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ETYFLEX Sp. z o.o.

ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków
tel./fax: 0048 12 292 72 43

www.etyflex.pl

FANO Sp. z o.o.

03-687 Warszawa, ul. Łodygowa 30
tel.: +48 22 679 07 95
e-mail: biuro@fano.pl

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE, OWIJKI, SASZETKI
n NOWOCZESNA DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA
Z ROZBUDOWANYM PARKIEM MASZYNOWYM
precyzja druku, doskonałe odwzorowanie i stabilność
kolorystyczna przy powtarzających się nakładach /
równoległa realizacja wielu zleceń
n TECHNOLOGIE UZUPEŁNIAJĄCE DOSTOSOWANE
DO ROSNĄCYCH POTRZEB KLIENTÓW
zadruk do 10 kolorów / druk flexo z sitodrukiem
/ wielokolorowy cold stamping / 4-kolorowy

Firma FANO specjalizuje się w produkcji
najwyższej jakości Etykiet samoprzylepnych,
Laminatów saszetkowych, Shrink sleeve
oraz folii BOPP w technologii HD FLEXO.

www.fano.pl

ZAPRASZAMY
DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY
www.fano.pl

FOPS

ZAŁOŻONA W 1995 ROKU DRUKARNIA FOPS
SPECJALIZUJE SIĘ W OBSŁUDZE SIECIOWYCH
KLIENTÓW BIZNESOWYCH W ZAKRESIE PRODUKCJI,
DOSTAWY I MONTAŻU MATERIAŁÓW POS,
OUT-OF-HOME ORAZ FOTODEKORACJI.

www.cyfroweetykiety.pl

OD 2018 ROKU OFERTA ZOSTAŁA POSZERZONA
O PRZEMYSŁOWĄ CYFROWĄ PRODUKCJĘ ETYKIET
W ROLI I NA ARKUSZU.

Al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn, PL
tel.: +48 33 488 68 88
tel. kom.: +48 500 200 401
e-mail: ofﬁce@cyfroweetykiety.pl

GRAFPOL B.M. Meszkes

ul. Przemysłowa 8N, 85-758 Bydgoszcz
handel@grafpol.com / export@grafpol.com
tel.: +48 52 32 52 600

www.grafpol.pl

MAL-POL
Zakład Poligraficzny Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Długa 28, Olesin, 05-311 Dębe Wielkie
tel./fax: +48 25 757 79 26

www.mal-pol.com.pl

GRAFPOL JEST CZOŁOWYM PRODUCENTEM
ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH W POLSCE
Nasze doświadczenie, zasoby i umiejętności budujemy
nieprzerwanie od 1985 roku. Kolejne inwestycje
sprawiają, że Grafpol jest liderem jakości i serwisu.

OFERUJEMY:
ekologiczne rozwiązania druku
n druk do 10 kolorów flekso, sitodruk
n druk cyfrowy HP Indigo
n

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY MAL-POL
ISTNIEJE NA RYNKU OD 1993 ROKU.
Posiadamy rozbudowany park maszyn, profesjonalne
studio graﬁczne, własną przygotowalnię form drukowych
oraz system prooﬁngu cyfrowego.
Podstawową działalnością ﬁrmy jest produkcja wysoko
przetworzonych etykiet samoprzylepnych oraz zadruk
laminatów w technologii fleksograﬁcznej, cyfrowej
i sitodrukowej z możliwością uszlachetnień.
Pracujemy zgodnie z certyﬁkatami BRC, FSC i PEFC.

n

zadruk na kleju dla wielowarstwowych etykiet
typu sandwich oraz peel-off / tłoczenie
KOORDYNACJA I KONTROLA NA KAŻDYM ETAPIE
PRODUKCYJNYM DLA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
wsparcie w procesie projektowania graﬁcznego
/ doradztwo w doborze odpowiedniej kolorystyki
/ własna cyfrowa naświetlarnia CtP
JESTEŚMY JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH
DRUKARŃ W POŁUDNIOWEJ POLSCE

Naszą ofertę kierujemy głównie do wymagających
klientów z branży kosmetycznej i spożywczej
oraz producentów chemii gospodarczej, którzy
oczekują bardzo wysokiej jakości druku oraz poszukują
dodatkowych uszlachetnień jak złocenie, tłoczenie,
efekty metaliczne, holograﬁczne czy sitodruk rotacyjny,
a to wszystko połączone w jednym produkcie.
Stosujemy wyłącznie certyﬁkowane i atestowane
materiały, a jakość HD FLEXO w połączeniu ze 100%
inspekcją druku gwarantuje produkt najwyższej jakości.

Produkujemy etykiety w maksymalnej
szerokości 330 mm w technologii Inkjet UV
na podłożach papierowych i foliowych,
również metalicznych i bezbarwnych.
Druk CMYK z kolorem białym.
Możliwe niskie nakłady, nawet 10 szt.
Wysoka jakość, krótkie terminy, brak kosztów
przygotowalni, przy małych nakładach produkcja
bezwykrojnikowa. Obsługa zmiennych danych,
kodów kreskowych, personalizacja.

n
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pojedynczo aplikowane soczewki (fresnel lense)
tłoczenie (embossing)
etykiety wielostronne i dwuwarstwowe
druk ukryty (widoczny w świetle UV)
farby i lakiery wodne, niskomigracyjne i UV
zdobienia foliami/ laminowanie
druk od strony kleju
etykiety zabezpieczające (plomby)
saszetki
etykiety typu IML/ BML i platynki

NASZE MOŻLIWOŚCI:
n druk do 12 kolorów flexo
n cold stamping, hot stamping
n lakiery tactile (wypukłe)
n embossing, debossing
n druk spersonalizowany i sekwencyjny technologią cyfrową
n druk zmiennych kodów w technologii fleksograﬁcznej
n etykiety typu zdrapka (loterie)
n druk od strony kleju
n etykiety typu peel-off 3/5 stron
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Jesteśmy cyfrową drukarnią specjalizującą się
w dostarczaniu wielobarwnych etykiet samoprzylepnych
w zwoju. Priorytetami są dla nas: jakość, szybki czas
realizacji zamówień i zadowolenie naszych klientów.
Posiadamy certyﬁkat FSC.

SPECJALIZACJA:
druk cyfrowy etykiet samoprzylepnych w technologii
Ink Jet UV (W+CMYK) 1200 x 1200 dpi – kropla 2 pl
oraz Dry Toner (CMYK) 1200 x 3600 dpi.

W OFERCIE
n
n
n
n
n
n
n

etykiety samoprzylepne jednowarstwowe
etykiety samoprzylepne wielowarstwowe
mono- i multimateriałowe (peel-off)
etykiety serializacyjne TE
etykieto-ulotki – BOOKLETY
etykiety shrink sleeve
etykiety wrap-around
banderole do banderolownic tapetowe i pozycjonowane

OFERUJEMY: etykiety samoprzylepne wielobarwne;
etykiety samoprzylepne bez zadruku (papierowe
i foliowe); etykiety typu peel-off; etykiety IML;
folie BOPP od 25 µm z zadrukiem; laminaty wielowarstwowe; wieczka aluminiowe; folię aluminiową
do blistrów. Uszlachetnienia: lakier UV (matowy,
błyszczący); laminat (matowy, błyszczący); folie
metaliczne CF (srebrna, złota, holograﬁczna).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

n

n

nadruki reliefowe
– teksty Braille'a
– trójkąty ostrzegawcze
ulotki do leków i kosmetyków
– składane i nieskładane
na papierach 40 / 45 / 50 g/m2

JAKOŚć OFFSETU WE FLEXOGRAFII
DZIĘKI TECHNOLOGII ESKO CRYSTAL

POLI-PLUS Sp. z o.o.

ul. Mostek 2/8, 80-759 Gdańsk
tel. kom.: 607 330 552, biuro@poliplus.com.pl

www.poliplus.com.pl

Zakład Poligraficzny
Wiking Graf sp.j. T. Jakubowski

ul. Elektronowa 1a, 94-103 Łódź
tel.: +48 42 630 11 12, +48 42 630 11 15
e-mail: ofﬁce@wiking-graf.pl

www.wiking-graf.pl

DWIE NOWE MASZYNY MARK ANDY W FIRMIE REGANTA

W łódzkiej drukarni Reganta rozpoczęły pracę dwie nowe maszy-

zwykle intuicyjny. Z kolei Evolution Series E5 to rewolucyjne rozwiąza-

ny fleksograﬁczne ﬁrmy Mark Andy: 17-calowa, 11-kolorowa Perfor-

nie, które w pełni bazuje na napędach serwo.

Zakupione maszyny to kolejne rozwiązania Mark Andy w ﬁrmie

17 cali i – w konﬁguracji dostarczonej do drukarni Reganta – składa

formance Series P3 oraz Peformance Series P7, a także Scout

dla każdego cylindra formowego i dociskowego). Maszyna pracu-

mance Series P7 oraz 13-calowa, 8-kolorowa Evolution Series E5.
Reganta. Wcześniej traﬁły tu modele: Performance Series P5, Per2200. Jej specjalizacją jest produkcja etykiet oraz opakowań z fo-

lii i laminatów zadrukowanych metodą fleksograﬁczną. Mark Andy
towarzyszy nam w rozwoju od lat i jesteśmy z tej współpracy bardzo

zadowoleni – mów Igor Szlaski, właściciel firmy. – Nowe, jeszcze

bardziej zaawansowane technologicznie maszyny tego producenta są

częścią naszego planu inwestycyjnego. Zwiększą one naszą wydajność

i podniosą jakość produkcji. Tym samym umożliwią dalszy, intensyw-

Maszyna Performance Series P7 obsługuje wstęgę o szerokości

się z 11 zespołów fleksograﬁcznych (z osobnym napędem serwo

je z maksymalną prędkością 306 m/min i jest sterowana dedyko-

wanym modułem kontrolnym z ekranem dotykowym. Jej konﬁgu-

racja umożliwia zdalną diagnostykę przez internet.

Maszyna Evolution Series E5 zadrukowuje wstęgę o szerokości

13 cali (330 mm) i – w wersji zamówionej przez łódzką drukarnię –

jest wyposażona w 8 zespołów drukujących (w technologii Pro UV),
system odwracania folii, stację do foliowania na zimno, stację wykra-

ny rozwój, a także pozwolą zwiększyć naszą obecność na rynkach

wania oraz pre- i autoregister. Pracuje z prędkością do 230 m/min.

Maszyny rozpoczęły pracę zgodnie z planem i niemal od razu prze-

Evolution dbają m.in. precyzyjne, niezależne zespoły farbowe i do-

zagranicznych, głównie europejskich.

łożyły się na codzienną działalność ﬁrmy Reganta. Wiąże się to

głównie z wydajnością – podkreśla Igor Szlaski. – Wysoka prędkość

obu maszyn w sposób bezpośredni przekłada się bowiem na nasze moce produkcyjne i możliwość znacznie szybszej realizacji zleceń. W efek-

cie skrócimy czas dostawy gotowych etykiet do klienta. Performance

Series P7 to urządzenie klasy premium, wyposażone w liczne rozwiązania technologiczne wzbogacające cały proces wytwórczy. Maszyna

jest bardzo szybka i ergonomiczna, a do tego sterowana w sposób nie-
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O wysoką jakość etykiet i opakowań realizowanych w maszynach

cisk, zaawansowane opcje wykrawania czy system kontroli naprę-

żenia wstęgi.

Obie maszyny uwzględniają nie tylko ambitne plany drukarni Regan-

ta – mówi Tom Cavalco z firmy Mark Andy – ale także zmieniające

się potrzeby i wymagania, zarówno ze strony właścicieli marek, jak
i konsumentów. Wdrożenie każdej z nich otwiera przed użytkownikami

ogromne możliwości pozyskania nowych klientów i rynków. (…)
OpRACOWAnO nA pOdSTAWIe InfORMACjI fIRMy MARk Andy

