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Avargraf Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa
tel.: (22) 331 33 33, fax: (22) 331 33 34
avargraf@avargraf.pl
www.avargraf.pl

ZajMujeMy się sprZedażą 
MasZyn i Materiałów poliGraficZnych. 

W szczególności specjalizujemy się w sprzedaży, 
instalacji oraz obsłudze posprzedażnej maszyn
introligatorskich, w tym MasZyn dedykowanych 
do produkcji pudełek i opakowań Z papieru 
oraZ tektury.

w swo jej ofer cie po sia da my m.in: skła dar ko -skle jar ki
i ma szy ny do apli ka cji ta śmy dwu stron nej, zry wa ją cej,
ma gne tycz nej oraz si li ko no wej APR So lu tions, ma szy ny
do pro duk cji pu de łek luk su so wych, bi gów ko -per fo ra tor ki
au to ma tycz ne Bac ciot ti ni, kra jar ki, trój no że, pod no śni ki
do pa pie ru, utrzą sar ki oraz sys te my cię cia Per fec ta, 
fal cer ki GUK, ma szy ny do la mi no wa nia Tec no mac.
ofe ru je my do radz two tech nicz ne, za pew nia my pro fe -
sjo nal ny ser wis sprze da wa nych ma szyn i urzą dzeń oraz
do star cza my czę ści za mien ne.

usZlachetnienie druku, wZMocnienie każdej Marki, jakość

api foilmakers jest producentem folii do uszlachetniania druku i opakowań. 
specjalista w produkcji metalizowanych folii do hot stampingu, cold stampingu, 
metalizowanych folii do laminowania w technologii offsetowej, folii pigmentowych, dyfrakcyjnych.
Służymy profesjonalnym doradztwem technicznym, zapewniamy szkolenia oraz konsultacje techniczne 
na każdym etapie produkcji opakowania lub etykiety. 
api foilmakers to globalny partner.

jesteśMy ZawsZe blisko nasZych klientów!

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.

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

     
       

            
            

             
            

           
           

       

Otto-Hahn Straße 54 
63303 Dreieich-Sprendlingen / Germany
serwis: service.milano@bwpapersystems.com
części: parts.milano@bwpapersystems.com 
sprzedaż: sales@bwpapersystems.com
www.bwpapersystems.com

bw papersysteMs, cZęść barry-wehMiller,
łącZy nieZwykle silne Marki, innowacyjne
technoloGie i wieloletnie światowe
doświadcZenie w obsZarZe koMpletnych
tekturnic, MasZyn prZetwórcZych. 
bw papersystems skupia 10 marek: BW Bielomatik, 
BWP Zerand, Curioni, JAG SYNCHRO, Kugler-Womako,
MarquipWardUnited, SHM, VortX, WillPemco Bielomatik
oraz Wrapmatic, które syntezują produkcję 
dla branży tektury i papieru. 

oferujeMy 
wiodącą na rynku technoloGię 
koMpletnych tekturnic w różnych
konfiGuracjach, wytrzymałe sztance rotacyjne 
i inliner’y, a także kuchnie kleju. Ponadto oferta 
BW Papersystems obejmuje produkcję paszportów 
i specjalistyczne aplikacje do przetwarzania papieru, 
w tym do produkcji książek na żądanie, nadruk 
cyfrowy i technologię RFID.
www.bwpapersystems.com

Arctic Paper Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 9
02-916 Warszawa
tel.: +48 22 20 30 500
www.arcticpaper.com

arc tic pa per s.a. jest pro du cen teM 
wy so kiej ja ko ści pa pie rów Gra ficZ nych i opa ko wa nio wych.

W swo jej ofer cie po sia da:
n Mun ken kraft – ma szy no wo gła dzo ny, bie lo ny pa pier kra fto wy. 

Prze zna czo ny do dru ku flek so gra ficz ne go i of f se to we go, a tak że do po wle ka nia i la mi no wa nia fo lia mi po li me ro wy mi.
Ide al nie na da je się do róż no rod nych za sto so wań, ta kich jak pa pier pa ko wy, opa ko wa nia, wor ki, ko per ty, to reb ki oraz
tor by na za ku py. Wy stę pu je w gra ma tu rach od 38 do 150 g/m2.

n Mun ken de siGn (Mun ken Pu re, Mun ken Lynx, Mun ken Po lar, Mun ken Kri stall) w gra ma tu rach od 300 do 600 g/m2.
n Kar to ny Mun ken bo ard w gra ma tu rach 960, 1200 i 1440 g/m2.

Bobst Polska Sp. z o.o.
al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź
sprzedaż: tel.: 42 616 26 00
części zamienne: tel.: 42 616 26 00
parts.pl@bobst.com
serwis: tel.: 42 616 26 00 
service.bpl@bobst.com

www.bobst.com

 
    
 
  
  

      
 

 
 

  

 
   

 
  

 
 

   
 

 

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

ul. Śpiewaków 9/2
60-638 Poznań
Kontakt: Gunnar Prucker
tel. kom.: +48 698 686 668
gunnarprucker@gmail.com

CORRUTEK Zaawansowane i nieZawodne 
roZwiąZania do produkcji tektury falistej

n fosber – najlepsze tekturnice na rynku
n aersysteM – kabiny dźwiękoszczelne 

i pomieszczenia kontrolne 
n new aerodinaMica – kompletne 

systemy odprowadzania odpadów
n kelVa – systemy usuwania pyłów 

do tekturnic i maszyn przetwórczych

n piVab – przewijaki do 2-warstwowej tektury falistej 
n srp – automatyczne kuchnie klejowe
n uniVersal – maszyny do produkcji 

składanki z tektury falistej 
n ne enGineerinG – systemy transportu, kompletna 

automatyzacja dla zakładów produkcyjnych
n duro felGuera – systemy automatycznego

wysokiego składowania
n wellpack – aplikatory taśmy
n VeGa – wielopunktowe składarko-sklejarki
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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

urZądZenia, osprZęt i cZęści ZaMienne 
do MasZyn do produkcji opakowań i etykiet

n hamulce i sprzęgła: pneumatyczne 
i elektromagnetyczne, hamulce zaciskowe,
hamulce i sprzęgła chłodzone wodą;

n systemy kontroli nadruku, systemy kontroli
naciągu wstęgi, czujniki obciążenia,
systemy prowadzenia wstęgi, głowice
mechaniczne;

n części do maszyn Bobst;
n wały rozprężne, głowice zabezpieczające,

głowice obrotowe;
n systemy i moduły cięcia wzdłużnego,

noże krążkowe i oprawy;
n części zamienne z poliuretanu,

bigi i obsady noży, noże szczelinowe;
n pompy próżniowe , filtry, łopatki grafitowe;
n kleje do opakowań;
n kleje do kaszerowania.

ERKA S.C.
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki
tel.: 22 751 39 12, 22 751 77 64
fax: 22 751 39 13, info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

n rakle Mdc firmy Daetwyler SwissTec dla flekso i wklęsłodruku, w tym niepowlekane, powlekane (LongLife, Soft),
nierdzewne i specjalistyczne do Cold Seal, laminacji i in. Szeroka gama powłok i kształtów ostrza. Oferujemy
doradztwo, testy, wsparcie techniczne. 

n usZcZelniacZe komór raklowych.
n cheMia do czyszczenia wałków rastrowych.
n preMiuM setter – systeM beZpośrednieGo Grawerowania elastoMerowych forM

fleksodrukowych firmy Hell Gravure. Wysoki transfer farby. Wydajny laser włóknowy. 2540-5080 dpi. 
Płyty i tuleje bez końca. Szer. 1000-3000 mm. Oprogramowanie PremiumProfiler – trójwymiarowe kształtowanie
punktów. Najwyższa jakość form. Szeroki zakres zastosowań – opakowania giętkie, metalowe, tissue, 
płyty do lakierowania wybiórczego i in.

jesteśMy cZołowyM producenteM opakowań Z tektury falistej w polsce. 

PRO DU KU Je MY OPA KO WA NIA W JA KO ŚCI DRU KU HQP DLA WSZYST KICH BRANż ORAZ WY MO GóW SIe CI HAN DLO -
WYCH. NA Le żY MY DO DY WI ZJI DU NA PACK PAC KA GING W PRIN ZHORN HOL DING GRO UP – NAJ WIęK SZe GO W eU RO -
PIe ŚROD KO WO -WSCHOD NIeJ PRO DU CeN TA PA PIe RóW I WY RO BóW Z TeK TU RY FA LI STeJ.

euroboX polska sp. z o.o. euroboX polska sp. z o.o.
Zakład w ujeździe Zakład w lublińcu
Przesiadłów 1, 97-225 Ujazd, woj. łódzkie ul. Inwestycyjna 1, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
tel.: 44 734 10 01 tel.: 34 373 82 00

biuro@eurobox.com.pl
www.dunapack-packaging.com/pl

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.

Göpfert 
Maschinen GmbH
Przedstawiciel na Polskę: 
Biuro Handlowe Knapp
ul. Fabryczna 7
41-400 Mysłowice
tel.: 32 318 28 32
fax: 32 318 28 33
biuro@knapp.pl
www.goepfert.de

odkryj partnera, 
Z któryM MożesZ poddać tekturę falistą
bardZiej ekonoMicZnej obróbce.

firma Göpfert Maschinen Gmbh jest wiodącym
producentem maszyn służących do obróbki tektury
falistej obecnym na rynku globalnym. wyjątkowe
wymagania dotyczące jakości, wytrzymałości,
trwałości i przewagi konstrukcyjnej wyróżniają
maszyny Göpfert już od 70 lat.

Każ dy prze twór ca tek tu ry fa li stej znaj dzie tu roz wią za nia,
któ re po zwo lą na osią gnię cie mak sy mal nej wy daj no ści
w pro duk cji i naj wyż szej ja ko ści na dru ku. Licz ne in no wa -
cje ta kie jak Göpfert evo lu tion lub Göpfert Bo xma ker wy -
zna cza ją no we stan dar dy w bran ży. Fir ma zo sta ła za ło żo -
na w 1950 roku. Ro dzi na Göpfert od trzech po ko leń od po -
wia da swo im na zwi skiem za ja kość swo ich pro duk tów.
Około 400 pra cow ni ków pro jek tu je, kon stru uje oraz pro -
du ku je ma szy ny wy łącz nie w za kła dzie w Wie sen the id
(Niem cy).

Fobaro Group
ul. Robocza 40, 61-517 Poznań
tel.: 61 89 66 600
fax: 61 89 66 601
Info@fobaro.pl
www.fobaro.pl

Przez po nad 25 lat do star czy li śmy kle je do opa ko wań i po li Gra fii do kil ku na stu ty się cy od bior ców.

Wraz z na szy mi part ne ra mi biz ne so wy mi www.pa ra Melt.coM, www.leu en ber Ger.it – glo bal ny mi li de ra mi w pro duk cji
kle jów i ma te ria łów ba rie ro wych do opa ko wań i po li gra fii pro po nu je my spraw dzo ne oraz in no wa cyj ne roz wią za nia w za kre sie
pro ce su skle ja nia opa ko wań, uszla chet nia nia dru ku lub po wle ka nia i za bez pie cza nia róż ne go ro dza ju po wierzch ni. 
Na sze mar ki to Aqu ase al™, Pa ra flex No wax™, Pla sto melt™ Plus, excel ta™, La tyl™, Mul ti col lac™, en zi flex™, Ter mo melt™,
Re si col™, extra coll™.

Fo ba ro po sia da wdro żo ne i i ak tu ali zo wa ne sys te my za rzą dza nia ja ko ścią ISO 9001:2015, IQNet oraz IFS Lo gi stics 
w za kre sie or ga ni za cji trans por tu, trans por tu i ma ga zy no wa nia pro duk tów nie spo żyw czych w kon tro lo wa nych wa run kach.
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43-190 Mikołów
ul. Rybnicka 108
tel.: 32 2262 393
tel.: 32 7384 956
biuro@hmb-opakowania.pl
www.hmb-opakowania.pl

MasZyny do produkcji opakowań kartonowych. 

nowości:
n zautomatyzowany transport palet - rolotoki, skrzyżowania, rozjazdy
n czyszczenie i odprowadzanie odpadów tekturowych
n urządzenie do składania kratownic

od ponad 30 lat projektujemy i produkujemy maszyny.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, części zamienne, szkolenie pracowników.

inteGart to nowocZesne technoloGie 
prZeZnacZone dla rynku GraficZneGo, opakowanioweGo oraZ prZeMysłoweGo.
Firma specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych maszyn, a także całych systemów 
wraz z niezbędnym specjalistycznym oprogramowaniem. 
w ofercie:
n drukarki HP Latex z serii R2000 przeznaczone do druku na materiałach sztywnych, także z użyciem białego atramentu,
n drukarki HP Latex roll to roll, w szer. od 1,3-1,6 m do 3,2 m, drukarki HP Stitch s. 300-500, s. 1000,
n plotery stołowe Summa F Series, plotery rolowe Summa S-Class,
n szkolenia produktowe i technologiczne,
n autoryzowany serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wsparcie techniczne i instalacyjne.

Integart Sp. z o.o.
ul. Maszynowa 1, 55-330 Błonie
HP DeMO LAB – TeL.: 607-554-107
www.integart.com.pl
www.dobreplotery.pl

hubergroup Polska Sp. z o.o.
huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com 
www.hubergroup.com

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. 

INTERMAT S.C.
Biuro Handlowe i Magazyn
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

tel.: 22 818 95 84
Dział Handlowy wew. 11, fax: wew. 13
tel. kom.: 501 158 472; 533 343 533
intermat@intermat.com.pl
www.intermat.com.pl

oferujeMy następujące kleje specjalistycZne oraZ Materiały poliGraficZne:

n kleje PAPeRMAX CR (BORYSZeW), BeSTKOL, eUKALIN, GLUDAN oraz inne kleje specjalistyczne 
do powierzchni zwykłych i powlekanych (powierzchnie UV, foliowane, lakierowane itp.)

n kleje „na gorąco” – kleje wysokotopliwe, do produkcji książek, katalogów itp. 
(klejenie grzbietów i boków); produkcja opakowań; etykietowanie itp.

n kleje „na gorąco” – kleje niskotopliwe, glutynowe, produkcja pudeł, oprawa twarda (książki, katalogi)
n kleje „na gorąco” – w laskach
n pastylki klejące; taśmy 1-stronne, 2-stronne, taśmy termoto (produkcja pudeł); 

rzepy; wykroje 1- i 2-stronne z folii, pianki itp.; mocowania płyt CD/DVD;  obwoluty CD, DVD różnego rodzaju.

InfoGraf Sp. z o.o.
Al. 11 Listopada 159, 66-400 Gorzów Wielkopolski
biuro: tel.: +48 513 700 322
dział handlowy: tel.: +48 501 262 552
serwis: tel.: +48 501 790 552
e-mail: biuro@infograf.eu
www.infograf.eu

beZpośredni iMporter nowych MasZyn:
n automatów do produkcji okładek, teczek, segregatorów;
n automatów do sztancowania i złocenia, 

składarko-sklejarek do pudełek i kartonów;
n przemysłowych laminatorów termicznych 

i na bazie wody;
n automatów do kaszerowania, bobiniarek, 

przekrawaczy do papieru, gilotyn;
n automatów do montażu magnesów, okienkarek,

torebkarek, maszyn flekso;

n urządzeń do plazmowej aktywacji powierzchni klejonej
(plazma).

Zapewniamy instalacje, szkolenia, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. Dodatkowo zajmujemy się:
n modernizacją maszyn

(nowa elektronika, nowy komputer);
n naprawą elektroniki poligraficznej;
n produkcją i sprzedażą systemów dyszowych 

do klejenia.

HEINZEL SALES POLAND Sp. z o.o.
Al. Komisji edukacji Narodowej 57/124
02-797 Warszawa
tel.: +48 22 832 52 82
www.heinzelsales.com

papiery makulaturowe – starboard:
z raubling Gmbh:
liner 01, 02, substytut sc-flutingu,
substytut kraftlinerów (110-170 g/m2)
z laakirchen papier aG:
fluting (70-140 g/m2), testliner 2 (100-190 g/m2),
testliner 3 (90-135 g/m2).
papiery sca containerboard:
SCA Kraftliner (100-440 g/m2),
SCA White Top Kraftliner (100-200 g/m2).

papiery pakowe pöls – starkraft:
Starkraft 28-80 g/m2 (biały papier siarczanowy:
wersja standard, wersja prążkowana).
papiery publikacyjne sca ortviken:
papiery LWC (51-90 g/m2),
papiery gazetowe ulepszone (40-70 g/m2),
papier GraphoInvent (54-70 g/m2), 
papier offsetowy SCA Frontier (70/75/80 g/m2).
papiery publikacyjne laakirchen papier aG:
papiery SC (40-65 g/m2).
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Metsä Board Polska Sp. z o.o.
ul. Taneczna 30, 02-829 Warszawa
www.metsaboard.com
Dyrektor Sprzedaży: Stanisław Moczulski
tel. kom.: +48 603063998

Metsä board to czołowy europejski producent 
tektur opakowaniowych, bielonych linerów 
wytwarzanych z włókien pierwotnych. 
Współpracujemy z właścicielami marek, drukarniami,
producentami opakowań z tektury i hurtowniami.
Wysokiej jakości tektury Metsä Board służą do 
produkcji szerokiej gamy opakowań i są szczególnie 
polecane w wymagających zastosowaniach. Chronią 
i zdobią kosmetyki, leki, żywność, papierosy i dobra
konsumpcyjne trwałego użytku. w ofercie:

n tektura pudełkowa fbb: 
MetsäBoard Classic FBB, MetsäBoard Pro FBB Bright,
MetsäBoard Prime FBB Bright, 
MetsäBoard Pro OBAfree, MetsäBoard Natural FBB 

n tektura do GastronoMii fsb: MetsäBoard 
Pro FSB Cup, MetsäBoard Natural FSB Cup, 
MetsäBoard Prime FSB eB

n bielone kraftlinery wkl: MetsäBoard Natural 
WKL Bright, MetsäBoard Classic WKL, MetsäBoard 
Pro WKL, MetsäBoard Prime WKL.

NESTRO  PPHU  Sp. z.o.o.
ul.Kolejowa  2, 46-300  Stare Olesno
tel.: +48 509 516 900 – Jakub Mąka
tel.: +48 735 912 262 – Mariusz  Baranowski
info@nestro.pl, www.nestro.pl

ne stro Zaj Mu je się pro jek to wa nieM, Mon ta żeM 
au to Ma tycZ nych sys te Mów od bio ru ścin ki i try Mu bocZ ne Go.

Od po nad 40 lat pro po nu je roz wią za nia w za kre sie sys te mów od py la nia, trans por tu pneu ma tycz ne go 
i me cha nicz ne go, wła sne wen ty la to ry tną ce, jak rów nież roz drab nia cze ar ku sza i gilz.

Za czy na my za wsze od pla no wa nia i pro jek to wa nia opty mal nych roz wią zań, po przez in sta lo wa nie 
i uru cha mia nie urzą dzeń przez wła sny wy so ko wy kwa li fi ko wa ny per so nel.

ne stro jest part ne rem han dlo wym fir my ba le Ma ster eu ro pe w pol sce w za kre sie be low nic i pra so kon te ne rów.

New Aerodinamica Srl.
Via S. L. Cavellas
21 24060 Casazza (BG), Włochy
info@newaerodinamica.com,
www.newaerodinamica.com 

Kontakt w Polsce:
Gunnar prucker
mob.: +48 698 686 668
gunnarprucker@gmail.com

new aerodinaMica specjaliZuje się w koMpletnych systeMach 
Zasysania odpadów Z różnych Materiałów, od papieru po prosZek. 

W przemyśle opakowaniowym istnieją dwa rodzaje maszyn, które generują odpady:
n tekturnice
n maszyny do wykrawania. 

new aerodinamica dostarcza leje zbierające, wentylatory rozdrabniające, które są w stanie zasysać 
skrawki z tektury falistej z prędkością do 400 mt/min i gwarantują perfekcyjne zasysanie oraz odpowiednią 
wielkość skrawków, a także rury transportowe, separatory aerodynamiczne, odpylacze i systemy wentylacyjne.

PAKER Sp. z o.o.
ul. Leśna 24 Zębice, 55-010 Św. Katarzyna
tel. kom.: 696 017 710
info@paker.eu, marcin@paker.eu
www.paker.eu

sprawdZony dostawca 
wysokiej jakości MasZyn 
do produkcji tektury
i opakowań.

jesteśMy w stanie 
dostarcZyć MasZyny 
prZystosowane indywidualnie 
pod klienta

n slottery drukujące, wycinające
n in-linery, casemakery
n sztance automatyczne i półautomatyczne
n składarko-sklejarki
n laminatory (kaszerówki)
n tekturnice i ich podzespoły
n drukarki cyfrowe do tektury
n części zamienne: 

– okładziny przeciwbieżni rotacji,
– kółka podajnika, kółka niegniotące

Introzap Sp. z o.o. 
ul. Stefana Grota Roweckiego 4
43-100 Tychy, tel.: +48 32 326 25 86
biuro@introzap.pl
www.introzap.pl

introZap  sp. Z o.o. od 18 lat jest prZedstawicieleM nieMieckiej firMy kolbus na rynku polskiM.
w naszej ofercie znajdują się:
n maszyny do produkcji okładek z bogatym opcjonalnym wyposażeniem
n maszyny do uszlachetniania okładek
n nożyce do cięcia tektury litej.
Dysponujemy dodatkowo maszynami do wykonywania pudełek luksusowych z tektury litej – żłobkowanie tektury,
oklejanie, wklejanie luster, formowanie pudełek, wkładanie magnesów. Oferujemy również usługi profesjonalnego 
serwisu i doradztwo techniczne 
uwaGa: obecnie oferujemy również kompaktowe i modułowe maszyny do produkcji pudeł z tektury falistej oraz
składarko-sklejarki

Pakmar Sp. z o.o.
biuro handlowe: 
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 1
tel.: 22 899 32 25, fax: 22 643 45 64
papier@pakmar.com.pl, poligrafia@pakmar.com.pl
www.pakmar.com.pl

n Papier, karton, tektura
n Papiery i folie samoprzylepne w arkuszach – Raflatac
n Folie okienkowe do opakowań i kopert ops, pla
n Folie biodegradowalne PLA i laminaty barierowe 

biodegradowalne i kompostowalne
n Laminaty jednorodne z folii Pe do recyklingu
n Folie BOPP12my do laminacji etykiet
n Papiery pergaminowe i silikonowe
n Folie opakowaniowe barierowe, stretch, 

taśmy samoprzylepne

n Folie do pakowania w skin-pack
n Torebki z folii biodegradowalnych PLA
n Kleje introligatorskie, opakowaniowe, do produkcji 

kopert, zestawów formularzowych, mailingów 
i materiałów reklamowych – eukalin, paramelt

n Kleje do laminacji, kleje hot-melt

Magazyn papieru i klejów:
02-881 Warszawa, ul. Pozytywki 1, tel.: 22 648 23 95; 22 757 29 49, 
papier@pakmar.com.pl, poligrafia@pakmar.com.pl



OPAKOWANIE 8/2020

48 OPAKOWANIA Z PAPIeRU I TeKTURY – DOSTAWCY MATeRIAŁóW I URZąDZeń

Gerhard Schubert GmbH
Hofäckerstraße 7, 74564 Crailsheim, NIeMCY
e-mail: info@gerhard-schubert.de
tel.: +49 7951 400-0
fax: +49 7951 85 88 
www.schubert.group

firMa Gerhard schubert GMbh jest średniej wielkości przedsiębiorstwem rodzinnym 
zatrudniającym obecnie 1400 pracowników na całym świecie. 

schubert oferuje wysoce elastycZne MasZyny do pakowania i napełniania, 
jak również formierki, napełniarki i maszyny zamykające dowolnego typu i dla dowolnej branży. 
urządzenia tlM firmy schubert są w stanie w sposób łatwy i przejrzysty zapakować każdy produkt. 
Skrót TLM oznacza „Top-Loading-Machine”. Wraz z maszynami pakującymi systemu TLM 
firma Schubert oferuje również bogaty program usług serwisowych.

www.schubert.group

Smart LFP Sp.  z o.o.  S. k
ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice
tel. kom.: +48 603 999 081
DeMO eXPeRIeNCe CeNTeR:+ 48 609 912 719
www.smartlfp.pl

Smart LFP kon cen tru je swo je dzia ła nia na za spo ko je niu
po trzeb Klien tów prze my sło wych ryn ków Vi scom, Opa ko
oraz Te xti le. Jest gwa ran cją pro fe sjo nal nej in te gra cji 
śro do wi ska pro duk cyj ne go w bran ży LFP, za pew nia jąc
asy stę, do bór roz wią zań, szko le nia, opty ma li za cję work -
flow oraz roz wią za nia so ftwa re MIS dla tych ryn ków. 
W ofer cie znaj du ją się:
n urzą dze nia dru ku ją ce fir my efi,
n dru kar ki roll -to -roll UVgel ca non co lo ra do,
n sto ły cy fro we go cię cia szwaj car skiej fir my Zünd,

n opro gra mo wa nie do pro duk cji opa ko wań 
engView sys tem,

n opro gra mo wa nie kla sy eMS Mul ti press 
fir my da ta li ne so lu tion,

n Smart LFP expe rien ce Cen ter – szko le nia le an 
Ma nag ement – za rzą dza nie pro duk cją i opty ma-
li za cja pro ce sów pro duk cyj nych.

n wspar cie przy uzy ska niu środ ków fi nan so wa nia in we sty cji,
n wspar cie tech nicz ne i in sta la cyj ne, oraz ser wis 

gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny.

Sino Pack Care Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Macieja Dębskiego 63/3, 30-499 Kraków
tel. kom.: 733 988 888 
e-mail: darius.z@xtpack.eu
www.sinopackcare.eu

sino pack care sp. z o.o. sp. k. integruje najlepsze technologie producentów chińskich 
wraz z dostawą i serwisem w polsce maszyn do produkcji tektury falistej, opakowań i recyklingu.

Z myślą o klientach stworzyliśmy salon wystawowy oraz skład części zamiennych, 
z solidnym zespołem inżynierskim, działającym 24/7. Dostarczamy innowacyjne 
i kompletne rozwiązania „pod klucz”, poparte 20-letnią działalnością operacyjną 
z wybranymi i sprawdzonymi producentami.

spc to doświadcZenie, ZaanGażowanie, pewność. dla twojej firMy.

PPHU POLIMERPRO
ul. Przemysłowa 1, Paterek
89-100 Nakło nad Notecią

poliMerpro – prZyGotowalnia fleksoGraficZna Z ponad 20-letniM doświadcZenieM 
w produkcji forM drukowych dla producentów etykiet i opakowań. 

W na szej ofer cie gwa ran tu je my klien to wi naj wyż szą ja kość i trwa łość form dru ko wych, wspar cie tech no lo gicz ne oraz
in no wa cyj ne roz wią za nia za rzą dza nia bar wą – szcze gól nie sku pia my się na wpro wa dza niu roz sze rzo ne go ga mu tu
barw ne go 7C. Od nie daw na dys po nu je my in no wa cyj nym pro duk tem do za dru ku tek tu ry fa li stej – eko lo gicz na ma try ca
nXc wraz z pół au to ma tycz nym mon ta żem samm post print o sze ro ko ści 3500 umoż li wia roz sze rze nie ja ko ści oraz
trwa ło ści dru ku flek so gra ficz ne go w tek tu rze. Do dat ko wo ma my moż li wość stwo rze nia wy dru ku prób ne go dru ko wa -
ne go za po mo cą sys te mu ani lox. 
Za pra sZa My na pre Zen ta cję wy dru ków na sto isku c23 na tar gach pac ka GinG in no Va tions w war sZa wie.

Phoenix Xtra Print Polska
M&MR Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 25 De, 81-061 Gdynia
tel.: +48 58 627 49 22, fax: +48 58 627 49 23
studio@pxp.com.pl, biuro@pxp.com.pl
www.formyelastomerowe.pl

     

        stu dio Gra ficZ ne phoeniX Xtra print to 
no wo cZe sna prZy Go to wal nia flek so Gra ficZ na
świad czą ca usłu gi bez po śred nie go gra we ro wa nia 
ela sto me ro wych form pła skich (ma tryc) i tu lei do
dru ku bez koń co we go (sle eves) la se rem włók no wym 
Hell Pre mium Set ter.
nasZa oferta obejMuje koMpleksową 
obsłuGę drukarni w zakresie doradztwa
technicznego, obsługi graficznej DTP oraz produkcji
elastomerowych form i tulei drukowych.

Posiadamy również:
n lakiery, 
n matryce do lakierowania wybiórczego na ploter, 
n sleeve do druku bezkońcowego,
n elastomery do druku fleksograficznego, 
n folie do złocenia (coldstampingowa, hotstampingowa),
n farby, zmywacze, obciągi offsetowe oraz chemię. 

www.pxp.com.pl
www.formyelastomerowe.pl 

Pankaboard Polska Sp. z o.o.
Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
Grzegorz Dąbrowski: +48 691 727 957
grzegorz.dabrowski@pankaboard.com
Karolina Korpalska: +48 730 565 358
karolina.korpalska@pankaboard.com

www.pankaboard.com

pankaboard produkuje kartony powlekane (fbb) w wyżsZych GraMaturach
od 275 do 560 g/m2, do produkcji opakowań i innych zastosowań. 
w tym zakresie jesteśmy jednym z wiodących dostawców w europie.

Oferujemy również sZeroką GaMę niepowlekanych kartonów specjalnych, 
o różnych przeznaczeniach finalnych. Dysponując wyjątkową różnorodnością produktów, dużym zakresem 
gramatur i specjalnymi właściwościami materiałów, możemy zapewnić naszym klientom optymalne rozwiązania,
nawet w przypadku nietypowego przeznaczenia lub modyfikacji produktu.

www.pankaboard.com



Sun Chemical Sp. z o.o.
ul. Okólna 46A, 05-270 Marki
tel.: +48 22 761 51 00, fax: +48 22 761 51 01
www.sunchemical.com

far by tria do we – wszech stron ne za sto so wa nie speł nia ją ce wszyst kie po trze by wy ma ga ją ce go i kon ku ren cyj ne go
ryn ku. far by dia Mond – uni wer sal ne, naj bar dziej eko lo gicz ne far by, eXact – zgod na z nor mą ISO, eXpress – do
szyb kiej re ali za cji prac dru kar skich, pu blish – do dru ków pu bli ka cyj nych, in ten se – re ko men do wa na przy kon tra sto -
wych pra cach dru kar skich, ti tan – szyb ko sch ną ca o wy jąt ko wej od por no ści na ście ra nie.

Se rie tria do we uzu peł nia Ga Ma Mo no piG Men to wych past Msb słu żą cych do mie sza nia ko lo rów spe cjal nych. Sys -
tem MSB po zwa la na stwo rze nie każ de go ko lo ru w ocze ki wa nej przez klien ta kon cen tra cji. Po zwa la tak że na stwo rze nie
re cep tu ry, któ ra za pew ni wy so ką ja kość dru ku na sze ro kiej ga mie pod ło ży o róż nej ja ko ści. 

se ria farb na opa ko wa nia na żyw ność – ni sko mi gra cyj ne sunpack lMQ i sunpack fsp.
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Technograph Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków
tel.: + 48 (12) 262 04 72, 
tel. kom.: +48 535 461 500
biuro@technograph.pl
www.technograph.pl

wyłącZny prZedstawiciel światowych liderów w produkcji MasZyn i urZądZeń poliGraficZnych: 
i 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 i san wa – ja poń ska tech no lo gia pre cy zyj ne go sztan co wa nia i tło cze nia i op pli Ger – szwaj car skie li nie do ka sze -
ro wa nia i yawa: zło ce nie na go rą co i tło cze nie i da kiou: sztan co wa nie i tło cze nie pa pie ru, kar to nu oraz pla sti ku z ro li i 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 i Xe ikon: prze my sło wy druk cy fro -
wy opa ko wań kar to no wych w ja ko ści 1200 dpi i wsd: wy kra wa nie ro ta cyj ne w li nii na ma szy nie of f se to wej i ace: kon tak to we
i bez kon tak to we czysz cze nie wstę gi i ar ku szy; an ty sta ty ka; ma szy ny do my cia wiel ko for ma to wych po li me rów i sys te my esa
i Ve ta pho ne: systemy iCorona oraz iPlasma do zwiększania adhezji materiałów polimerowych i b&r Moll – kom pak to we roz -
wią za nia do skła da nia i wy kra wa nia i noVatec – ter mo for mo wa nie opa ko wań z kar to nu i tek tu ry bez uży cia kle ju. 
sprZedaż i serwis i nowe i używane MasZyny poliGraficZne i cZęści ZaMienne i wsparcie technicZne i relokacje drukarń.

Top Graphic Machinery
Kontakt: Tomasz Pieniążek
tel. kom.: 501 674 872
e-mail: info@topgm.pl
www.topgm.pl

Top Graphic Machinery istnieje na rynku 
od 2006 roku, w tym czasie udało nam się nawiązać
współpracę z wieloma innymi firmami, dzięki którym
nasza oferta jest bardzo atrakcyjna. Dostarczamy
urZądZenia dla Zakładów produkujących
opakowania Z tektury falistej oraZ kartonu.
Jesteśmy też przedstawicielem maszyn cauhe –
producenta najwyższej jakości sztanctygli, gilotyn
wielkoformatowych oraz maszyn do wycinania 
puZZli do 2000 elementów.

oferujeMy:

n Drukarki Fleksograficzne inline i offline 
n Wykrawarki rotacyjne 
n Urządzenia peryferyjne 
n Automaty sztancujące eTeRNA
n Składarko-sklejarki 
n Automaty kaszerujące 

ZaprasZaMy do kontaktu Z naMi 

SYNTHOS S.A.
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
tel.: +48 33 844 18 21…25
fax: +48 33 842 42 18
www.synthosadhesives.com

syn thos s.a. jest wio dą cyM pro du cen teM kle jów
dys per syj nych, któ re sprze da wa ne są w Pol sce i na ryn -
kach za gra nicz nych. W ofer cie po sia da my wy so kiej ja ko ści
kle je pa per MaX, prze zna czo ne głów nie dla prze my słu
opa ko wa nio we go i po li gra ficz ne go.

kle je pa per MaX sto so wa ne są m.in. do ka sze ro wa nia
oraz pro duk cji tu lei, ką tow ni ków, opa ko wań tek tu ro wych,
to re bek, pa let tek tu ro wych, pla stra mio du oraz sło mek 
do na po jów i pa pie rów hi gie nicz nych. Wszyst kie na sze

pro duk ty są do pusz czo ne do kon tak tu z żyw no ścią,
a więk szość z nich jest rów nież bio de gra do wal na i kom -
po sto wal na w nor mal nych wa run kach śro do wi sko wych.

Nasze nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe
pozwala na oferowanie klientom następujących usług:
n badania klejów i gotowych połączeń
n opracowania nowych klejów zgodnie z wymogami klienta
n pomocy podczas wdrażania nowych klejów
n wsparcia w rozwiązywaniu problemów technologicznych

TFP Sp. z o.o. 
tfp@tfp.com.pl
www.tfp.com.pl

Zakład produkcyjny kórnik 
Dziećmierowo, ul. Katowicka 26, 62-035 Kórnik
tel.: 61 817 02 68, fax: 61 897 23 09
Zakład produkcyjny babimost
ul. Wolsztyńska 48, 66-110 Babimost
tel.: 68 35 36 400, fax: 68 35 36 403

tfp od ponad dwudZiestu lat 
specjaliZuje się w produkcji 
tektury falistej i opakowań Z tektury. 

tfp oferuje: 
opakowania klapowe, opakowania 
wykrawane z tektury falistej i litej (do 
zastosowania w branżach spożywczej, 
higienicznej, kosmetycznej, chemicznej, 

meblarskiej i innych) oraz druk fleksograficzny, 
w jakości HD FLeXO, i druk offsetowy włącznie 
z drukiem DIReCT PRINT (bezpośrednio na tekturze
falistej), POSM – standy ekspozycyjne, opakowania 
typu SRP, tekturę falistą  trzy- i pięciowarstwową 
w arkuszach oraz doradztwo podczas 
realizacji projektów opakowań. 

www.tfp.com.pl

TFP Grafika Sp. z o.o. 
ul. 750-lecia 11, 63-100 Śrem
tel.: 61 62 50 100
tfpgrafika@tfpgrafika.com.pl
www.tfpgrafika.com.pl

anGażujeMy się bardZiej, 
abyś wiedZiał, w co się pakujesZ.

Kreatywność, jakość, serwis, kompleksowość 
usług i doświadczenie zbudowane na wielu
wymagających projektach to najważniejsze atuty 
TFP-Grafika. Projektujemy i produkujemy opakowania,
displaye oraz permanentne materiały wspierające
sprzedaż w oparciu o najwyższe standardy jakościowe,
środowiskowe, jak również higieniczne. 

Firma wyposażona jest w nowoczesne maszyny 
do produkcji tektury falistej, kaszerowania jedno- 
oraz dwustronnego, druku offsetowego i cyfrowego,
wykrawania i wielopunktowego klejenia oraz 
frezowania i formowania różnych materiałów
wykorzystywanych w produkcji POSM. Pozwalają 
nam one na elastyczne i sprawne realizowanie 
dużych i złożonych projektów, jak również wsparcie 
klienta w krótkich seriach wykonanych za pomocą
technologii cyfrowej.
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Xeikon N.V.
(flint Group digital solutions)
Duwijckstraat 17, 2500 Lier, Belgia
Michał kuczkowski, tel. +48 665 107 610, 
Kierownik Sprzedaży w Polsce
michal.kuczkowski@flintgrp.com
www.xeikon.com

cyfrowe MasZyny drukujące 
do produkcji opakowań i kubków
papierowych:

n Druk z roli na rolę lub z roli na arkusz, 
w 5 kolorach, o bardzo wysokiej rozdzielczości
1200 x 3600 dpi;

n Suchy toner Xeikona ma certyfikację dla rynku
spożywczego (FDA, Swiss Ordinance, Nestlé,
Rozporządzenie Pe 1935/2004 itd.);

n Maszyna daje możliwość tworzenia zabezpieczeń
(mikroteksty, gilosze, ukryte wzory, kody
zabezpieczające itp.), a także użycia tonerów
specjalnych, widocznych w świetle UV;

n Dostępność szerokiej gamy materiałów; 
n Maksymalna szerokość surowca do 516 mm 

i nieograniczona długość nadruku.
Oprócz maszyny drukującej możemy stworzyć 
całą linię produkcyjną: z lakierowaniem, nawilżaniem,
cięciem, oddzielaniem odpadu i układaniem na stos.

WestRock
Annopol 22, 03-236 Warszawa, Polska
tel.: +48 1234 75 104
tel. kom.: +48 691 666 803
www.westrock.com

Dzięki partnerskiej współpracy z klientami westrock (NYSe: WRK) dostarcZa Zróżnicowane 
roZwiąZania Z obsZaru papieru i opakowań, które pomagają odnieść sukces rynkowy. 
Zespół pracowników WestRock wspomaga klientów z całego świata, od Ameryki Północnej i Południowej, 
przez europę, Azję aż po Australię. 
Dowiedz się więcej na www.westrock.com.

W europie WestRock wykorzystuje swój globalny zasięg oraz wyjątkowy potencjał dostarczając producentom
żywności i napojów najwyższej jakości tekturowych pudełek składanych oraz opakowań typu MULTIPAK, wydajnej
automatyki oraz światowej klasy usług. Tworzymy lepszy świat dzięki innowacyjnym, zrównoważonym opakowaniom
dla naszych klientów.

WOK Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Podgórna 104, 87-300 Brodnica
tel.: 56 491 16 00-01, fax: 56 491 16 02
wok@wok.com.pl
www.wok.com.pl

wok to prZodujący producent opakowań i tektury falistej w polsce. 

Prawie 30 lat dostarczamy opakowania dla wsZystkich branż w najwyżsZej jakości, 
spełniając wysokie wymagania indywidualnych odbiorców jak i sieci handlowych. 
Nowoczesne zarządzanie, sumienna praca i pasja tworzenia to cechy, które pozwalają nam 
obsługiwać największych Klientów. 
Kompleksowy i nowoczesny park maszynowy pozwala nam sprostać wysokim zapotrzebowaniom rynku. 
Dbamy jednocześnie o zachowanie najwyższych standardów jakości stale powiększając naszą ofertę. 

ZaprasZaMy do współpracy.

Versor Engineering Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kazimierza Pułaskiego 45
85-619 Bydgoszcz
tel.: +48 52 346 79 48
e-mail: biuro@versor.pl
www.versor.pl

Ver sor en Gi ne erinG – je ste śmy pol skim pro du cen tem skła dar ko -skle ja rek do kar to nów, apli ka to rów taśm sa mo -
przy lep nych i kle ju „wiecz nie ży we go”, mo du łów tło cze nia pi sma Bra il le’a i in spek cji opa ko wań.
Każ da na sza ma szy na po wsta je w opar ciu o do kład ne roz po zna nie po trzeb i ocze ki wań Klien ta z uwzględ nie niem naj -
now szych tech no lo gii i tren dów ryn ko wych.
W sta łej ofer cie Ver sor en Gi ne erinG proponujemy:
n ce nio ne na ryn ku li nie skła dar ko -skle ja rek Ver so, pas sio, ser to i naj now sze ari sto
n in no wa cyj ne ma szy ny do pro duk cji opa ko wań e -com mer ce – li nie Va rio, Va rio+ i Va rio eco
n zdo by wa ją cą uzna nie Klien tów li nię apli ka to rów taśm por to
n au to ma ty sztan cu ją ce yoco
Na szym Klien tom za pew nia my pro fe sjo nal ny, fa brycz ny ser wis za rów no gwa ran cyj ny, jak i po gwa ran cyj ny.

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.

Jako jeden z czołowych światowych producentów samoprzylepnych materiałów etykietowych 
dostarczamy papierowe i foliowe laminaty etykietowe najwyższej jakości do produktów powszechnego użytku 
oraz do zastosowań przemysłowych za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci fabryk, terminali dystrybucyjnych 
i biur sprzedaży. Nasza firma zatrudnia około 3000 pracowników, a wartość sprzedaży w roku 2019 wyniosła 
1,6 mld eUR (1,8 mld USD). UPM Raflatac jest częścią grupy UPM. 
więcej informacji na stronie www.upmraflatac.com.

VES PLOTER s.c.
wojciech łysakowski, lech trzpil
ul. Chojnowska 6c
03-583 Warszawa
www.vesploter.pl

VeS PLOTeR JeST DYSTRYBUTOReM JAPOńSKIeJ FIRMY Graphtec, 
CZOŁOWeGO PRODUCeNTA PLOTeRóW TNąCYCH. 
w naszej ofercie znajdują się: 
n rolkowe plotery tnące umożliwiające precyzyjne wycięcie etykiet dowolnego kształtu, 

wydrukowanych dowolną metodą;
n tablicowe plotery tnąco-bigujące – niezastąpione przy projektowaniu i produkcji opakowań 

z kartonu i tektury falistej, a także przygotowaniu płyt i obciągów do lakierowania wybiórczego;
n rolkowe plotery tnące z podajnikiem do szybkiego wycinania etykiet dowolnego kształtu 

i materiałów opakowaniowych;
n plotery drukujące atramentami UV – umożliwiające wydruk na materiałach płaskich o grubości do 120 mm.


