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PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJÑCYCH

REKLAMA I DRUK
W PE¸NYM ZAKRESIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprzęt i oprogramowanie do prepress
Maszyny i urządzenia drukujące
Maszyny i urządzenia introligatorskie
Urządzenia do uszlachetniania druku
Urządzenia do etykietowania
Urządzenia do produkowania i przetwarzania
materiałów poligraficznych
Maszyny do produkcji opakowań zadrukowanych
Urządzenia kontrolno-pomiarowe i pomocnicze
Części zamienne i podzespoły
Usługi poligraficzne
Materiały i akcesoria
Reprodukcja

•
•
•
•
•
•
•

Artykuły reklamowe i promocyjne
Agencje reklamowe
Fotografia reklamowa
Usługi reklamowe
Doradztwo i marketing
Import materiałów reklamowych
Technologie

• Druk wielkoformatowy
• Komunikacja wizualna
(naklejki na autobusach, tramwajach,
samochodach, sklepach, taxi)
• Materiały i urządzenia do produkcji
reklamy (maszyny + tkaniny, papier)
• Usługi reklamowe
• Fotografia reklamowa
• Usługi wystawiennicze
• POS

Oddajemy w Paƒstwa r´ce specjalnie przygotowany PRZEWODNIK po targowych
nowoÊciach i wydarzeniach. B´dzie on cennym êródłem informacji o najnowszych trendach, technologiach i premierach rynkowych, w najwa˝niejszych sektorach zwiàzanych
z rynkiem poligraficzno-reklamowym, prezentowanych podczas Mi´dzynarodowych
Targów Artykułów i Usług Reklamowych EURO-REKLAMA OUTDOOR EXPO i EUROREKLAMA GIFT EXPO oraz Mi´dzynarodowych Targów Maszyn, Materiałów i Usług
Poligraficznych POLIGRAFIA.

SÑ POWODY, ˚EBY TU BYå!
Targi EURO-REKLAMA i POLIGRAFIA to:
• przegląd technologii i nowoÊci produktowych na rynku poligraficznym, out-of-home me-

dia oraz w branży nośników i artykułów reklamowych, w tym upominków promocyjnych

• płaszczyzna nawiàzania owocnych kontaktów biznesowych
• miejsce inspiracji przed przygotowaniem strategii marketingowej firmy
• profesjonalne spotkania bran˝owe jako efektywna wymiana informacji o produktach,

rynkach i konkurencji

• bogaty w konferencje i seminaria program oraz wydarzenia specjalne – prezentacje,

konkursy, przestrzenie tematyczne

Bezp∏atny wst´p na targi
po rejestracji on-line,
dost´pnej do 19.04.09 na:
> www.poligrafia.mtp.pl
> www.outdoorexpo.pl
> www.giftexpo.pl

PROGRAM
WYDARZE¡

POLIGRAFIA / EUROREKLAMA
(stan na dzień – 26.03.2009)

9.30-15.30

WTOREK, 21.04.09
Komplementarna Komunikacja Wizualna w Digital Signage
i Cyfrowych NoÊnikach Zewn´trznych
Organizator: EUROPEAN MEDIA GROUP Sp. z o.o.
Wst´p wolny dla zwiedzajàcych targi po rejestracji na stronie
www.visualcommunication.pl

Hol Wschodni,
sala zielona

11.00-14.00

Konferencja edukacyjna – Nowoczesna edukacja zawodowa
wymogiem współczesnej poligrafii
Organizator: Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Poligraficznego, Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie
Wst´p wolny dla zwiedzajàcych targi

WTC, sala 108

11.00-14.00

Prezentacja farb offsetowych do druku zabezpieczeƒ oraz efektów
specjalnych serii Smart`up
Organizator: GRAFMAJ AM
Wst´p wolny dla zwiedzajàcych targi

Pawilon 14A,
sala du˝a

12.30

Cykl seminariów przygotowanych przez Korporacj´ Poligrafów
Poznaƒskich SIMP – Ligum Pol Sp. z o.o. w ramach AKADEMII
POLIGRAFICZNEJ

Pawilon 5,
stoisko 9

14.30-17.00

Posiedzenie Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych
Organizator: Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych
Obowiàzujà zaproszenia

WTC, sala 112

10.15-16.15

ÂRODA, 22.04.09
VII Konferencja Polskiej Izby Druku „Standardy w poligrafii”
Organizator: Polska Izba Druku

Pawilon 14A,
sala du˝a

Wst´p płatny po rejestracji na stronie www.izbadruku.org.pl
12.30

9.00-14.00

Cykl seminariów przygotowanych przez Korporacj´ Poligrafów
Poznaƒskich SIMP – Ligum Pol Sp. z o.o. w ramach AKADEMII
POLIGRAFICZNEJ
CZWARTEK, 23.04.09
Spotkanie dla partnerów i klientów firmy Canon
Organizator: Canon Business Solution Polska

Pawilon 5,
stoisko 9

Pawilon 14A,
sala mała

Obowiàzujà zaproszenia
10.00-13.00

Seminarium poÊwi´cone zarzàdzaniu kryzysowemu
Organizator: Magazyn Poligrafika i MTP

Hol Wschodni,
sala niebieska

Wst´p wolny dla zwiedzajàcych targi
11.00-14.00

Prezentacja farb offsetowych do druku zabezpieczeƒ oraz efektów
specjalnych serii Smart`up

Pawilon 14A,
sala du˝a

Organizator: GRAFMAJ AM
Wst´p wolny dla zwiedzajàcych targi
12.30

Cykl seminariów przygotowanych przez Korporacj´ Poligrafów
Poznaƒskich SIMP – Ligum Pol Sp. z o.o. w ramach AKADEMII
POLIGRAFICZNEJ

Pawilon 5,
stoisko 9

WYDARZENIA SPECJALNE
Galeria Niekonwencjonalnych Upominków Reklamowych Targów Euro-Reklama
GIFT EXPO
Ju˝ po raz trzeci dwumiesi´cznik „Pro-KREACJA” organizuje podczas targów wyjàtkowà Galeri´. To właÊnie tutaj b´dzie mo˝na podziwiaç oryginalne,
wykraczajàce poza wszelkie schematy upominki reklamowe. Galerii towarzyszy
Konkurs na Najbardziej Kreatywny Upominek Targów Euro-Reklama GIFT EXPO,
zakoƒczony plebiscytem publicznoÊci, wyłaniajàcym w głosowaniu zwyci´zc´ Konkursu.
Pawilon 3

Display Show
Najciekawsze produkty w bran˝y ekspozytorów POS, a tak˝e najlepsze, innowacyjne technologicznie projekty, zgłoszone do Konkursu SuperstarPoland 2009, warto zobaczyç podczas specjalnej ekspozycji Display Show, organizowanej przez Wydawnictwo
Display. Mi´dzynarodowe edycje konkursów Superstar odbywajà
si´ od kilkunastu lat nie tylko w Niemczech, a tak˝e we Włoszech,
Rosji i Hiszpanii.
Pawilon 3

Salon Druku Wielkoformatowego
Specjalna przestrzeƒ tematyczna zlokalizowana w bezpoÊrednim sàsiedztwie Miasteczka Drukarƒ
Polskich. Salon Druku Wielkoformatowego, zorganizowany w ramach targów POLIGRAFIA i EuroReklama, ma na celu promocj´ materiałów oraz urzàdzeƒ poligraficznych słu˝àcych produkcji
reklam wielkoformatowych.
Pawilon 3A

Miasteczko Drukarƒ Polskich
Wydzielona z targów ekspozycja poÊwi´cona całkowicie polskiej poligrafii, której patronuje Polska Izba Druku. Tu właÊnie
znaleêç b´dzie mo˝na pełnà ofert´ usług poligraficznych oferowanych przez polskie firmy: poczàwszy od przygotowania do
druku, poprzez wszystkie techniki drukarskie, a˝ po obróbk´
po druku (introligatornia, foliowanie, lakierowanie itp.).
Partnerzy: PrintinPoland.com, czasopismo Wydawca.
Pawilon 3A

Poligrafia RETRO
W ramach ekspozycji przygotowanej przez Magazyn Âwiat Druku b´dzie mo˝na obejrzeç eksponaty
nawiàzujàce do dawnych epok w dziejach drukarstwa – starodruki, dawne oprawy ksià˝kowe,
czcionki drukarskie, urzàdzenia drukujàce i introligatorskie wykorzystywane w oficynach drukarzy
ubiegłych stuleci. Zainteresowani b´dà mogli spróbowaç swoich sił w pisaniu g´sim piórem oraz
zapoznaç si´ z technikà wytwarzania papieru czerpanego. Innà atrakcjà b´dzie tak˝e pokaz drukowania na dziewi´tnastowiecznej dociskowej maszynie typograficznej typu „Bostonka”.
Pawilon 5
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EASY GIFTS SP. Z O.O.
pawilon 3, stoisko 2

Brelok „Delhi”
Oryginalny i dyskretny
brelok do kluczy z rozpylaczem do perfum. Optymalnie dopasowany pojemnik
wewnątrz breloka, pozwala
na wielokrotne napełnianie
go ulubionym zapachem.
Każdy brelok zapakowany
jest pojedynczo w estetyczny, srebrny kartonik.
Filcowa torba „Mainz”
Ekologiczna, dwukolorowa
torba filcowa, zawieszana
na ramię. Idealnie dopasowuje się do każdej okazji –
na spacer, do pracy czy na
zajęcia. Dzięki praktycznemu zapięciu na rzep – niezwykle funkcjonalna.

Ceramiczna misa „Pearl”
Ceramiczna misa typu 3w-1 doskonale wpasuje się
w wystrój każdego stołu.
Misa łączy oryginalność
z praktycznością, co pozwala na wykorzystanie
jej zarówno na biznesowe spotkania przy kawie
jak i wieczory z przyjaciółmi. Misa zapakowana
jest pojedynczo w srebrne,
ozdobne pudełko.

GIFT STAR
pawilon 3, stoisko 24
Logosmycz ze skarpetà
Logosmycz wyposażona jest w specjalne, niezwykle
praktyczne etui, dzięki któremu telefon komórkowy,
odtwarzacz MP3 lub MP4 można mieć zawsze przy
sobie. Kolorystyka skarpet może być dopasowana do
barw każdej firmy, dostępne są w kolorach - czarnym,
białym, chabrowym, czerwonym, pomarańczowym, różowym, żółtym, zielonym, bordowym lub beżowym. Dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia logo (2x1cm)
na etui (do czterech kolorów).

Torba z juty „Hannower”
Uniwersalna torba na zakupy wielokrotnego użytku. Torba wykonana jest
z biodegradowalnej juty
- materiału znanego z niezwykłej wytrzymałości.

Stojak na przyprawy „Pescia”
Wygodny i elegancki zestaw pojemników na przyprawy, składający się ze
stojaka i czterech puszek,
które dzięki wbudowanym w denko magnesom
samoczynnie
utrzymują się na stojaku. Przez
wieczko każdej z puszek
można łatwo sprawdzić,
jaka przyprawa mieści się
w słoiczku. Dzięki zamieszczeniu dwóch rodzajów
sitek w wieczkach, ilość
każdej z przypraw można
indywidualnie dostosować
do każdej potrawy.

Smycz ze złàczkà USB (PenDrive)
Wyjątkowa logosmycz, posiadająca przydatną i funkcjonalną pamięć przenośną USB – PenDrive, która
umieszczona jest w plastikowej klamrze smyczy. Znakomicie sprawdzi się w nieprzewidzianych sytuacjach.
Pojemność pamięci USB mieści się 256MB-16GB.

N
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Logosmycz bi˝uteria z eko-skóry z du˝ym kółkiem
Nowoczesna i elegancka logosmycz biżuteria z paskiem
z eko-skóry. Pasek dostępny jest w kolorach: czarnym,
brązowym i białym. Wyrafinowania dodaje smyczy
piękna, srebrna obrączka z uchwytem na telefon komórkowy, umieszczona na końcu paska.

Długopis USB z wbudowanà kamerà do filmowania
Niekonwencjonalny i w pełni funkcjonalny długopis z
wbudowaną pamięcią przenośną USB oraz kamerą do
filmowania. Czas nagrywania filmu w kolorze i dźwiękiem w formacie AVI np. 1GB-2 godz., 2GB-4 godz.
Kompresja 352*288 AVI format video.

PRO-USB

pawilon 3, stoisko 24
PENDRIVE w dowolnym kształcie
Dostosowujący się do każdego kształtu i koloru silikonowy Pendrive, to doskonały gadżet dla każdej firmy.
Możliwość tłoczenia logo do wewnątrz i na zewnątrz
pozwala na jeszcze większe wykorzystanie powierzchni
reklamowej USB. Pojemność pamięci to 1-8 GB.

EXACT CO. J.TRÑCEWICZ
A4PRINT.PL
pawilon 3, stoisko 80
A4print.eu - internetowy system zamówieƒ druku
offsetowego i wielkoformatowego
Nowoczesny, internetowy system zdecydowanie ułatwi każdej firmie składanie zamówień na wszelkie materiały promocyjne m.in. ulotki, foldery czy bannery.
System funkcjonuje na terenie całej Unii Europejskiej i jest dostępny w języku polskim i angielskim.
Możliwość płatności on-line (Pay-Pal) w EUR oraz
GBP (w złotówkach dla A4print.pl) przyspiesza realizację transakcji. Na stronie www.a4print.eu znajdują
się także podstawowe informacje techniczne i uwagi
do przygotowania projektów.

pawilon 3, stoisko 100
Roll Up Wielkoformatowy HQ 2x3m
Wysokiej jakości, nowoczesny roll up, umożliwiający ekspozycję grafiki o
wysokości do 3 m (drążki rozsuwane teleskopowo) i szerokości 2 m. Waga
nośnika – łącznie z torbą
transportową – zapinaną
na suwak na całej długości
wynosi 10,3 kg.
Âcianka Alusystem 240 x 230 cm
Konstrukcja ścianki to łukowato wyprofilowana, skręcana z elementów rama, o szerokości 240 cm i wysokości 230
cm, przymocowana do dwóch
bocznych słupków. Całość
stworzona jest z anodowanego
aluminium, z okrągłymi podstawami do słupków z malowanej proszkowo stali.

N

NOWOÂCI PAWILON 3

Długość zestawu po linii prostej – 3,0 m, wysokość 2,40
m. Trzy panele z grafiką przymocowane są do ramy za
pomocą taśmy magnetycznej. Na doskonały efekt wizualny ścianki składają się również dodatkowe 3 lampy halogenowe (150W) oraz dodatkowe dwie półeczki na broszury A4 do zamocowania na słupkach. Waga
zestawu to 38 kg.
Âcianka L-Bannerowa
Idealna, łukowato zakrzywiona ścianka wystawiennicza o wysokości 230 cm
i szerokości 255 cm. Konstrukcja składa się z czterech statywów oraz skręcanych z trzech elementów w
całość górnej i dolnej poprzeczki, do zestawu można opcjonalnie zastosować
reflektorki
halogenowe.
Waga ścianki łącznie z torbą transportową wynosi
12,5 kg.

EKO-TECH MAREK JELONEK
pawilon 3, stoisko 81
Folia Odblaskowa Mikropryzmatyczna VC212
Folia Odblaskowa VC212
to innowatorski, pod względem konstrukcji i jakości,
produkt reklamowy. Jako
jedyna tego typu na świecie
folia mikropryzmatyczna,
wykonana jest tylko z jednej warstwy, dzięki czemu
umożliwione jest zamieszczenie wysokojakościowej grafiki reklamowej na pojazdach, stosowane także do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych.

Banerowy system wystawienniczy - Blocker
Najnowsza propozycja banerowego systemu wystawienniczego – mała konstrukcja
przy dużej powierzchni reklamowej. Innowacyjność systemu polega na ekonomicznym wykorzystaniu samej
powierzchni podłogi (tylko
kilka centymetrów kwadratowych), przy jednoczesnym
zagospodarowaniu powierzchni reklamowej standu (przynajmniej 2 metrów kwadratowych). System sprawdza się
szczególnie tam, gdzie każdy
metr powierzchni jest niezwykle cenny.
Półki i uchwyty do Êcianki wystawienniczej
Nowoczesne uchwyty i półki do ścianek wystawienniczych pozwalają na umieszczenie bezpośrednio na konstrukcji systemu ekranu LCD oraz klawiatury. Uchwyty i półki mogą być dodatkowo wykorzystywane do
umieszczenia szyldu z nazwą firmy, produktu lub też
ekspozycji lżejszych produktów czy folderów reklamowych. Całość sprawia, że stoisko staje się bardziej
funkcjonalne, nowoczesne i eleganckie.

EXTEND VISION SP. Z O.O.
pawilon 3, stoisko 78
InfoStand Mobile
Multimedialny kiosk wystawienniczy złożony z
lekkiej, składanej konstrukcji wraz z monitorem
dotykowym oraz klawiaturą, to niezwykle proste w
obsłudze, przydatne narzędzie, ułatwiające wszelkie prezentacje multimedialne. Kiosk jest łatwy w
montażu, rozkłada się samodzielnie w czasie konferencji, sympozjum, czy
targów.

System wystawienniczy - Platinum
Nowoczesny design, możliwość różnorodnej konfiguracji i funkcjonalność – to
najważniejsze cechy systemu wystawienniczego Platinum. Można go łatwo skomponować ze standardowymi
standami oraz stworzyć samodzielne stoisko wystawiennicze. System ten jest
konkurencyjny do standardowej zabudowy targowej,
jego nowatorski design nie
ma swojego odpowiednika
na rynku produktów wystawienniczych.
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Tuba - autokofer
Atrakcyjna i estetyczna
tuba na kółkach jest lekka
– nie zwiększa ciężaru systemu, wytrzymała – wykonana z najlepszej jakości
tworzywa oraz niezwykle
funkcjonalna – dzięki zamocowanym kółkom łatwa
do transportu. Tuba jest
niewielkich
rozmiarów,
dzięki czemu może być
przewożona w bagażniku
samochodowym.

Du˝e statyczne latawce-banery
Latawce – banery to nowatorskie i zaskakujące nośniki
reklamowe, wykorzystujące sporą powierzchnię reklamową. Kształt latawca może być dostosowany do prezentowanego produktu. Latawiec jest niezwykle lekki,
unosi się w powietrzu nawet przy minimalnym powiewie wiatru. Latawiec może mieć rozpiętość do 6 m i
długość do 10-12 m. Konstrukcja wykonana jest z tkaniny ribstop i włókien węglowych.

FABRYKA FLAG LINEA
pawilon 3, stoisko 90

Linia systemów ekspozycyjnych Display Planet
DisplayPlanet to strefa gotowych rozwiązań ekspozycyjnych zarówno indoorowych jak i outdoorowych
obejmująca m.in. roll-upy, l-banery, x-banery, flagi
plażowe i ścianki. Wysoka jakość systemów oraz doskonałość prezentowanych wydruków czyni z nich perfekcyjne i przyciągające uwagę nośniki reklamowe.

IKAR - DRACHENWERKSTATT
- PRODUKCJA-EKSPORT-IMPORT

pawilon 3, stoisko 117
Latawce akrobacyjne i komorowe
Doskonały sposób na niekonwencjonalną promocję
outdoorową, połączoną ze
sportem. Latawce mogą być
wykorzystane do pokazów
wcześniej zaplanowanych
figur, nauki i kursu latania
akrobacyjnego czy wyścigów buggy latawcami z logo
firmy. Są nośnikiem dla reklamy od kilku do kilkunastu metrów kwadratowych.
Małe latawce z nadrukiem
Wykonane ze specjalistycznych tkanin (ribstop) i konstrukcji z włókien węglowych lub szklanych latawce
są ciekawym i oryginalnym
sposobem promocji. Płaskie lub przestrzenne mogą
przybrać kształt każdego
reklamowanego produktu.
Wymiary od ok. 30x30cm
do 100x150cm. W skład
latawca wchodzi żagiel latawca, stelaż, rączka z linką i instrukcja. Wszystkie
latawce testowane są w powietrzu.

Wykonywanie wielkoformatowych reklam na paralotniach (ribstopem)
Wykonywanie ribstopem wielkoformatowych reklam
na paralotniach nie wpływa na lotność skrzydła. Wykonuje się je z tkaniny o tych samych własnościach jak
skrzydło. Jest to widoczna (o powierzchni do 40m2),
trwała i przyciągająca uwagę reklama, o bogatej kolorystyce.

Wykonywanie wielkoformatowych reklam na balonach na ogrzane powietrze (ribstopem)
Wykonywanie reklam na
balonach ribstopem oraz
specjalnych banerów okolicznościowych do balonów na ogrzane powietrze,
to nowoczesny sposób na
niestandardową reklamę.
Taki baner można zmieniać
przed każdym lotem i nie
wpływa to na lotność statku powietrznego. Jest to reklama na kilkuset metrach
kwadratowych, bardzo dobrze widoczna i przyciągająca uwagę.
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INVENTION-GROUP.COM
BO˚YDAR MILEWSKI
pawilon 3, stoisko 83

Inteligentne ROBOTY reklamowe
Atrakcyjne wizualnie roboty z powodzeniem mogą być
wykorzystywane w reklamie. Ich oryginalny wygląd
przyciąga wielu klientów.
Decydując się na kampanię
marketingową z udziałem
robotów, można uzyskać
nową i niepowtarzalną jakość reklamy. Roboty m.in.
mogą rozdawać ulotki, zabawiać klientów lub przynieść kieliszek szampana.

Solvoprint Wallpapers P, Solvoprint Wallpapers
NW, Solvoprint painters canvas
Najnowsza linia produktów renomowanej firmy
Neschen A.G., idealne do dekorowania wnętrz, fotorealistyczna jakość zadruku, posiada atest niepalności
oraz atest PZH. Dedykowany do zadruku tuszami UV
oraz eco solventowymi.

PPH NOSTER ARTUR KOZŁOWSKI
MEDIAN POLSKA SP. Z O.O.
pawilon 3, stoisko 107
Folia z niebieskim klejem BASE BLUE
Biały kolor z nutką niebieskiego daje wrażenie
świeżości i czystości. Kolor niebieski „polepsza” jakość koloru białego. Krycie
ciemnego tła staje się bardziej skuteczne. Bardzo dobrą jakość druku uzyskuje
się nawet przy zmniejszeniu intensywności nakładania tuszu co powoduje dodatkowe oszczędności. Folia
jest dostępna w szerokościach od 1,10 do 1,55m oraz
konfekcjonowana na życzenie w dowolnych nawojach.
Lakiery akrylowe
Lakiery akrylowe z gwarantowaną certyfikatem odpornością na UV i ścieranie.
Technologia nakładania raklowego lub natryskowego
gwarantuje klientom uzyskanie prawidłowej powłoki i struktury.
Media ekologiczne
Najnowsza linia produktów o nazwie PLANETA:
tkaniny biodegradalne, laminaty poliwęglanowe, folie
polipropylenowe. Zaprojektowane w trosce o Ziemię,
nie zaśmiecają środowiska
naturalnego.

pawilon 3, stoisko 70
Ekrany diodowe
Ekrany, dzięki cyfrowej technologii diodowej, bardzo dobrze widoczne są zarówno w dzień jak i w nocy. Ekrany
wielkoformatowe mogą być o różnej rozdzielczości - na
konstrukcjach stalowych, aluminiowych, podwieszane,
mobilne, na dachach czy na stopach żelbetonowych.

DigiMap
DigiMap - zwane również
Way Finder czy InfoKioskiem - to urządzenie łączące
nawigację (centra handlowe)
z Digital Signage. Obudowa
DigiMap wykonana w technice szkieletu aluminiowego
malowanego proszkowo. Elementy poszycia wykonane z
warstwowych płyt aluminiowo-kompozytowych w ośmiu
podstawowych kolorach - opcjonalnie dostępne malowanie we wszystkich kolorach
palety RAL.
Dostępne są elementy wykonane ze stali szlachetnej,
drewna, szkła i tworzyw sztucznych. Ekrany LCD.

N
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Kraty estradowe, kraty truss
Stosowane w konstrukcjach zarówno wolnostojących jak
i podwieszanych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Mocowanie dekoracji i ekranów, zabudowa stoisk wystawowych, konstrukcja kalenic zadaszeń, montaż ciężkich
urządzeń oświetleniowych i systemów nagłaśniających.
Kompatybilność połączeń, uniwersalne lekkie wózki
transportowe, uniwersalność rozwiązań podwieszeń wciągarek. Spawanie metodą TIG w osłonie argonowej.

DigiScreen
Zabudowane ekrany od 15 do
52 cali, nazywane również Miror Screen’ami. Obudowa ze
stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, dostępne malowanie proszkowe we wszystkich
kolorach palety RAL., wyposażone są w lustro i ramkę
interaktywną oraz zabudowę pozwalającą na swobodne ustawienie wewnątrz obiektów. Ekrany zabudowywane również
w ściany lustrzane, gdzie działanie ekranu podobne jest do
lustra weneckiego, na którym wysokiej rozdzielczości obraz
jest widoczny dopiero po włączeniu ekranu.

PRINTY POLAND COLOP POLSKA SP Z O.O.
pawilon 3, stoisko 110
Green Line - seria pieczàtek ekologicznych
Wyjątkowy, zielony kolor oprawy podkreśla strategiczne-ekologiczne cechy produktów. Pieczątki wyprodukowane zgodnie ze standardami certyfikatu ISO 14001.
Doskonała oferta dla klientów dbających o ochronę
środowiska.

TECHNO-LOGIC SP. Z O.O.
pawilon 3, stoisko 66
Âwietlówka 120 cm, 342 diody / Âwietlówka 60 cm,
168 diod
Alternatywa dla tradycyjnych świetlówek, w którym jako
źródło światła wykorzystane zostały wysokowydajne diody
LED. Zdecydowanymi atutami świetlówek LED są: żywotność (do 50.000 godz.), niskie zużycie energii, wysoka bezawaryjność oraz emisja ciepła na minimalnym poziomie i
brak migotania. Produkt występuje w wersjach o długości
60 i 120cm. Dostępne kolory to zimna oraz ciepła biel. Świetlówka wpinana jest bezpośrednio do napięcia 230V.

Neon gi´tki LED RGB 24V
Charakteryzuje się niskim
zużyciem energii (1,4W/m
max), wyrazistymi kolorami, odpornością na kurz
i warunki atmosferyczne,
elastycznością i trwałością
materiału (guma). Jego żywotność wynosi do 100 000
godzin (ponad 11 lat ciągłego świecenia), nadaje się
do zastosowań w miejscach
trudnodostępnych. Wysoki
stopień elastyczności oraz
łatwa technika montażowa pozwala na samodzielne tworzenie dowolnych kształtów. Wersja RGB, po podłączeniu do sterownika Neuturion LED, daje nam kontrolę
nad barwą świecenia oraz efektami.

TRODAT POLSKA SP. Z O.O.
pawilon 3, stoisko 5
Laser RayJet
RayJet jest to laser, dzięki
któremu grawerowanie, cięcie i znakowanie staje się proste. RayJet jest idealnym narzędziem dla wymagających
użytkowników hobbystów,
ale także dla początkujących,
niezależnie od zastosowania.
Dzięki laserowi RayJet, grawerowanie cięcie i znakowanie przestało być złożonym
procesem i stało się prostym
zadaniem.
Pieczàtka kieszonkowa Mobile Printy
Pieczątka kieszonkowa Mobile Printy jest przeznaczona
dla osób mobilnych: przedstawicieli handlowych, lekarzy,
architektów, agentów ubezpieczeniowych, kurierów czy
taksówkarzy. Jest to elegancka,
kompaktowa, nowoczesna pieczątka kieszonkowa z klipem,
o atrakcyjnym, nowoczesnym
wyglądzie. Na pieczątce Mobile Printy jest możliwy nadruk
lub grawer, umieszczenie logotypu i wielokolorowego odbicia,
pieczątka ma możliwość zawieszenia na smyczy.

NOWOÂCI
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SALON DRUKU WIELKOFORMATOWEGO
ALMA TREND SP. Z O.O.

JET MEDIA SP. Z O.O.

pawilon 3A, stoisko 12

pawilon 3A, stoisko 8

Drukarka wielkoformatowa SupraQ3300-S
Drukarka solwentowa o szerokości mediów do 3.2 m.
Zapewnia najlepsze pozycjonowanie druku dwustronnego na materiałach do podświetleń. Drukuje między innymi na: papierze, folii, siatce, PCW, tkaninach
i bannerach. Producent: Keundo, Korea.

Ploter drukujaco-tnàcy UV – Roland Lec 300
Ploter o szerokości zadruku 76cm, pracujący w konfiguracji kolorów CMYK+Biały+Werniks. Ploter znajdzie zastosowanie nie tylko w grafice reklamowej ale
także w takich dziedzinach przemysłu jak: jubilerstwo,
produkcja ubrań, opakowań oraz różnego rodzaju prototypów produktów.

RAYFILM SP. Z O.O.
pawilon 3A, stoisko 35
Fotoalbum 10X15 – R0223.AL01
Zestaw składający się z 25 kartek profesjonalnego, satynowego papieru foto, pozwalający po wydrukowaniu
zdjęć, na złożenie ich w mini album za pomocą dołączonych elementów z tworzywa sztucznego.

Samoprzylepny Flock
Materiał samoprzylepny z meszkiem nadający się na
takie powierzchnie jak: tekstylia, metal, drewno, szkło,
ceramikę, skórę, tworzywa sztuczne, itp. Idealnie nadaje się do zdobień ekskluzywnych opakowań, koszulek
oraz innych przedmiotów reklamowych.
aem jet suede/aem jet stardust
Chropowate tkaniny imitujące tapetę (struktura skóry,
muru), nadające się do druku: solwentowego, uv i sitodruku. Idealna do dekoracji ścian wewnętrznych, np.:
biur, kawiarni, salonów sprzedaży oraz użycia jako tapicerki dla krzeseł i foteli.
Bannery aem jet (dwustronny frontlit, mesh light,
blockout banner)
Seria bannerów aem jet (250-810g) do zadruku solwentem o wyjątkowo gładkiej powierzchni. Specjalna
technologia napinania osłony poliestrowej bannerów
pozwala uniknąć zawijania się krawędzi. Większość z
produktów posiada certyfikaty trudnozapalności oraz
możliwość recyklingu.
Plotery frezujàce (ZONDA, NOTUS)
To plotery frezujące do obróbki materiałów takich
jak: papier, karton, pianka, tworzywa sztuczne i metale miękkie. Atutem maszyn jest możliwość zainstalowania równolegle z wrzecionem głowicy wielofunkcyjnej
umożliwiającej cięcie oscylacyjne oraz bigowanie materiałów bez zmiany narzędzi w trakcie pracy. Zastosowanie: działy prototypów i produkcji.

Profesjonalny papier foto do drukarek atramentowych - FINEART R0263
Papiery FineArt umożliwiają wyjątkową prezentację
barw fotografii i pozwalają uzyskać efekt naturalnej
akwareli. Wykonane są na bazie 100% bawełny, bez
użycia jakichkolwiek środków wybielających. Wyglądem przypominają papier stosowany do malowania
akwareli. Specjalna, nanoporowa warstwa zapewnia
wodoodporność.

SIGNTECH C.E
pawilon 3A, stoisko 11
Manta
Drukarka UV typu flatbed, drukuje z rozdzielczością
200 x 360 dpi do 720 x 720 dpi i prędkością do 110
m2/g. Drukuje na praktycznie każdym materiale twardym, m.in.: pcv, pleksiglas, karton, tworzywo sztuczne, drewno, metal, szkło, itd. o grubości do 60 mm. Powierzchnia pracy - 3,05 m x 2,05 m - umożliwia zadruk
nośników o wyjątkowo dużych rozmiarach. Producent:
Grapo Technologies.
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SALON DRUKU WIELKOFORMATOWEGO
Shark
Drukarka UV osiąga prędkość druku do 225 m2/h
przy rozdzielczości 960 dpi i jest przeznaczona do
drukowania zarówno na elastycznym, jak i sztywnym
podłożu. Drukuje na mediach płaskich do grubości
95mm. Maksymalna szerokość materiału to 2 m. Media do druku: papier, winyl, flagi, PCV, karton, płyta
piankowa. Producent: Grapo Technologies.

DAL LICKIEWICZ SP. J.
pawilon 3A, stoisko 68
Traficline
Nowe rozwiązanie w zakresie remontów posadzek
przemysłowych. Płyty te przenoszą bardzo duże obciążenia. Są układane bez użycia kleju, bezpośrednio
na starych, nawet spękanych i zaolejonych nawierzchniach. Układanie tej posadzki nie wymaga przerywania produkcji.

GEMINI i GEMINI PRO Trymer do twardych podło˝y
Trymer GEMINI amerykańskiej marki Fletcher-Terry
tnie: PVC, plastik komorowy, płyty piankowo-kartonowe do 13mm grubości. Wygodny uchwyt i szybko wymienne trwałe ostrze. Precyzyjne cięcie na całej długości: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 3m.

GRAPH-EXPERT SP. Z O.O.
pawilon 3A, stoisko 31
FSC Trymer pionowy do twardych podło˝y
Trymer FSC amerykańskiej marki Fletcher-Terry tnie:
PVC, dibond, alumalite, aluminium, akryl, poliwęglan,
plastik komorowy, płyty piankowo-kartonowe, polistyren,
szkło. Laserowa linia cięcia. Unikalny system mocowania
płyt szybko i stabilnie pozycjonuje materiał do cięcia pod
kątem prostym. Znaczniki wymiaru przyspieszają wielokrotne cięcia.

N
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MAILING SYSTEM SP. Z O. O.
pawilon 3A, stoisko 80

RUBIN
Wysokiej jakości urządzenie kopertujące, niezawodne
i łatwe w obsłudze, służące do automatycznej obsługi
korespondencji. Produkt ten jest wydajnym systemem
o budowie modułowej, co umożliwia konfigurację urządzenia odpowiednio do potrzeb oraz wymagań klienta.
Maksymalnie do 11 podajników, opcje czytania kodu
OMR, BRC, OCR, 2D.

OCÉ-POLAND LTD. SP. Z O.O.
pawilon 3A, stoisko 21
VarioPrint 4000
Najnowszy członek rodziny urządzeń arkuszowych
Océ VarioPrint. Możliwość produkcji druków o jakości
offsetowej oraz maksymalizacji czasu produkcji, przy
jednoczesnym zminimalizowaniu przestojów i czasu
przeznaczonego na konserwację. Wszechstronne rozwiązanie dla obsługi rozmaitych zaawansowanych aplikacji. Kompleksowo ujęta produktywność stanowi połączenie niezawodności, wydajności, prostoty obsługi i
wysokiej jakości.

OVShield™
Metalowa holograficzna
siatka o zmiennej przezroczystości opracowana
dla zmaksymalizowania
odporności na podrabianie dokumentów identyfikacyjnych z poliwęglanu
(paszporty, karty identyfikacyjne). Unikatowe, najnowocześniejsze na świecie rozwiązanie łączące
najważniejsze sposoby zabezpieczania dokumentów
identyfikacyjnych z elementami optycznie zmiennymi.

ZAKŁAD ÂLUSARSKI P.U.H
- ZYGMUNT STRUS
pawilon 3A, stoisko 63
Nó˝ krà˝kowy do nacinarki
Urządzenie służy do nacinania folii samoprzylepnej, papieru oraz innych materiałów drukarskich. System ustawiania noży tnących w nacinarkach RN360 oraz RN530,
wyjątkowo precyzyjny i powtarzalny: powtarzalność
ustawienia noża jest 100%, z dokładnością 0.01mm, ustawienie noża trwa nie dłużej niż 2 minuty. System ustawiania noża tnącego chroniony jest patentem P-384959.

OPTAGLIO S.R.O. / VERA HOLOGRAMY
pawilon 3A, stoisko 38
OVDot® Ink
Farba do sitodruku z mikrocząsteczkami OVDot® stosowana do zabezpieczania przed fałszerstwem dokumentów
papierowych oraz dokumentów w formie kart wykonanych z PVC lub poliwęglanu (paszporty, karty identyfikacyjne). Rozwiązanie to oferuje unikatowe połączenie
sitodruku z doskonałym zabezpieczeniem przed fałszerstwem, jakim są OVDot® (metalowe mikrocząsteczki z
obrazem holograficznym oraz zmiennym kodem). Tworzy to nowy standard zabezpieczeń dokumentów papierowych i plastikowych, tak na poziomie kontroli, jak i sądowej ekspertyzy autentyczności.
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AVARGRAF SP. Z O.O.
pawilon 5, stoisko 80

Falcerka kieszeniowo – no˝owa GUK 54/6KTL FL 3-54
Falcerka o formacie maksymalnym do 54 x 80 cm.
6 kieszeni falcujących, 2 noże falcujące, kieszeń falcująca równoległa do drugiego noża falcującego. Innowacyjne sterowanie L4/M4 z monitorem dotykowym
„touch screen”, kieszenie falcujące sterowane automatycznie, system klejenia.

Krajarka jednono˝owa – Perfecta 115 TS
Krajarka o długości cięcia do 115 cm, w której zostało wprowadzone najbardziej innowacyjne sterowanie
TS, jako trzecia generacja sterowania pracą krajarki w
oparciu o barwny monitor dotykowy „touch screen” zastępująca wcześniejsze wersje sterowania z monitorem
dotykowym HTVC i TVC. Monitor ten posiada przekątną 19” przy formacie prostokątnym 16:10. Po raz
pierwszy wszystkie funkcje służące do obsługi maszyny (w tym regulacja siły docisku tłoka) zostały zintegrowane w monitorze, co pozwoliło na całkowite wyeliminowanie dodatkowej, płaskiej klawiatury. Program
Cuttronic do współpracy z systemem CIP 3, CIP 4.

Półautomatyczna maszyna do wykonywania okładek w oprawie twardej - PräziCase EC-3
Wykonuje zarówno pojedyncze egzemplarze jak
i produkcję seryjną. Sterowana mikroprocesorem
przy użyciu monitora dotykowego. Wszystkie wymiary są po rozpoznaniu wyrobu przez czujniki sensorowe
automatycznie nastawiane.
Obsługa maszyny przez jedną
osobę – po krótkim przeszkoleniu osiąga takt produkcyjny
około 120 sztuk na godzinę.
Zautomatyzowana linia zszywajàca – Hohner HSB
8000 (model DRUPA 2008)
Zautomatyzowana linia zszywająca do wydajnej obróbki
sfalcowanych arkuszy. Kompaktowe wymiary i prędkość mechaniczna 2000-8000 produktów/godz. umożliwiająca obsługę jednoosobową. System modułowy, posiadający możliwość
późniejszej integracji dodatkowych zespołów: automatycznych samonakładaczy składek, automatycznego nakładacza
okładek oraz stacji ręcznego nakładania w dowolnym miejscu sekcji zbierającej. Szerokie możliwości rozbudowy o kolejne moduły i instalacji wyposażenia dodatkowego.

BOBST GROUP POLSKA SP. Z O.O.
pawilon 5, stoisko 110

Linia do pakowania wydawnictw - Entrance
Nowa linia do insertowania, pakowania wydawnictw
oraz adresowania zapakowanego produktu. Łatwa w
obsłudze, daje możliwość szybkiej zmiany rozmiaru
pakowanego produktu. Zaprojektowana do pracy samodzielnej oraz w linii z taśmowcami i oklejarkami.

LOCPACK Automatic packer
Urządzenie do w pełni automatycznego pakowania pudełek z dnem krzyżowym
Plasma treatment device
Plazmowe przygotowanie powierzchni do klejenia pudełek z laminatu, plastiku lub z lakierem UV
Visionfoil 104
najnowsza złociarka w formacie B1
Novacut 106 E
nowy model automatu sztancującego w formacie B-1
Expertfold + ACCUBRAILLE
tłoczenie kodu Braillea na składarko-sklejarce
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BÖTTCHER POLSKA SP. Z O.O.
pawilon 5, stoisko 75

Wysokoplastyczna powłoka elastomerowa - ProAqualis 128 25
Wysokoplastyczna powłoka elastomerowa dla duktorów wodnych i wałków dozujących, pokryta specjalną,
doskonale odporną chemicznie powłoką. Zapobiega powstawaniu spuchnięć radialnych. Możliwy druk farbami
konwencjonalnymi i UV. Bardzo dobry transport wody,
szeroki zakres regulacji, szybkie i łatwe mycie.

CANON BUSINESS SOLUTIONS
pawilon 5, stoisko 3

System druku produkcyjnego Canon imagePress C1+
System druku niskonakładowego Canon imagePRESS
C1+ z modułem przezroczystego tonera pozwala uzyskać
efekty takie jak metalizacja,
połysk i mat. Rozwiązanie
umożliwia także dodawanie
zabezpieczających znaków
wodnych, które utrudniają
fałszowanie lub powielanie
dokumentów.
System druku produkcyjnego Canon imagePress
C7000VP
Urządzenie Canon imagePRESS C7000VP to maszyna
drukarska do cyfrowego druku kolorowego nowej generacji, łącząca wydajność i wszechstronność technologii cyfrowej z wysoką jakością obrazu, którą można
porównać do wydruków offsetowych.

System druku wielkoformatowego Canon iPF6200
Canon imagePROGRAF iPF6200 to drukarka wielkoformatowa formatu A1, wyposażona w system 12-kolorowego
atramentu pigmentowego firmy Canon. Urządzenie, posiadające wbudowany dysk twardy o pojemności 80 GB,
zaprojektowano specjalnie dla rynków fotograficznych,
artystycznych i dla potrzeb proofingu.

System druku wielkoformatowego Canon iPF8100
Canon imagePROGRAF iPF8100 to 44-calowy system
druku wielkoformatowego, wyposażony w 80-gigabajtowy dysk twardy. Urządzenie wykorzystuje 12-kolorowy system atramentów pigmentowych LUCIA, opracowany przez firmę Canon.

DIGIKETT GMBH

pawilon 5, stoisko 128
Zintegrowane karty plastikowe i etykiety
Karty plastikowe, etykiety i naklejki zintegrowane z
mailingiem oraz formularzami biznesowymi dla firm
ubezpieczeniowych i handlowych; karty z hasłami dla
bankowości oraz karty zdrapki dla telefonii komórkowej. Etykiety i naklejki zintegrowane z formularzami
faktur dla branży marketingu bezpośredniego (direct
mailing).

DIGIPRINT SP. Z O. O.
System druku produkcyjnego Canon imagePress 1135
Urządzenie Canon imagePRESS 1135 to maszyna
drukarska do cyfrowego druku monochromatycznego, wykorzystująca architekturę modelu imagePRESS
C7000VP.

pawilon 5, stoisko 7

HP Designjet L65500
Pierwszy model z nowej kategorii wielkoformatowych
drukarek do druku reklam i oznakowań, wykorzystujących atramenty HP Latex. Atramenty te umożliwiają zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko,
zapewniają elastyczne możliwości umieszczania materiałów na zewnątrz i w pomieszczeniach, a także gwarantują wysoką jakość i trwałość nawet przy dużej
szybkości druku. Maszyna pozwala na znaczną redukcję zużycia tuszy, które są pakowane w ekologiczne kartonowe opakowania.
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HP Indigo 5500
HP Indigo 5500 to cyfrowa maszyna w formacie A3+,
dająca doskonałej jakości odbitki i bardzo wysoki stopień produktywności. Maszyna drukuje w technologii HP
ElectroInk. Wydajność to ponad 1,5 miliona kolorowych
stron lub do 5 milionów stron w jednym kolorze miesięcznie. Maszyna daje możliwość używania różnych rodzajów podłoży do druku, także niepowlekanych. Pozwala
na druk personalizowanych materiałów, średnich i małych nakładów na żądanie klienta, przy offsetowej jakości druku.
Impulse Extreme
Zgrzewarka amerykańskiego producenta Miller Weldmaster dedykowana dla wielkiego formatu. Pozwala na wykańczanie wszelkiego rodzaju banerów i siatek w super
formacie. Maszyna pozwala na bardzo szybkie wykonywanie niemal dowolnych zgrzewów w doskonałej jakości.

DI-ZET S. J.

pawilon 5, stoisko 65
Automatyczna linia do krzy˝owego wiàzania model
SMB C- CB
Nowa, automatyczna linia do krzyżowego wiązania pakietów taśmą polipropylenową. Wyposażenie uwzględnia
wszystkie, niezbędne elementy zapewniające precyzyjne
wiązanie. Średnia wydajność do 32 pakietów na minutę.
Taśma PP o szer. od 5-9 mm. Wypełnia lukę pomiędzy
drogimi liniami automatycznymi do krzyżowego wiązania, a półautomatycznymi, prostymi rozwiązaniami.
Producent: SMB Schwedemaschinenbau – D-95497
Goldkronach.

DUPLO POLSKA SP. Z O.O.
pawilon 5, stoisko 113
Bigówka Duplo DC-445
DC-445 to automatyczne
rozwiązanie do bigowania.
Bigówka obsługuje prace cyfrowe oraz offsetowe drukowane na grubszych mediach,
czy też uszlachetnianych po
wydruku. DC-445 pracuje
z prędkością 50 arkuszy na
minutę, zapamiętuje do 30
najczęściej wykonywanych
prac. Na jednym arkuszu
można wykonać do 15 bigów.
Opcjonalne moduły: perforacja oraz cięcie wzdłużne.

Docucutter DC-615Pro
Urządzenie to w jednym
przebiegu tnie wzdłużnie, poprzecznie oraz biguje. DC-615Pro dedykowane jest dla wydruków
cyfrowych, automatycznie koryguje ono problem przesunięcia obrazu.
Urządzenie zapamiętuje
80 najczęściej wykonywanych zadań. Zapewnia ciągłość produkcji przy minimalnym wkładzie pracy ze
strony operatora.
Podajnik cyfrowy DSF-5000
DSF-5000 podaje podciśnieniowo 400 arkuszy na minutę, jego pojemność wynosi 610mm. Dzięki czytnikowi kodów kreskowych urządzenie jest w stanie obsłużyć różnicowane, personalizowane wydruki cyfrowe.
Podajnik wyposażony jest w korzystający z ultradźwiękowych oraz optycznych czujników system detekcji podwójnego pobrania.

System broszurujàcy Duplo 3500
System składa się ze zbieraczek podciśnieniowych,
agregatu szyjąco-złamującego i obcinarki czołowej.
Pracuje z prędkością 3000 broszur na godzinę i oferuje szycie drutem 80-stronicowych broszur. System
znajduje zastosowanie przy obsłudze różnorodnych
prac: od produkcji okładek CD/DVD, aż po 80 stronicowe broszury A4 i A3.
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Urzàdzenie lakierujàce UV 205A
Urządzenie Ultra 205A pracuje z prędkością od 9m do
36.5m na minutę. UV 205A charakteryzuje zamknięty system automatycznego czyszczenia. Ultra 205A w
sposób ekonomiczny dodaje wysokiej jakości błyszczące, matowe lub satynowe wykończenie do wydrukowanych offsetowo lub cyfrowo dokumentów o szerokości
do 521mm.

P.P.W.H. ERKA
pawilon 5, stoisko 95
DFC Digital Flexo Cut
Wielofunkcyjna
maszyna
służąca do cięcia, nacinania, wytłaczania, bigowania
i perforacji. Do tej pory taką
funkcjonalność posiadały jedynie zespoły wykańczające maszyn offsetowych. Idealna do produkcji konfekcji
poligraficznej oraz małych
i średnich nakładów opakowań. Obwód bębna 508 mm,
max 450g/m2.
Foldnak Compact
Falcerko-zszywarka z rodziny Foldnak, zintegrowana z
trymerem. Zwiększa tempo
pracy dzięki automatyzacji
procesu. Ekonomicznie bardziej uzasadniona niż dwa
odrębne urządzenia. Można
łączyć ją w linii ze zbieraczką
wieżową oraz innymi urządzeniami z oferty. Zszywki
płaskie i „z oczkiem”.

FPHU GRAFMASZ - TOMASZ WIÑK
pawilon 5, stoisko 71
Automatyczna bigówko-perforówka: Auto 50 – Kas
Paper Systems
Bigówka Auto 50 to najszybsza listwowa bigówka na
rynku oferująca wydajność 7000 arkuszy na godzinę.
Urządzenie umożliwia stosowanie arkuszy o szerokości
50 cm i długości 70 cm. Możliwość wykonania do 28 big
za jednym przejazdem. Programator 99 prac. Standardowo wyposażona we wzdłużną krążkową perforację.

Gilotyna G53 MB PF - Grafmasz
Nowy model to rozbudowana wersja oferowanego modelu
MB. Nowa gilotyna posiada programator 100 prac i 100
kroków w każdym. Dodatkowo wyposażona jest w fotokomórki chroniące pole pracy.
Zbieraczka cierna ACF510 - Plockmatic
Jest to urządzenie łączące w sobie funkcje klasycznej zbieraczki oraz podajnika zestawów (np. wydruków cyfrowych).
Ponadto posiada aż 5 rolek wykonanych ze specjalnego materiału zapobiegającego rysowaniu powierzchni (patent Plockmatic). Urządzenie wyposażono również w boczne nadmuchy na każdej półce. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe
jest stosowanie papieru kredowego. Nadmuch i jego siłę regulujemy osobno dla każdej półki.
Zszywarko - falcerka BM 2000S - Plockmatic
Szwedzki producent Plockmatic wprowadza w roku 2009
moduł zszywająco - falcujący umożliwiający szycie drutem. W zestawie z podciśnieniową zbieraczką trymerem
oraz pracującą w linii prasą zaciskającą grzbiet broszur
powstaje SYSTEM 1000 - rozwiązanie oferowane do przemysłowej produkcji.

GRAPH-EXPERT SP. Z O.O.
pawilon 5, stoisko 118A

GBC 620os.
Półautomatyczny system do laminowania jednostronnego
amerykańskiej marki GBC. Laminuje do formatu 52x74
cm (max. szer. folii 520mm). Półautomatyczny podajnik.
Wbudowany separator zalaminowanych arkuszy. Przeznaczony do laminowania tradycyjnych druków offsetowych i cyfrowych.

Laminator Matrix Duo
Brytyjski laminator do jednostronnej laminacji na gorąco oraz enkapsulacji. Jednostronnie zalaminowane druki pozostają płaskie dzięki zastosowaniu unikalnego ‘anticurl bar’. Możliwość założenia 1000 m foli. Dostępny w
dwu szerokościach 460 i 650 mm. Idealny do druków cyfrowych.
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Matrix 530
Półautomatyczny system do
laminowania jednostronnego brytyjskiej marki Matrix.
Laminuje do formatu SRA2
(max. szer. folii 440 mm).
Półautomatyczny podajnik.
Wbudowany separator zalaminowanych arkuszy. Przeznaczony do laminowania
tradycyjnych druków offsetowych i cyfrowych.

G+P TECHNIK POLSKA SP. Z O. O

pawilon 5, stoisko 115
Roller Nip Control
Urządzenie odczytujące pomiar szerokości nacisku w
strefie kontaktu wałków drukujących. Złożone ze wskaźnika oraz sondy - statycznej lub
dynamicznej. Statyczna odpowiada za odczyt w trakcie postoju maszyny, dynamiczna
w trakcie ruchu. Pozwala na
szybkie i precycyjne ustawienie wałków farbowych.

GAREN POST

pawilon 5, stoisko 57
Pompa/kompresor typ KTR 140
Nowa pompa/kompresor typ KTR 140, zastępujący model KTA 140, zapewnia zoptymalizowanie efektywności,
dłuższą trwałość, bezpieczeństwo i niezawodność w warunkach ekstremalnych, niskie koszty utrzymania, łatwość w użyciu i serwisowaniu oraz niski poziom hałasu.
Posiada mocną konstrukcje, jest energooszczędna oraz
przyjazna dla środowiska.

GRAFIA
K. DZIEWULSKI & M. PCHAŁEK SP. J.

pawilon 5, stoisko 127
Farby UV do bezwodnego druku offsetowego:
Jänecke+Schneemann
Ich zalety: ostry punkt rastrowy, intensywność, wysoki połysk, dobre utwardzanie, wysychanie w promieniach UV. Do
druku tworzyw sztucznych z PE, PP, PCW, PS, powlekanych
aluminium kartonów, płyt CD, innych tworzyw sztucznych.
Lakier Terra Efekt G 9/707 – Actega Terra
Tylko w jednym przebiegu i przy pomocy jednego lakieru można uzyskać przyjemny w odbiorze kontrast mat /
błysk. Połysk farb zostaje wzmocniony, a podłoże staje się
bardziej matowe.

Lakier Terra Gloss UV G 8/292 – Actega Terra
Przy zastosowaniu płyt fotopolimerowych lakier może
być zastosowany do lakierowania wybiórczego z wyśmienitą ostrością krawędzi. Po naniesieniu grubszej warstwy
lakieru można uzyskać efekt reliefu.
Lakier Terra Green G 5/200 – Actega Terra
Na bazie biologicznych żywic i wosków, o znikomym zapachu i znikomej migracji. Może być stosowany do druku opakowań mających bezpośredni kontakt ze środkami
spożywczymi.
Płyn buforowy Alcolan V 45.4 - Eggen
Środek do redukcji alkoholu w druku offsetowym arkuszowym. Alkoholowe zespoły nawilżające. Wszystkie rodzaje wody. Znaczna oszczędność i eliminacja alkoholu.

HEINRICH ERDMANN GMBH & CO.

pawilon 5, stoisko 61
Druty do zszywania, belowania, bindowania spiralą,
oraz płaski do zszywania.

INFOSYSTEMS S.A.
pawilon 5, stoisko 35

PrintManager.JDF
Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym od momentu nawiązania kontaktu z klientem, poprzez proces
realizacji zamówienia, aż po magazynowanie i logistykę. System umożliwia komunikację z parkiem maszynowym drukarni przy użyciu standardu JDF.

WebToPrint
Innowacyjny system, który pozwala zleceniodawcom
zakładów poligraficznych na samodzielne wykonanie kalkulacji, sprawdzenie i przesłanie plików graficznych, złożenie zamówienia, kontrolę jego realizacji oraz monitoring stanów magazynowych produktów
klienta za pomocą portalu internetowego.
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INTERPRINT SP. Z O.O.
pawilon 5, stoisko 105

Conti-Air® Entropia TR 2
Obciąg kompresyjny firmy Contitech do druku gazetowego, oparty na technologii AIR2. Dzięki niskiej temperaturze powierzchniowej zmniejszono do minimum
odkładanie się farby i pyłu papierowego.
Conti-Air® Neon TR
Obciąg kompresyjny firmy Contitech przeznaczony do
druku heat-setowego, bazujący na technologii AIR2.
Dwie warstwy kompresyjne, równomierne pokrycie
powierzchni zadruku, doskonały do druku wielkoformatowego.
Schwego® Aqua Clean ED 5428
Środek firmy Schwegmann przeznaczony do czyszczenia części metalowych i plastikowych. Doskonale usuwa pozostałości farb i olejów, nie pozostawia tłustych
plam oraz chroni przed korozją.
Schwego® Soft 3000 AYW
Nowoczesna seria dodatków do roztworu nawilżającego firmy Schwegmann umożliwiająca druk bez IPA,
zmniejszający feed-back i odkładanie się farby na obciągach.
Returned Product System
Nowe urządzenie firmy Schur® Wamac usprawniające
zarządzanie zwrotami niezależnie od ich rozmiaru, formatu, wagi i ilości. Wysoka dokładność, automatyczna
rejestracja procesu.

KENDROLAB SP. Z O. O.
pawilon 5, stoisko 12
Light Hammer 6
Bezelektrodowy system utwardzania UV amerykańskiej firmy Fusion UV Systems. Dysponuje on maksymalną mocą 200 W/cm przy szerokości promieniowania 15,4cm. System posiada regulację mocy w zakresie
25-100% z krokiem 1% jak również tzw. „elektroniczną
przesłonę”, która pozwala na szybkie cykle włącz-wyłącz. Bezelektrodowe lampy gwarantują pracę przez
8000 h bez utraty mocy i rozmycia widma promieniowania. Dostępne są trzy typy lamp o widmach dopasowanych do różnych aplikacji.

INTERDIRECT / PILLAR TECHNOLOGIES
pawilon 5, stoisko 106
Generator Intelladyne™
Nowa zwarta konstrukcja
wykorzystująca najnowocześniejsze
technologie
IGBT. Generatory o mocy
od 5 do 15 kW automatycznie dopasowują się do
dowolnej stacji aktywującej. Wyeliminowany został
transformator na wejściu.
Łatwość zintegrowania z
innymi urządzeniami.

INTROZAP SP. Z O.O.
pawilon 5, stoisko 137

Maszyna do zawieszania wkładów ksià˝kowych w
okładk´ - EMP 511
Maszyna produkcji Kolbus GmbH & Co.KG dedykowana dla produkcji książek dla dzieci. Wydajność 30t/
min. Może pracować solo lub w połączeniu z innymi
urządzeniami. Przeznaczona do zawieszania wkładu
książkowego w okładkę sztywną lub elastyczną, włącznie z prasowaniem i wpalaniem rowka. Wyposażona
standardowo w rozdzielacz dla wkładów ze złoconymi
brzegami lub wkładów wykonanych z bardzo cienkich
papierów.

KBA-GRAFITEC S.R.O.
pawilon 5, stoisko 27
KBA RAPIDA 75-6+L
Premiera maszyny 6-kolorowej z urządzeniem lakierującym i automatyczną zmianą formatu. Maksymalny
rozmiar wkładanego arkusza 530 x 750 mm, maksymalna wydajność produkcyjna 15 000 arkuszy/godz. Krótkie czasy przygotowania.
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KODAK POLSKA SP. Z O.O.
pawilon 5, stoisko 26

Kodak Flexcel NX System
System przygotowywania fotopolimerowych form drukowych. System składa się z naświetlarki Trendsetter NX
z technologią SQUAREspot oraz laminatora Flexcel NX.
Przyspieszenie procesu przyrządzania maszyny do druku, lepsze zachowanie farby podczas druku i bezkompromisowa jakość druku offsetowego to efekty jakie można
uzyskać stosując system Kodak Flexcel NX.

Drukarka monochromatyczna Image Master S-18
S-18 firmy NBS Technologies to najszybsza na rynku drukarka deskopowa oferująca jednostronny, monochromatyczny zadruk kart wysokiej jakości (1800 kart/h). Atutem drukarki jest praca bez użycia komputera, polecenia
wysyłane są bezpośrednio z klawiatury dołączonej do zestawu. Dostępne opcje: koder kart magnetycznych i chipowych, podajnik na sześć rodzajów kart oraz zestaw do
zadruku kart cienkich.

Drukarka re-transferowa HW-1
Drukarka re-transferowa najnowszej generacji firmy
HW Engineering. Dwustronny zadruk karty od krawędzi do krawędzi bez styczności głowicy z powierzchnią
karty. Dodatkową zaletą HW-1 jest dożywotnia gwarancja na głowicę drukującą, autopozycjonowanie taśmy kolorowej oraz druk w technologii UV. Drukarka
może być wyposażona w szereg opcji, np.: stację laminującą, koder paska magnetycznego, kart chipowych i
zbliżeniowych.

KONCEPT-L S.A.

pawilon 5, stoisko 132
Drukarki etykiet Serii G
Drukarki etykiet z Serii G (GK420d/t, GX420d/t i
GX430t) to najnowsze rozwiązanie druku stacjonarnego firmy Zebra Technologies. Zostały wyposażone w szereg opcji tj.: system ładowania kalki, OpenACCESS czyli szybkie ładowanie nośników, prostą wymianę głowicy
drukującej oraz wałka. Standard Unicode™ pozwala na
wydruk w różnych językach na tej samej etykiecie. Model GX posiada łączność bezprzewodową oraz ruchomy
czujnik czarnej linii i przerwy. Szereg opcji interfejsów
zapewnia integrację drukarek Serii G z innymi urządzeniami.

Terminal mobilny Formula
Formuła to nowy, kompaktowy terminal mobilny firmy Datalogic. Aplikacja
łączy w sobie proces odczytywania kodów, wprowadzania danych oraz ich
przesyłania przy użyciu
złącza USB. Nowa wersja została wzbogacona o
porty USB, RS-232; możliwość rozszerzenia pamięci, czytnik karty SD oraz
opcjonalnie łączność Bluetooth® V2.0. Dedykowany do zastosowań w przemyśle lekkim i w punktach
sprzedaży detalicznej.
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Skaner kodów kreskowych LS4278
LS4278 to ręczny, bezprzewodowy skaner kodów kreskowych firmy Motorola.
Nowoczesny mechanizm skanujący umożliwia wierszowy
odczyt kodów z odległości
50 cm. Zasięg działania 15 m
oraz łączność Bluetooth pozwala swobodnie przemieszczać się w miejscu pracy.
Odczytuje kody zniszczone, niewielkich rozmiarów,
jak również złej jakości wydruku. Obsługuje interfejsy: USB, RS-232, KBW, IBM
468X/ 469X.

LOHMANN POLSKA SP. Z O.O.
pawilon 5, stoisko 47

DuploFLEX CB
Jest podkładem kompresyjnym stosowanym w druku tektury falistej w technologii post-print. Swoje wyjątkowe
właściwości podkład ten zawdzięcza zastosowaniu metalocenowej pianki polietylenowej. Dzięki uporządkowanej
strukturze małych, zamkniętych komórek pianka ta wykazuje wyjątkową sprężystość i stabilność kompresji, jest
odporna na działanie wody i rozpuszczalników.

LIGUM POL SP. Z O.O.
pawilon 5, stoisko 9

System Identyfikacji Walców Roller - ID
Rozwiązanie to pozwoliło zastąpić identyfikację walca
dotychczas rejestrowanego przy pomocy etykiet w procesie produkcyjnym transponderami umieszczonymi w
walcu. Wspiera on, działający od 8 lat, System Informatyczny Monitorowania Produkcji i Kontroli (SIMPiK) oraz System Informatyczny Maszyn Offsetowych
(SIMO) wdrożony w 2007 roku.

DuploFLEX HP 5
Kompresyjna taśma do montażu płyt fotopolimerowych.
Swoje wyjątkowe cechy taśma ta zawdzięcza zastosowanej
w niej metalocenowej piance polietylenowej. Pianka ta
wyróżnia się swoją strukturą o drobnych, uporządkowanych i małych komórkach, która zapewnia wysoką sprężystość i stabilność kompresji nawet przy pracach o dużych prędkościach druku i wysokich nakładach.

MEDIA CENTER

pawilon 5, stoisko 23

LotoTec – duktory nawil˝ajàce
Nowej generacji duktory wodne przeznaczone do redukcji IPA oraz do druku bezalkoholowego. Bardzo
wysoka żywotność. Łatwe czyszczenie przy obniżonym
zużyciu środków myjących. Niezwykle wysoka odporność na działanie mediów. Redukcja cofania się farby.
Krótki czas konserwacji.

EmaPack
Internetowy i zaawansowany system zarządzania dla
zakładów z branży opakowań produkujących: opakowania z tektury falistej, plastikowe, tuby, konstrukcje display i inne. Realizuje zadania: od marketingu
(CRM), poprzez ofertowanie, zarządzanie i planowanie
produkcji do kompletacji palet i wysyłki.
Integrale 11.6
Kolejna wersja kompleksowego systemu zarządzania
drukarnią Integrale 11.6. Zapewnia on szybką i zoptymalizowaną kalkulację oraz kontrolę produkcji. Informacje dotyczące klientów, procesu produkcji oraz
jakości są gromadzone w jednym systemie, umożliwiającym ich pełną analizę.
Internetowy System Kalkulacyjny (ISK) 1.0
Narzędzie wspomagające proces kalkulacji w zakładzie
poligraficznym. Klient drukarni samodzielnie wykonuje kalkulacje przez internet, które obliczane są na
serwerze drukarni. Po wykonaniu kalkulacji klient poprzez ISK może złożyć zamówienie druku.
Spinaker 1.5
Nowa wersja Spinakera 1.5 zapewniającego drukarni dowolny raport, analizę wielowymiarową lub panel
kontrolny. Umożliwia zarówno pobieranie danych z innych systemów, np.: finansowych, logistycznych, kadrowo-płacowych, produkcyjnych, jak i wysłanie do
nich przetworzonych informacji.
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MERCOR POLAND SP. Z O.O.
pawilon 5, stoisko 85

Maszyna fleksograficzna do druku etykiet
Drukarka angielskiego producenta K2 Flexo. Pozwala
zarówno na druk farbami UV jak i wodnymi. Ponadto
maszyna umożliwia laminowanie produktu oraz wykończenie metaliczne (Cold Foil). Sekcja wykrojników rotacyjnych pozwala na wszechstronne formowanie końcowego produktu - oprócz wykrawania ażuru etykiety mogą
też być perforowane czy podcinane od spodu.

Quato Intelli Proof 262/240 Excellence
Monitory z wielostrefowym systemem 48-bitowej
kalibracji (16-bitów na kanał), niezależnymi strefami
wyświetlania i podświetlenia, otymalizowane pod
ECI-RGB, Adobe-RGB,
ISOCoated v2, Multicolor i HighBody. Posiadają
zintegrowany system certyfikacji UGRA/Fogra i
SWOP. Producent: QUATOGRAPHIC Technology
GmbH.

MODICO
pawilon 5, stoisko 91

Print Standardizer X-Rite
Połączenie oprogramowania Print Standardizer z instrumentem pomiarowym IntelliTrax pozwala na taką
korektę ustawień maszyny drukującej, aby praca była
zgodna z parametrami określonymi normą ISO 12647.

Systemy proofingu cyfrowego: EFI, Epson, X-Rite
Systemy proofingu cyfrowego oparte o najnowszą wersję RIP’a programowego EFI Colorproof XF, urządzenia kontrolno-pomiarowe firmy X-Rite i drukarki
wielkoformatowe Epson z serii Stylus Pro (w tym nowe,
10-kolorowe - CMYKcmkkOG z serii x900). Symulacja
rastra, druk one-bit/kompozytowy, certyfikacja pod
ISO lub dowolny inny standard druku, system kalibracji, linearyzacji, profilowania i optymalizacji profili
ICC. Architektura otwarta klient-serwer.

Linia opraw Modico do wyrobu pieczàtek
Nowa linia oprawek Modico (11 rozmiarów) do wyrobu pieczątek w 5 minut.
Pokrycie materiałem przyjemnym w dotyku, nowoczesny kształt, najwyższa
jakość i trwałość pieczątek
(20000 odbić bez dolewania
tuszu lub 7 lat użytkowania).
Wykonanie pieczątek w prostej, szybkiej i ekologicznej
technologii.
Oprawki Modico F do wyrobu pieczàtek
Pieczątki w oprawach Modico F do stemplowania wszystkich typów powierzchni oraz
tekstyliów (metal, szkło, tworzywa sztuczne, drewno, tkaniny). Trwałe i wyraźne odbicie min. na: kredzie połysk,
laminowanych materiałach,
płytach CD, plexi, metalowych elementach, torebkach
foliowych, ubraniach, pościeli, obrusach.
Oprawy tablicowe Modico do wyrobu pieczàtek
Duże oprawy Modico 10,12 i 14 (3 rozmiary) do wyrobu pieczątek tablicowych i reklamowych. Nowoczesny kształt, pokrycie materiałem przyjemnym w dotyku, najwyższa jakość
i trwałość pieczątek (20000 odbić bez uzupełniania tuszu lub
7 lat użytkowania). Wymiary tekstu/grafiki nawet 107 x 79
mm. Zastosowanie w reklamie, kancelariach i urzędach.

N
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Pieczàtki w systemie Modicolor
System Modicolor pozwala produkować pieczątki z
wielokolorowym tekstem/
grafiką w nowoczesnych
oprawach Modico. Najwyższa jakość i trwałość (10000
odbić bez uzupełniania tuszu lub 7 lat użytkowania).
Wykonanie w 10 minut.
Technologia szybka, łatwa i
ekologiczna.
Urzàdzenie Modico MS-1200 EU do wyrobu pieczàtek
Urządzenie do wyrobu pieczątek w technologii Sun
Stamper. Bardzo proste w
obsłudze i pozwalające na
wyrobienie pieczątki Modico w 5 minut. Ponadto można wyrabiać: nowe pieczątki Modico F do znakowania
wszystkich
powierzchni,
duże pieczątki tablicowe Modico, datowniki Modico oraz
długopisy Modico z pieczątką. Technologia szybka, prosta i ekologiczna.

NORMA SYSTEM SP. Z O. O.
pawilon 5, stoisko 90
Maszyna insertujàco - kopertujàca SITMA SM 15
Kompletna linia insertująco - kopertująca SITMA SM 15,
przeznaczona do kopertowania wielostronicowych druków
transakcyjnych i materiałów reklamowych z możliwością
automatycznego i selektywnego dokładania kart bankowych,
płyt CD i gadżetów z szybkością do 15 tys. pakietów listowych na godzinę, w pełnym zakresie formatów kopert od DL
do C4, w tym również formatów pośrednich.

OPUS SP. Z O. O.

pawilon 5, stoisko 112
Opus comboLAM 370
Laminator rolowy wyposażony w pokryte silikonem gorące wałki z udoskonaloną jakością i szybkością laminacji. Wyposażony w obcinarkę krążkową oraz nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
umożliwiający programowanie indywidualnych ustawień
laminacji.

Przystosowany jest także
do laminacji zwykłą, formatowaną folią laminacyjną. Prędkość laminacji
3m/min.

Opus MBE300
Elektryczna wersja popularnej bindownicy systemu
Metalbind. Wyposażona w
regulację siły bindowania,
a także wyświetlacz LCD
wskazujący ilość dokonanych opraw oraz ułatwiający obsługę urządzenia
poprzez wyświetlane komunikaty.
Pochylenie górnej płyty maszyny pomaga kontrolować
proces bindowania i chroni dokument przed otwarciem
w trakcie oprawiania. Bezpieczeństwo użytkowania zapewniają dwa przyciski odpowiedzialne za bindowanie oraz jeden spełniający funkcję rewersu. Umożliwia
także debindowanie i pomiar grubości dokumentacji z
sugestią jakiego kanału użyć. Urządzenie posiada siłę
nacisku bliską 1,5 tony.
Opus Megastar
Produkcyjny zestaw bindowniczy wyposażony w szafkę na rolkach z wygodnymi
półkami bocznymi. Dzięki
nożom Opus STARunit,
Opus Wire STARunit, Opus
Wire STARunit + Tumb cut
umożliwia oprawę dokumentów w siedmiu różnych systemach bindowania. Posiada
wszystkie cechy oraz funkcje
niezbędne do intensywnego
użytkowania.

Opus Masterpress 01
Bezkonkurencyjna maszyna złocąca. Urządzenie nie
wymaga regulacji – gotowe do tłoczenia zarówno na
jednej kartce jak i na całej książce. Unikalny sposób układania wyzłacanego
tekstu oraz powierzchnia
tłoczenia A4 (218x308
mm). Możliwość regulacji
temperatury oraz siły nacisku. Maszyna polecana jest
to użytku profesjonalnego.
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Idel 5222 Digicut
Najnowsza gilotyna niemieckiej formy IDEAL.
Nowoczesna,
wyjątkowo
bezpieczna z hydraulicznym dociskiem i kurtyną bezpieczeństwa. Posiada możliwość powiększenia
blatu roboczego o półki
boczne (wyposażenie dodatkowe). Główne cechy
urządzenia to: elektromechaniczny napęd noża, hydrauliczny docisk, płynnie
regulowana siła docisku ze
wskaźnikiem ciśnienia, pedał do wstępnego wyznaczania
linii cięcia za pomocą docisku, ogranicznik tylny wraz
z programowanym modułem kontrolnym, cyfrowy wyświetlacz ręcznego ustawienia wymiaru, optyczna linia
cięcia, nóż wykonany ze stali „Solingen”.

PHOENIX XTRA PRINT POLSKA SP. Z O. O.
pawilon 5, stoisko 98
Amaranth web
Innowacyjny obciąg offsetowy do nowoczesnego druku
heat-set oraz cold-set. Produkt odznaczający się szczególnie jednolitym i stabilnym zachowaniem druku na
całej powierzchni obciągu aż po brzegi (kanty) kanału.
Osiąga niezmiernie długotrwałą żywotność co ma decydujące znaczenie na poprawę wydajności produkcji.
Produkowany w Niemczech.

POL-PRAKTIC

pawilon 5, stoisko 78
R´czny i w pełni mobilny, prowadnicowy podnoÊnik
do odwracania palet - Eturn
Podnośnik ręczny do odwracania palet dla formatów od B-3 do B-1. Charakteryzuje się bardzo prostą
obsługą i niezawodnością.
Nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń pomocniczych. W pełni mobilny, łatwy i bezpieczny
w obsłudze. Nie wymaga
serwisu specjalistycznego.
Czas założenia urządzenia
na paletę i jej odwrócenia
to niecałe 60 sekund.
Szybkotnàca krajarka do papieru typu Eurocutter
model SP
Długość noża od 780 do 1760 mm. Motor i pompy olejowe
Mitsubishi, przegub belki nożowej Bosch. Potrójne prowadzenie siodełka - prędkość do 300 mm/sek.

Dokładność cięcia mierzona w 1/100 mm. Elektronika SPS Panasonic i Omron,
kompresor Siemens, docisk
hydrauliczny firmy Wessel.
Nieograniczona ilość zachowania programów cięcia.

Pneumatyczno-elektryczny wózek do podnoszenia
i przewo˝enia palet - SHH-TE 800
Pneumatyczny wózek do podnoszenia i transportowania
palet. Posiada świetlny czujnik
poziomu palet w trakcie załadunku i rozładunku. Przydatny przy krajarce. Może służyć
jako pomocniczy podnośnik
po etapie cięcia. W pełni mobilny. Maksymalny udźwig do
1000 kg . Masa własna 195 kg.
Automatyczna utrzàsarka do papieru - Eurocutter
Brsa
Utrząsarka dla wszystkich
formatów! Gwarancja niezawodności i dyspozycyjności.
Urządzenie zaopatrzone w
rolki jezdne. Za pomocą czterech gwintowanych trzpieni
regulacyjnych maszynę można dokładnie wypozycjonować i ustabilizować jej posadowienie. Pochylenie stołu
można wyregulować w sposób 3 lub 4 stopniowy, a siłę
utrząsania bezstopniowo.

PRINT PARTNER SP. J.
pawilon 5, stoisko 89
Linia do oprawy zeszytowej Purlux Nova 10
Nowoczesna linia do oprawy zeszytowej o wydajności 10.000 egz./godz. Możliwość wyposażenia w 13 stacji nakładających w formacie A3. Posiada nowoczesny trójnóż pozwalający na wykonywanie podwójnej, a
nawet potrójnej produkcji. Standardowo wyposażona
w zaawansowane systemy kontroli kompletności produktu.

N
Liczarka arkuszy B.Matic Protec Mini
Liczarka pozwalająca na
liczenie arkuszy papieru,
kartonu i plastiku. Rewelacyjny system głowicy liczącej pozwalający
na 100% dokładność. Jedyny system na rynku nie
niszczący liczonych produktów! Liczenie odbywa
się przez fizyczne liczenie każdego pojedynczego arkusza, dodatkowo co
określoną liczbę arkuszy
można wstrzeliwać przekładki.
Niciarka automatyczna Smyth / Freccia F180
Niciarka automatyczna o rewolucyjnym systemie nakładania – łatwe otwieranie „trudnych” składek oraz
„mieszanie” typów składek w nakładaku. Maksymalna
wydajność 180 cykli / min. Możliwość integracji z linią
zbierającą i paletyzerem. Opcjonalnie można zamontować optyczny system kontroli kolejności składek, nakładanie merli czy klejenie pierwszej o ostatniej składki.

Oklejarka trójklamrowa Superbinder-150D
Trójklamrowa oklejarka o rewelacyjnej wydajności do
1800 egz./godz. Posiada automatyczne bigowanie i podawanie okładki oraz frezowanie i nacinanie grzbietu.
Zaawansowany system klejenia wyposażony jest w dwa
oddzielne klejowniki – jeden do klejenia grzbietowego,
a drugi do bocznego. Idealna maszyna dla profesjonalnych introligatorni.

Złamywarka (falcerka) Baumfolder Baum 20
Nowoczesna i uniwersalna złamywarka w formacie
52x84 cm. Dzięki bardzo bogatym możliwościom rozbudowy zaspokoi potrzeby każdego klienta. Może być
ustawiana manualnie lub poprzez system iFOLD z panelu LCD. Złamywarki BAUMFOLDER posiadają legendarną jakość i jako jedyne tego typu maszyny posiadają trzyletnią gwarancję.
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PROFIS BUSINESS SOFTWARE S.C.
pawilon 5, stoisko 16A
System informatyczny PROFIS Poligrafia 9.1
PROFIS Poligrafia 9.1 to modułowy, sparametryzowany i elastyczny system do kalkulacji i zarządzania
produkcją. Zintegrowany z systemem CDN OPT!MA
firmy COMARCH S.A. umożliwia całościową obsługę
procesów sprzedaży, produkcji, logistyki oraz automatyzację rozliczeń i księgowości.

REPROGRAF S.A.
pawilon 5, stoisko 4
Vutek QS 2000 NEW EDITION
Maszyna do druku cyfrowego UV w technologii inkjet.
Stanowi połączenie wysokiej jakości druku (1080 dpi)
i produktywności (74 m2/h). Zastosowanie nowej technologii HDP (high-definition print) pozwala na osiąganie dużych prędkości produkcyjnych, bardzo przydatnych przy coraz krótszych terminach realizacji zleceń.
Druk zarówno na podłożach elastycznych oraz sztywnych do grubości 5,08 cm. Ploter drukuje przy pomocy
6 kolorów oraz dodatkowego białego tuszu, który jest
przeznaczony do tworzenia kreatywnych aplikacji.

ROMANIK
pawilon 5, stoisko 84
Półautomat sitodrukowy HA3550
Służy do druku na papierze, folii oraz innych
mediach. Wyposażony w
płytę próżniową, pulpit
sterowniczy, płynne regulacje: siły nacisku rakla,
kąta rakla, prędkości druku i zaciągania, prędkości
podnoszenia i opadania
siatki oraz zakresu druku.

N
Prasa YellowCAP
Ekonomiczna wersja prasy digi-cap przeznaczona
do nadruków na czapeczkach. Prasa wyposażona w
elektroniczne programowanie temperatury i czasu
na wyświetlaczu.

Prasa Yellow New Economy
Powstała na bazie prasy
Picollo. Posiada ona lżejszą konstrukcję, co pozwala na jej łatwe przenoszenie, oraz funkcję ECO
pozwalającą na znaczne
oszczędności energii elektrycznej.

Prasa pneumatyczna BLUEPress
Wyposażona jest w płyty
o wymiarach 40 x 50 cm.
Podstawowym atutem prasy są jej niewielkie gabaryty, przez co może być używana w pomieszczeniach o
niewielkiej powierzchni.
Wygodna w użyciu wysuwana szuflada pozwala na
swobodny dostęp do dolnej płyty roboczej.
Prasa pneumatyczna z podajnikiem AP1
Przeznaczona jest do wygrzewania
transferów
przygotowanych metodą
sitodruku, na tkaniny. Gotowe transfery magazynowane są w podajniku po
prawej stronie prasy, skąd
zabierane są automatycznie i podawane na płytę
roboczą.
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SALON PAPIERÓW OZDOBNYCH
pawilon 5, stoisko 60

Kartony metalizowane
Karton tłoczony o gramaturze od 170g do 550g kaszerowany folią aluminiową i folia PET do wykorzystania w farmacji, przemyśle kosmetycznym i wyrobach cukierniczych.

Koperty
Koperty z papieru metalizowanego w różnych
kolorach i tłoczeniach w
dowolnym formacie zapewniające korespondencji elegancki wygląd.

Papier i karton z białà tkaninà
Biała tkanina kaszerowana na papier i karton w
kolorze srebrnym i złotym
do produkcji ekskluzywnych opakowań w przemyśle kosmetycznym.

Papier do pakowania prezentów
Papier metalizowany tłoczony do pakowania prezentów w bogatej gamie
kolorystycznej i różnorodnych tłoczeniach na
każą okazję w rolkach 0,7
x 1,5 m.
Papier i karton cz´Êciowo flokowany
Papiery i kartony powlekane folią aluminiową,
częściowo flokowane wg
wzoru klienta do produkcji ekskluzywnych opakowań.

N
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SCANDINAVIAN DISPLAYS SP. Z O. O.
pawilon 5, stoisko 107

EVO Graphic Press 50 cm
Opatentowana prasa zaciskająca, umożliwiająca wykończenie wydruków. Maksymalna długość zacisku –
500 mm. Listwowanie wszelkiego rodzaju materiału do
druku – tkanina, papier, plandeka itp. System wykończenia o rozbudowanej gamie elementów dodatkowych
– klipsy, zawiesi, haczyki itp.
EVO Graphic Press 120 cm
Opatentowana prasa zaciskająca, umożliwiająca wykończenie wydruków. Maksymalna długość zacisku –
1190 mm. Listwowanie wszelkiego rodzaju materiału
do druku – tkanina, papier, plandeka itp. Maksymalna
grubość zacisku – ok. 20 szt. papieru (tak dużo, na ile
pozwala otwarcie 6 mm). System wykończenia o rozbudowanej gamie elementów dodatkowych – stojaki, klipsy, zawiesi, haczyki itp.

SCHOBER GMBH, WERKZEUG - UND
MASCHINENBAU

pawilon 5, stoisko 101
RSM-IML/MX
Idealne, ekonomiczne rozwiązanie w przypadku średnich i krótkich serii produkcyjnych. W modelu MX zastosowano praktycznie wszystkie sprawdzone technologie znane z modelu wysokowydajnego: rotacyjna stacja
wykrawająca o wysokiej wydajności, zautomatyzowany
system prowadzenia wstęgi, stały monitoring operacji
ponownego załadunku, podciśnieniowy system kontroli przepływu produktów, neutralizator ładunków elektrostatycznych, system podawania M-Stack.

SCORPIO SP. Z O.O.
pawilon 5, stoisko 25
Roll Up V3
Rewolucyjny produkt w rodzinie stojaków roll up:
prosty i elegancki, system prezentacji z wysokiej jakości aluminium, kompatybilny z systemem EVO i nie
tylko, prosta i szybka wymiana kasetonu z wydrukiem,
bardzo łatwy do ustawienia i obsługi, możliwość naniesienia własnej grafiki, loga firmy na elementy podstawy roll up’a.

OKI Degrava DP 8500
Kompletny system druku cyfrowego, który spełnia wymagania niskonakładowej produkcji etykiet. Jest tani
w eksploatacji i nieskomplikowany w obsłudze. Zapewnia zadruk różnych gatunków papieru samoprzylepnego oraz podłoży syntetycznych.DCP wyróżniają
możliwości: drukowania z wielu programów graficznych, obsługi zmiennych danych, dokonywania korekcji barw „w locie” itd.

N
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Trójnó˝ QS 420 firmy Lanbao
Sprawdzona konstrukcja z Dalekiego Wschodu. Posiada wiele ułatwiających pracę opcji takich jak: podajnik hydrauliczny do podawania bloków książek, dysze
powietrzne usuwające ścinki, dodatkowe przeciwnoże, łapki wyprowadzające blok książki, czujniki bezpieczeństwa kontrolujące pracę maszyny i zapewniające bezpieczeństwo pracy. Maksymalny format cięcia
to 420x300 mm, a osiągana prędkość to 25 cykli/min.

Klejarka – model Herold z nowà opcjà odwracania
arkuszy
Nowa, dodatkowa opcja dostępna w klejarkach Herold
– odwracanie arkusza spodem ku górze po nałożeniu
warstwy kleju na powierzchnię materiału.
Tamponiarka SIC 60E firmy Tampoprint
Udoskonalona wersja popularnej maszyny SIC.
W tamponiarce wykorzystano nową technologię elektropneumatycznego przesuwu tamponu, zastosowano
elektryczne sterowanie tamponem wraz z możliwością
zadruku wielokrotnego. Jako opcja dostępny jest również system automatycznego czyszczenia tamponu.

ZAKŁAD ELEKTRONIKI
I INFORMATYKI CHIP
pawilon 5, stoisko 40
Programator Dosuwu PD-05
Programator to nowa, rozszerzona wersja Programatora PD-04. Służy do sterowania i odczytu położenia
belki dosuwającej w krajarkach. Posiada dotykowy,
kolorowy wyświetlacz 5,6’’ z 256 dostępnymi kolorami. Programator PD-05 stanowi funkcjonalne rozwinięcie uznanego przez klientów Programatora Dosuwu
PD-04.

SUMBEL GMBH
pawilon 5, stoisko 128
Klejarka brzegów – model RECORD
Nowo zaprojektowana klejarka brzegów, nanosząca
kleje solwentowe i kleje do metod „na zimno” na górną powierzchnię materiału; system zamknięty; regulacja obrotów silnika; napęd silnikowy elektryczny
230V. Zasilanie prądem stałym, wałek o szerokości
75mm.

System kamer do naklejania polimerów FC-02
System przeznaczony jest do precyzyjnego nakładania
polimerów na wałki maszyn fleksograficznych. Urządzenie skonstruowane jest z nowoczesnych kamer, które umożliwiają cyfrowe przetwarzanie i przesyłanie
obrazu. Może pracować w trybie monohromatycznym
i kolorowym. Rozdzielczość odczytu wynosi 0,1 mm
przy polu pracy 32 x 48 mm. Dostępna jest również
wersja o rozdzielczości 0,01 mm przy polu pracy
3,2 x 4,8 mm.
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