kom pak to wą dru kar ką LED do pro duk cji ety -
kiet, przy wie szek, apli ka cji POS i POI.

Emporia Sp. z o.o.
ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno
Osoba kontaktowa: Katarzyna Zalewska
tel.: 065 528 79 00, fax: 065 528 79 01
katarzyna.zalewska@emporia.pl
www.emporia.pl

urząDzenIa, oSPrzĘt I CzĘŚCI zamIenne 
Do maSzyn Do ProDukCjI oPakowaŃ I etykIet

oferujemy:
n hamulce i sprzęgła: pneumatyczne i elektromagnetyczne, hamulce zaciskowe;
n systemy kontroli nadruku, systemy kontroli naciągu wstęgi, czujniki obciążenia,

systemy prowadzenia wstęgi, głowice mechaniczne;
n wały rozprężne, głowice zabezpieczające, głowice obrotowe;
n systemy i moduły cięcia wzdłużnego, noże krążkowe i oprawy.

EFI 
Belgium bvba
Brixtonlaan 9
B1930 Zaventem Belgium
tel.: +32 2 749 9420, www.efi.com

monika nojszewska
tel. kom.: +48 500 415 113
Monika.Nojszewska@efi.com

efI dostarcza firmom z branży poligraficzno-
-opakowaniowej inteligentne, zintegrowane i zauto-
matyzowane oprogramowanie, stworzone w celu
zwiększenia przejrzystości prowadzonej działalności,
zoptymalizowania procesów, zredukowania ingerencji,
wykreowania nowych źródeł przychodów, poprawienia
całkowitej wydajności oraz wzrostu rentowności.

Od dru kar ni cy fro wej, przez ety kie to wą, po wie lo za kła -
do we, mię dzy na ro do we przed się bior stwa po li gra ficz ne,

pu bli ka cyj ne, opa ko wa nio we i z bran ży tek tu ry 
fa li stej – każ dej or ga ni za cji EFI ofe ru je dedykowane
roz wią za nia, któ re po mo gą osią gnąć do sko na łe re zul -
ta ty po przez redukcję kosztów i wzrost wydajności. 
efI CorrugateD SuIte jest rozwiązaniem MIS/ERP
przeznaczonym dla producentów opakowań z tektury
falistej; efI ra DIuS – dla opa ko wa ń giętkich,
kartonów, producentów etykiet; PrInt flow to
komponent zaawansowanego planowania produkcji,
integrowany w istniejących środowiskach. 

DuPont de Nemours
(Deutschland) GmbH – Image Solutions
Hugenottenallee 175, 63263 Neu Isenburg, Niemcy
Kontakt: Tomasz Nojszewski
Sales Manager NCE, DuPont Image Solutions Cyrel®

tel.: +48 604 49 22 77, tel.: +48 22 320 09 87
www.dupont.com/image-solutions.html

DuPont Cy rel Ima ge So lu tIonS to oD Po naD 45 lat
Do Staw Ca wIo Dą Cej teCh no lo gII Płyt flek So gra -
fICz nyCh Cy rel oraz sys te mów do ich przy go to wa nia
(np. dru giej ge ne ra cji pro ce so rów ter micz nych w tech no-
lo gii FAST do bez sol wen to wej ob rób ki płyt). 

RO DZI NA PŁYT Cy rel EASY z wbu do wa nym pła skim punk -
tem w pły cie sta ła się bench mar kiem na ryn ku płyt flek so
w Pol sce i na świe cie. Nie wy ma ga ją one sto so wa nia do -
dat ko wych pro ce sów w ce lu wy kre owa nia pła skie go punk -

tu, co upro ści ło oraz przy spie szy ło pro ce sy w przy go to wal -
ni. Pły ty EASY do stęp ne są w gru bo ściach od 1,14 do
6,35 mm i ma ją za sto so wa nie w za dru ku fo lii, ety kiet 
(pły ty ESX/ESE/EFX/EFE/EPR2), pa pie ru (ESM/EFM) oraz
tek tu ry fa li stej (EPC). Naj now szą pły tą, któ ra wła śnie de -
biu tu je na ryn ku, jest dru ga ge ne ra cja pły ty z wbu do wa -
nym pła skim punk tem o sym bo lu EPR2, de dy ko wa na
głów nie do sze ro kow stę go we go za dru ku fo lii.

DuPont Oval Lo go jest zna kiem to wa ro wym fir my DuPont i jej fi lii.
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hubergroup Polska Spółka z o.o.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com
www.hubergroup.pl

Ofer ta hu ber gro up: In kre DI ble – far by tria do we do dru ku of f se to we go; mga na tu ra® – o ni skiej mi gra cji i ni skim
za pa chu wła snym do dru ków neu tral nych sen so rycz nie; mga Co ro na® – far by kla sy pre mium o ni skiej mi gra cji 
i ni skim za pa chu wła snym do dru ków neu tral nych sen so rycz nie; Co ro na la bel mga® – o ni skiej mi gra cji schną ce
oksy da cyj nie do pro duk cji opa ko wań spo żyw czych na pod ło żach nie wsią kli wych; tIn kre DI ble – do dru ku na bla sze;
al Che my – zło te i srebr ne; new v PaCk mga® – far by i la kie ry UV neu tral ne sen so rycz nie oraz o ni skiej mi gra cji;
newv – uv do dru ku na sze ro kim spek trum pod ło ży (of f set + flek so); geC ko – far by i la kie ry roz pusz czal ni ko we 
dla flek so gra fii i wklę sło dru ku; hy Dro -X – flek so gra ficz ne far by wo do roz cień czal ne; la kIe ry ole jo we, dys per syj ne,
utrwa la ne pro mie nio wa niem UV; środ ki po moc ni cze, do dat ki do wo dy. 

no wo Cze Sne lI nIe Pro Duk Cyj ne farb Do wSzySt kICh teCh nIk Dru ku. 

ERKA s.c.
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki
tel.: +48 22 751 39 12
fax: +48 22 751 39 13
info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

oferujemy:
n ra kle mDC firmy Daetwyler SwissTec dla flekso i wklęsłodruku, w tym niepowlekane, powlekane (LongLife, Soft),

nierdzewne i specjalistyczne, do laminacji i in. Szeroka gama powłok i kształtów ostrza. Oferujemy doradztwo, testy,
wsparcie techniczne. od ponad 25 lat w drukarniach w Polsce! 

n uSzCzel nIa Cze ko mór ra klo wych.
n ŚroDkI CzySzCząCe do wał ków ra stro wych.
n Pre mIum Set ter – SyS tem bez Po ŚreD nIe go gra we ro wa nIa ela Sto me ro wyCh form flek So Dru ko -

wyCh Hell Gra vu re. Wysoki transfer farby. Wydajny laser włóknowy. 2540-5080 dpi. Najwyższej jakości płyty i tuleje
bez końca. 1000-3000 mm. Zastosowanie: opakowania giętkie, metalowe, art. higieniczne, płyty do lakierowania
wybiórczego.

Heidelberg Polska Sp. z o.o.
ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 000
www.heidelberg.pl

Nasze maSzyny wąSkowStĘgowe Do ProDukCjI etykIet umożliwiają 
integrację różnych technik drukowania i uszlachetniania inline (złocenie na gorąco i na zimno, tłoczenie). 
Dzięki temu można z łatwością przetworzyć prawie każde podłoże i wytwarzać produkty w jednym przejściu 
– od rolki do gotowej etykiety. 

w oferCIe moDele o prostszych i złożonych konfiguracjach umożliwiające łączenie zespołów drukujących
fleksograficznych, sitodrukowych, offsetowych i cyfrowych takie jak m.in. galluS labelmaSter, eCS 340, 
rCS 430, SmartfIre, labelfIre 340. 

Ponadto kompleksowe rozwiązania dla sitodruku galluS SCreeny.

Epson Europe B.V. 
Oddział w Polsce, ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
tel.: 22 375 75 00, fax: 22 375 75 01
grzegorz.moch@epson.eu, www.epson.pl

ColorworkS C7500 krót kie se rie ety kiet, roz dziel czość
600 x 1200 dpi, tu sze DURABrite Ul tra. Gło wi ca PrecisionCore
MicroTFP da je świet ną ja kość ety kiet bez kosz tów dru ku

wstęp ne go. Druk na żą da nie i pręd kość 300 mm/s po zwa -
la ją bły ska wicz nie re ali zo wać ni skie na kła dy. 

ColorworkS C3 500 druk etykiet z prędkością do 
103 mm/s. Urządzenie radzi sobie ze zróżnicowanym
podłożem (np. matowe i błyszczące papiery powlekane
oraz folia). 

ColorworkS Cw-C6000 to wydajna 4-calowa drukarka
do etykiet o szerokości od 25,4 do 112 mm. Maksymalna
rozdzielczość drukowania wynosi 1200 x 1200 dpi. Sprzęt
może być wyposażony w automatyczną gilotynę (Ae) lub
automatyczny separator (Pe).

Co lor workS Cw -C6500 ob słu gu je no śni ki o od 25,4 do
na wet 215,9 mm. Wer sja Ae wy po sa żo na jest w gi lo ty nę,
Pe – se pa ra tor. Er go no micz na ob słu ga urzą dze nia (do stęp
z przo du obu do wy). Wspie ra ne in ter fej sy to USB i Ether net. 

wPro wa Dza my na Pol SkI ry nek Pro Duk ty I roz wIą za nIa Dla flek So gra fII.
Sze ro ka ga ma środ ków che micz nych i urzą dzeń my ją cych re Cyl®, do czysz cze nia form dru ko wych, wał ków i tu lei ra -
stro wych oraz czę ści ma szyn ze wszyst kich ro dza jów farb i la kie rów. Szwedz kie ra kle sta lo we Swe Dev®, w tym spe cja li -
stycz ną li stwę po wle ka ną ce ra mi ką H9 o prze dłu żo nej ży wot no ści. ra kle two rzy wo we TruPoint™ fir myflexoConcepts®,
w tym ra klę two rzy wo wą Oran ge™ dla dru ku ety kiet. wał ki ra stro we fir my Che shi re®, w tym spe cja li stycz ną siat kę
tactilox do wy so kiej ja ko ści wy koń czeń dru ku. Czysz cze nie wał ków ra stro wych la se rem – naj bar dziej przy ja znym dla
śro do wi ska i bez piecz nym dla ani lok sów urzą dze niem czysz czą cym. no wo cze sne roz wią za nia wspo ma ga ją ce druk; in -
no wa cyj ne sys te my ko mo ro we tre su, okle jar ki fle xo tech, sys te my wi de oin spek cji er hardt le imer, mie szal nie far bo we
re xson. ma szy ny dru ku ją ce Co di mag i tre su. DzIĘ kI tym I In nym ofe ro wa nym Pro Duk tom, uSłu gom roz -
wIą zu je my wa Sze Pro ble my, wno SI my Po waŻ ne ko rzy ŚCI I Da je my Sa tyS fak CjĘ z na Sze go Ser wI Su.

GRAW Sp. zo.o.
ul. Kolejowa 2, 95-035 Ozorków
tel./fax: 42 718 2121
graw@graw.pl
www.graw.pl

FLEXOR / EMIS Sp. z o.o.
ul. jana Kochanowskiego 45/3, 01-864 Warszawa
tel.: +48 22 560 30 80; fax; +48 22 560 30 89
e-mail: info@flexor.pl
internet: www.flexor.pl
youtube: www.youtube.com/flexor4u

n Maszyny sztancujące w semi-rotacji i pełnej rotacji 
po druku cyfrowym (flexo, laminacja, tłoczenie folii 
na zimno, semi-turret) fleXor xCut Pro

n Maszyny przewijające i sztancujące do papieru i folii
po druku flexo

n Maszyny inspekcyjne z wieloma opcjami (np. drukarki
CIj lub DoD)

n Nawijaki rewolwerowe typu Turret Rewinder

n Przewijarki stołowe, maszyny do cięcia gilz, 
podnośniki roli flexi roll lift

n Maszyny hybrydowe do produkcji rola-rola 
i rola-arkusz (A4/A5) do 3 zespołów sztancujących 
w jednej maszynie

n Przekrawacze gilotynowe i rotacyjne z bezstopniową
regulacją długości cięcia od 80 mm (m.in. A4/A5)
fleXor 330 rSh nowość!

fleXor® – maSzyny Do konfekCjonowanIa etykIet 
Po Druku fleXo  (oD 200 Do 540 mm) I Druku Cyfrowym (330 mm). 
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Mark Andy Poland Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
tel. kom.: +48 604 766 702
lukasz.chruslinski@markandy.com
www.markandy.com

Meech International
sales@meech.com
Wyłączny dystrybutor na Polskę:
entro holdings
biuro@entro.com.pl, tel.: 22 642 23 74
www.meech.com

OKI Europe (Polska) Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Nakielski, tel.: 22 44 86 500
knakielski@okieurope.com
www.oki.com/pl/printing/products/label/

W ofercie znajdują się między innymi:
n Nowa maszyna cyfrowa, bazująca na technologii

tonerowej – DIgItalPro (także w wersji z semi
rotacyjną sztancą).

n model hybrydowy (połączenie technologii inkjet
z fleksodrukiem) – DIgItal SerIeS hD.

n W pełni zintegrowane maszyny do fleksodruku
(Performance Series E) wraz z najnowszym
rozwiązaniem evolutIon SerIeS. 

n Ponadto w ofercie znajdują się przewijarki rotofleX. 

www.markandy.com

fIrma mark anDy oD PonaD 70 lat  oferuje 
SzerokIe PortfolIo InnowaCyjnyCh maSzyn PrzeznaCzonyCh 
Dla rynku wąSkowStĘgowego Do Druku oPakowaŃ I etykIet.

meeCh InternatIonal 
jeSt ProDuCentem SyStemów 
Do kontrolI elektroStatyCznej oraz
zwIązanyCh z nImI rozwIązaŃ w zakreSIe
aPlIkaCjI etykIet, które obejmują systemy 
jonizujące na prąd stały i zmienny (zaprojektowane
w celu usuwania ładunków elektrostatycznych z wstęg
wykorzystywanych do etykietowania) oraz systemy
usuwania zanieczyszczeń i zapobiegania niewłaściwemu
zachowaniu się podłoży podczas produkcji. 

Te ostatnie zostały opracowane przez 
firmę Meech jako rozwiązania pomocnicze 
w produkcji etykiet, a w ich skład wchodzą 
kontaktowe i bezdotykowe systemy do czyszczenia
wstęgi, usuwające luźne zanieczyszczenia z jej
powierzchni, takie jak kurz i brud oraz drobne 
włókna, co zapobiega problemom związanym 
z higieną, nieprawidłowym działaniem maszyn
i niezadowalającymi wynikami drukowania.

okI to jeDen z CzołowyCh ProDuCentów
urząDzeŃ DrukująCyCh oraz rozwIązaŃ 
z zakreSu Druku. 

najnowsze drukarki etykiet okI Pro1040 (Cmyk) 
i Pro1050 (Cmyk+w) drukują na szerokiej gamie
nośników, co z kolei umożliwia realizację kreatywnych
pomysłów i skomplikowanych zadań, a także opłacalny
druk nawet pojedynczych sztuk. Technologia suchego
tonera umożliwia drukowanie etykiet wodoodpornych,

które wytrzymują nie tylko zanurzenie, ale też nie
płowieją pod wpływem promieniowania UV, a także 
są odporne na ścieranie bez potrzeby ich laminacji. 
To nowy poziom wysokojakościowych wydruków 
etykiet na różnorodnych nośnikach – od papierów
niepowlekanych, powlekanych i z teksturą, poprzez
media na bazie PE, PP czy PET, po białe, transparentne
lub kolorowe podłoża, w tym również takie, z którymi
niekoniecznie dobrze radzi sobie popularna technologia
atramentowa.

Plus Digital Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 7, 85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40, biuro@plusdigital.pl 
www.dodruku24.pl
www.plusdigital.pl

w oferCIe
n Drukarki cyfrowe do produkcji etykiet: EPSON C7500 (CMYK) – 300 mm/s, 

Epson SurePress L-4033AW (CMYKOrGr+W), Epson SurePress L-6034LV (CMYK+W+Varnish), 
nowoŚĆ – EPSON ColorWorks c6500 – drukarka cyfrowa 212 mm szerokość zadruku (CMYK)

n Systemy do wykończania etykiet firmy DPr (laminowanie, analogowe lub cyfrowe cięcie, 
usuwanie ażuru z etykiety, rozcięcie na bobiny)

n oprogramowanie do zarządzania procesem przygotowania etykiet NiceLabel i Bartender pozwalające 
na łatwe tworzenie i kontrolę etykiet, automatyzację drukowania kodów kreskowych, RFID, kart plastikowych 
i innych przy zachowaniu bezpieczeństwa i zgodności

n Systemy nawijaków i odwijaków do drukarek Epson

Lesko Engineering Leszek Seroczyński
Nadma, ul. Pólko 20, 05-270 Marki
tel: +48 22 78 11 888
e-mail: info@lesko-ing.com.pl

www.lesko-ing.com.pl
www.facebook.com/leskoengineering/

ProDuCent w PełnI DeDykowanyCh maSzyn Do ProDukCjI etykIet 
n Mo du ło we li nie kon wer tu ją ce do kom plek so wej ob rób ki ety kiet se rii CL i DCL n Prze wi jar ki in spek cyj ne (100% in s-
pec tion) se rii HI440 i M600 n Kom pak to wa ma szy na do dru ku flek so se rii RLS280PRN n Ma szy ny sztan cu ją ce i gi lo ty -
nu ją ce se rii RLS DIE i RLS280G n No wa se ria ma szyn GRE EN LI NE n Ma szyny do prze twa rza nia ety kiet Shrink Sle eve 
n Kla sycz ne prze wi jar ki RLS n Pro ste prze wi jar ki sto ło we se rii TT250 n Wóz ki do trans por tu i za ła dun ku ro li i cy lin drów
n In ne urzą dze nia po moc ni cze  
W portfolio firmy znajduje się rów nież wie le zu peł nie nie stan dar do wych pro jek tów wy ko na nych dla bran ży far ma ceu -
tycz nej i elek tro nicz nej. 
naszą domeną jest hasło: zbudować maszynę dokładnie na miarę potrzeb i wymagań użytkownika
leSko engIneerIng – Power of fleXIbIlIty

Jurmet sp. z o.o. Sp.K.
ul. Antoniewo 8, 87-162 Lubicz k. Torunia
tel.: +48 56 678-27-77...78
fax: +48 56 678-27-85
jurmet@jurmet.com.pl
www.jurmet.com.pl 

Fir ma jur met spe cja li zu je się w do star cza niu no wo cze -
snych roz wią zań w za kre sie tech no lo gii cię cia dla prze -
my słu opa ko wa nio we go. 

W ofer cie po sia da sze ro kie spec trum in no wa cyj nych 
bo bI nIa rek I Prze wI ja rek do cię cia wzdłuż ne go
i kon fek cjo no wa nia róż ne go ty pu ma te ria łów gięt kich
między innymi: fo lii i la mi na tów opa ko wa nio wych, pa-
pie ru, włók ni ny, alu mi nium oraz ety kiet fo lio wych bez pod -
kła du i z pod kła dem. 

jur met pro du ku je rów nież kra jar kI gIlz. Ma szy ny
pro du ko wa ne są w wie lu wa rian tach, po czy na jąc od eko -
no micz nych, aż po opcje z wie lo ma au to ma tycz ny mi
funk cja mi zwięk sza ją cy mi wy daj ność i do sto so wa ny mi
do in dy wi du al nych po trzeb klien tów. 

Za pra sza my do od wie dze nia na szej stro ny in ter ne to wej
www.jur met.Com.Pl
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Technograph s.c.
ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków
tel.: + 48 (12) 262 04 72
tel. kom.: +48 535 461 500
biuro@technograph.pl
www.technograph.pl

SyStem P – DoStawCa maSzyn 
I urząDzeŃ StoSowanyCh Do kontrolI, 
Druku I konwertowanIa etykIet oraz 
oPakowaŃ elaStyCznyCh. 

W ofercie:
n avt ltD – systemy automatycznej inspekcji i kontroli

druku do maszyn rolowych. 
n DCm uSImeCa – maszyny do produkcji etykiet 

shrink sleeve oraz opakowań elastycznych. 

n leSko engIneerIng – urządzenia 
do wykrawania, przewijania i finishingu etykiet. 

n lunDberg – urządzenia i systemy do odbioru
odpadów. 

n rIetStaCk – maszyny do sztancowania off-line 
rola/arkusz np. etykiet IML, Cut&Stack, wet glue.

n wanje euroPe – semi-rotacyjne maszyny
offsetowe do druku etykiet.

www.systemp.pl

wy łąCz ny PrzeD Sta wI CIel ŚwIa to wyCh lI De rów w Pro Duk CjI ma Szyn I urzą DzeŃ Po lI gra fICz nyCh: 
he Iber + SChrÖDer: okien ko wa nie – wkle ja nie róż nych ma te ria łów do wy kro jów kar to no wych i pro duk cja opa ko wań
prze strzen nych; San wa: ja poń ska tech no lo gia pre cy zyj ne go sztan co wa nia i tło cze nia; oP PlI ger – szwaj car skie li nie
do ka sze ro wa nia; yawa: zło ce nie na go rą co i tło cze nie; Da kIou: sztan co wa nie i tło cze nie pa pie ru, kar to nu oraz pla sti ku
z ro li; fe lIX: zauto ma ty zo wa na apli ka cja kle ju w pro duk cji opa ko wań, POS i ma te ria łów mar ke tin go wych; Xe Ikon: 
prze my sło wy druk cy fro wy opa ko wań kar to no wych w ja ko ści 1200 dpi; wSD: wy kra wa nie ro ta cyj ne w li nii na ma szy nie
of f se to wej; aCe: kon tak to we i bez kon tak to we czysz cze nie fo lii, pa pie ru, kar to nu i tek tu ry fa li stej, sys te my an ty sta tycz ne,
sys te my ESA; ve ta Pho ne: systemy aktywacji Corona oraz iPlasma do zwiększenia napięcia powierzchniowego wstęgi;
mft multifeeder technology: au to ma ty za cja po da wa nia, apli ka cji, in ser to wa nia i ety kie to wa nia.
SPrze DaŻ I Ser wIS I no we I uŻy wa ne ma Szy ny Po lI gra fICz ne I CzĘ ŚCI za mIen ne I wSPar CIe teCh nICz ne I re lo ka Cje Dru karŃ.

System P
Piotr Skłodowski
ul. Wyspowa 17/4, 03-687 Warszawa
tel.: 22 679 41 80, tel. kom.: 501 298 787
p.sklodowski@wp.pl
www.systemp.pl

System

UPM Raflatac Sp. z o.o.
ul. Fińska 1, Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce, tel.: 71 776 50 00
www.upmraflatac.com
www.facebook.com/uPmraflatacPolska/

fIrma uPm raflataC tworzy rozwIązanIa
etykIetowe PrzySzłoŚCI bez materIałów
PoChoDzenIa koPalnego PoPrzez
oPraCowywanIe InnowaCyjnyCh I PrzyjaznyCh
ŚroDowISku teChnologII. 

ja ko je den z czo ło wych świa to wych pro du cen tów sa mo -
przy lep nych ma te ria łów ety kie to wych do star cza my pa -
pie ro we i fo lio we la mi na ty ety kie to we naj wyż szej ja ko ści
do pro duk tów po wszech ne go użyt ku oraz do za sto so wań
prze my sło wych za po śred nic twem ogól no świa to wej sie ci
fa bryk, ter mi na li dys try bu cyj nych i biur sprze da ży. Na sza
fir ma za trud nia oko ło 3000 pra cow ni ków, a war tość sprze -
da ży w ro ku 2019 wy nio sła 1,6 mld EUR (1,8 mld USD). 
UPM Ra fla tac jest czę ścią gru py UPM. 
wię cej in for ma cji na stro nie www.upm ra fla tac.com.

Sidel Poland Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 46, 53-608 Wrocław
tel.: +48 717 270 010
e-mail: wroclaw.sales@sidel.com
www.sidel.com

evoDeCo – wSzeChStronna etykIeCIarka,
która łąCzy wyDajnoŚĆ I elaStyCznoŚĆ.

Naj bar dziej wszech stron ne z do stęp nych roz wią za nie do
ety kie to wa nia fir my Si del, EvoDECO Mul ti, wpro wa dza mo -
du ło wość do pro ce su pro duk cji ety kiet. Opar ta na stan dar -
do wej kon struk cji ka ru ze lo wej, mo że być wy po sa żo na
w maks. czte ry róż ne tech no lo gie ety kie to wa nia, po zwa la -
jąc na pro duk cję ety kiet z ro li, ety kiet sa mo przy lep nych, 
kle jo nych na zim no oraz na go rą co. Za pew nia pro du cen tom

moż li wość do sto so wa nia ma szy ny do ich po trzeb pro duk -
cyj nych i na kła da nie róż nych ty pów ety kiet na róż ne po jem -
ni ki oraz ma te ria ły opa ko wa nio we (PET, HDPE, szkło), róż -
nią ce się for ma ta mi i wy mia ra mi (od 0,1 l do 5 l), z uży ciem
po je dyn czej ma szy ny pra cu ją cej z wy daj no ścią od 6000 do
81 000 po jem ni ków/h. Roz wią za nie za pew nia pro du cen -
tom swo bo dę wy bo ru ety kiet i cał ko wi tą ela stycz ność.

Scorpio Sp. z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 92 
fotopolimery@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

SCorPIo SP. z o.o. 
komPlekSowy DoStawCa rozwIązaŃ 
Dla Segmentu flekSografICznego 

n oprogramowanie dla przygotowalni i drukarni
etykietowych i opakowaniowych hybrid Software;

n naświetlarki CtP do płyt fleksograficznych z serii
thermoflexX;

n płyty fotopolimerowe fleksograficzne 
i typograficzne – flint;

n tuleje drukowe rotec; 
n urządzenia do obróbki płyt fotopolimerowych 

flint, glunz&jensen i agI; 
n urządzenia do montażu form j.m. heaford;
n drukarki etykietowe wąskowstęgowe 

focus machinery;
n cyfrowe urządzenia do uszlachetniania 

etykiet i opakowań mgI;
n rolowe systemy lakierujące UV kompac.

RK Technology
ul. Andersa 9, 05-200 Wołomin
kom.: + 48 506-036-245, +48 505-554-434
biuro@rktechnology.com.pl,
www.rktechnology.com.pl
Dystrybutor: EjKI Zofia Górzyńska
tel.: + 48 606 802 357, biuro@ejki.pl, www.ejki.pl

ProDuCent maSzyn I urząDzeŃ 
Dla PolIgrafII I PrzemySłu oPakowanIowego
n przewijarki
n przewijarko-wykrawarki do produkcji etykiet czystych i zadrukowanych
n maszyny do obróbki wstęgi po druku cyfrowym (on/off line)
n wąskowstęgowe maszyny fleksograficzne
n przewijarki stołowe
n przecinarki i nacinarki do gilz
n wózki do załadunku roli
n urządzenie do składania etykiet (fan-folder)
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XEIKON Manufacturing NV 
(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

Xe Ikon – Cy fro we ma Szy ny Dru ku ją Ce. Xe ikon od 31 lat, ja ko je den z pio nie rów tech no lo gii cy fro wej, do star cza
wie le róż nych roz wią zań na ca łym świe cie. Ta cy fro wa dy wi zja glo bal nej kor po ra cji Flint Gro up ofe ru je ma szy ny w dwóch
tech no lo giach: SU CHY TO NER (ELEK TRO FO TO GRA FIA) oraz IN KjET UV. W swo ich fa bry kach Xe ikon sam pro du ku je rów -
nież to ne ry, far by i two rzy bar dzo roz bu do wa ne opro gra mo wa nie, dzię ki cze mu za pew nia kom plet ną ofer tę. 
Na ma szy nach Xe ikon moż na pro du ko wać m.in.:
n Ety kie ty sa mo przy lep ne, in -mo uld, he at trans fer, wet glue la bels.
n Opa ko wa nia z tek tu ry li tej, kar to ni ki, kub ki pa pie ro we.
n Ta pe ty i de ko ra cje ścien ne.
n Ulot ki, fol de ry re kla mo we, fo to książ ki, bi le ty.
n Sto ją ce opa ko wa nia fo lio we z dnem ty pu doy pack, to reb ki, sa szet ki.


