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PPrrooffiill  ffiirrmmyy                                                                 
  

KKiimm  jjeesstteeśśmmyy  
 

W naszym bogatym w tradycje, istniejącym już od blisko 100 lat, niemieckim Centrum Druku Lipsk/Halle 
(Druckzentrum Leipzig/Halle — DLH) produkuje się od wielu dziesięcioleci wysokiej klasy produkty drukar-
skie i doskonałe jakościowo farby drukarskie przeznaczone do flekso- i wklęsłodruku. Nasze przedsiębior-
stwo wspiera lawinowy rozwój drukarstwa swoją solidną wiedzą fachową i przyszłościowymi innowacjami. 
Obecnie trzon naszej zaawansowanej technicznie oferty stanowią nieszkodliwe dla środowiska naturalne-
go, oparte na wodzie farby do wklęsło- i fleksodruku oraz lakiery drukarskie do druku opakowań i do za-
stosowań przemysłowych. Kompetencja techniczna, innowacyjność i elastyczne dostosowywanie się do 
zmieniających się warunków rynkowych i wymagań klientów to kluczowe czynniki, które zadecydowały o 
sukcesie naszego przedsiębiorstwa. Wysoka jakość farb drukarskich oznacza dla nas wysoką jakość 
wszystkich działań i wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Chcemy, aby nasi klienci byli z nas naprawdę 
zadowoleni! 
 

CCoo  ooffeerruujjeemmyy  
 

Nasz asortyment obejmuje następujące systemy produktów do różnych zastosowań: 
• systemy farb drukarskich opartych na wodzie: AQUAPRINT, AQUADISPERS, AQUACOUVERT,  

AQUAHAL, AQUADEKOR, AQUATAP; 
• system farb drukarskich opartych na plastyfikatorze: HALPLAST; 
• lakiery. 
 

Zależnie od systemu produkty te nadają się do drukowania na papierach powlekanych i niepowlekanych, 
bibule, tekturze falistej i kartonie, papierach tapetowych i dekoracyjnych, foliach polietylenowych i polipro-
pylenowych, foliach PCV oraz foliach aluminiowych i pokrytych naparowaną warstwą aluminium. 
 

  
 

KKooggoo  sszzuukkaammyy  
 

W Polsce szukamy wiarygodnych partnerów, którzy zajęliby się sprzedażą naszych produktów. Mogą to 
być firmy handlowe z branży materiałów drukarskich, które mają już pewne doświadczenie w handlu far-
bami drukarskimi i grono swoich klientów lub takie, które chciałyby dołączyć nasze produkty do swojej 
oferty. Preferujemy współpracę na zasadzie przedstawicielstwa handlowego naszego przedsiębiorstwa, 
jesteśmy jednak otwarci również na inne formy współpracy.  
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