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

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

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

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

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. 

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

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.

ETYFLEX Sp. z o.o.
ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków
tel./fax: 0048 12 292 72 43
www.etyflex.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 

zadruk na kleju dla wielowarstwowych etykiet 
typu sandwich oraz peel-off / tłoczenie

n 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

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

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

ZAPRASZAMY 
DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY 
www.fano.pl 

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. 

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.

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

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
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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

W OFERCIE

n etykiety samoprzylepne jednowarstwowe
n etykiety samoprzylepne wielowarstwowe 

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

n nadruki reliefowe
– teksty Braille'a
– trójkąty ostrzegawcze

n 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

Je ste śmy cy fro wą dru kar nią spe cja li zu ją cą się 
w do star cza niu wie lo barw nych ety kiet sa mo przy lep nych
w zwo ju. Prio ry te ta mi są dla nas: ja kość, szyb ki czas
re ali za cji za mó wień i za do wo le nie na szych klien tów.
Po sia da my cer ty fi kat 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.

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 wielo-
warstwowe; wieczka aluminiowe; folię aluminiową
do blistrów. Uszlachetnienia: lakier UV (matowy,
błyszczący); laminat (matowy, błyszczący); folie
metaliczne CF (srebrna, złota, holograficzna).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. 

W łódz kiej dru kar ni Re gan ta roz po czę ły pra cę dwie no we ma szy -
ny flek so gra ficz ne fir my Mark An dy: 17-ca lo wa, 11-ko lo ro wa Per for -
man ce Se ries P7 oraz 13-ca lo wa, 8-ko lo ro wa Evo lu tion Se ries E5.
Za ku pio ne ma szy ny to ko lej ne roz wią za nia Mark An dy w fir mie
Re gan ta. Wcze śniej tra fi ły tu mo de le: Per for man ce Se ries P5, Per -
for man ce Se ries P3 oraz Pe for man ce Se ries P7, a tak że Sco ut
2200. Jej spe cja li za cją jest pro duk cja ety kiet oraz opa ko wań z fo -
lii i la mi na tów za dru ko wa nych me to dą flek so gra ficz ną. Mark An dy
to wa rzy szy nam w roz wo ju od lat i je ste śmy z tej współ pra cy bar dzo 
za do wo le ni – mów Igor Szla ski, wła ści ciel fir my. – No we, jesz cze
bar dziej za awan so wa ne tech no lo gicz nie ma szy ny te go pro du cen ta są
czę ścią na sze go pla nu in we sty cyj ne go. Zwięk szą one na szą wy daj ność
i pod nio są ja kość pro duk cji. Tym sa mym umoż li wią dal szy, in ten syw -
ny roz wój, a tak że po zwo lą zwięk szyć na szą obec ność na ryn kach 
za gra nicz nych, głów nie eu ro pej skich.
Ma szy ny roz po czę ły pra cę zgod nie z pla nem i nie mal od ra zu prze -
ło ży ły się na co dzien ną dzia łal ność fir my Re gan ta. Wią że się to
głów nie z wy daj no ścią – pod kre śla Igor Szla ski. – Wy so ka pręd kość
obu ma szyn w spo sób bez po śred ni prze kła da się bo wiem na na sze mo -
ce pro duk cyj ne i moż li wość znacz nie szyb szej re ali za cji zle ceń. W efek -
cie skró ci my czas do sta wy go to wych ety kiet do klien ta. Per for man ce
Se ries P7 to urzą dze nie kla sy pre mium, wy po sa żo ne w licz ne roz wią -
za nia tech no lo gicz ne wzbo ga ca ją ce ca ły pro ces wy twór czy. Ma szy na
jest bar dzo szyb ka i er go no micz na, a do te go ste ro wa na w spo sób nie -

zwy kle in tu icyj ny. Z ko lei Evo lu tion Se ries E5 to re wo lu cyj ne roz wią za -
nie, któ re w peł ni ba zu je na na pę dach ser wo.
Ma szy na Per for man ce Se ries P7 ob słu gu je wstę gę o sze ro ko ści
17 ca li i – w kon fi gu ra cji do star czo nej do dru kar ni Re gan ta – skła da
się z 11 ze spo łów flek so gra ficz nych (z osob nym na pę dem ser wo
dla każ de go cy lin dra for mo we go i do ci sko we go). Ma szy na pra cu -
je z mak sy mal ną pręd ko ścią 306 m/min i jest ste ro wa na de dy ko -
wa nym mo du łem kon tro l nym z ekra nem do ty ko wym. Jej kon fi gu -
ra cja umoż li wia zdal ną dia gno sty kę przez in ter net. 
Ma szy na Evo lu tion Se ries E5 za dru ko wu je wstę gę o sze ro ko ści
13 ca li (330 mm) i – w wer sji za mó wio nej przez łódz ką dru kar nię – 
jest wy po sa żo na w 8 ze spo łów dru ku ją cych (w tech no lo gii Pro UV), 
sys tem od wra ca nia fo lii, sta cję do fo lio wa nia na zim no, sta cję wy kra -
wa nia oraz pre - i au to re gi ster. Pra cu je z pręd ko ścią do 230 m/min. 
O wy so ką ja kość ety kiet i opa ko wań re ali zo wa nych w ma szy nach
Evo lu tion dba ją m.in. pre cy zyj ne, nie za leż ne ze spo ły far bo we i do -
cisk, za awan so wa ne opcje wy kra wa nia czy sys tem kon tro li na prę -
że nia wstę gi. 
Obie ma szy ny uwzględ nia ją nie tyl ko am bit ne pla ny dru kar ni Re gan -
ta – mó wi Tom Ca val co z fir my Mark An dy – ale tak że zmie nia ją ce
się po trze by i wy ma ga nia, za rów no ze stro ny wła ści cie li ma rek, jak
i kon su men tów. Wdro że nie każ dej z nich otwie ra przed użyt kow ni ka mi
ogrom ne moż li wo ści po zy ska nia no wych klien tów i ryn ków. (…)

OpRA CO WA nO nA pOd STA WIe In fOR MA CjI fIR My MARk An dy

DWIE NO WE MA SZY NY MARK AN DY W FIR MIE RE GAN TA 


