
� krajarki, trójnoże, utrząsarki, systemy cięcia PerfectA,
� falcerki dziełowe i farmaceutyczne oraz linie mailingowe Guk,
� automatyczne bigówko-perforatorki BAccIottInI,
� zbieraczki pionowe, linie do oprawy zeszytowej, oklejarki do oprawy miękkiej BourG,
� wiertarki i systemy do wiercenia papieru dürselen,
� linie zbierająco-szyjące do oprawy zeszytowej, zszywarki i głowice do szycia drutem hohner,
� maszyny do nisko- i średnionakładowej oprawy twardej schmedt,
� systemy nawilżania powietrza merlIn,
� podnośniki do stosu papieru, urządzenia do laminowania na gorąco, sztancowania,

banderolowania etykiet, wycinania skorowidzów, zaokrąglania rogów, prasy, liczarki

fIrmA dIGIPrInt Pl sPecjAlIzuje sIę w dostArczAnIu
InnowAcyjnych I komPleksowych systemów nA PotrzeBy PolIGrAfII
Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje produkty dla producentów etykiet i opakowań,
a także przetwórców tektury falistej oraz litej. Są to między innymi:
� plotery tnąco-bigująco-frezujące – esko konGsBerG � plotery aplikujące klej i taśmę – BIckers
� składarko-sklejarki lAmInA � kaszerownice lAmInA � systemy wydruków próbnych � komplek-
sowe oprogramowanie esko dla projektantów i producentów opakowań � kalibracje oraz standa-
ryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach � konsultacje i wdrożenia technologii druku
wielokolorowego esko equInox � szkolenia produktowe oraz technologiczne � serwis gwaran-
cyjny, pogwarancyjny, a także wsparcie techniczne.

fIrmA cAnon jest dostAwcą szerokIej GAmy
ProfesjonAlnych rozwIązAń do oBróBkI końcowej.
Urządzenia do finiszingu, pracujące w linii z maszynami produkcyjnymi Canon
na papier cięty i ciągły, oferują możliwości, które obejmują m.in.:
� broszurowanie � bindowanie � układanie
� falcowanie � dziurkowanie � podawanie z roli
� formowanie grzbietu � oprawę klejoną

W ofercie Canon znajdują się zarówno urządzenia tego producenta,
jak i zewnętrznych dostawców.

jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technologiach
zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz automatyką pocztową.

Jako autoryzowany partner firm kern (szwajcarski producent systemów kopertowania),
hunkeler (światowy lider technologii pre- i postprocessingu dla cyfrowych rolowych systemów
drukujących) oraz neoPost (rozwiązania pocztowe) oferujemy innowacyjne rozwiązania.
Filozofia naszego działania to przede wszystkim właściwa diagnoza potrzeb klienta, wybór
i wdrożenie optymalnego rozwiązania oraz pełna opieka serwisowa według najwyższych
standardów SLA. Połączenie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników ze wsparciem
firm partnerskich daje gwarancję najwyższej jakości oferowanych rozwiązań i usług.

REKLAMA Dostawcy urządzeń i materiałów do obróbki po druku

Poligrafika 11/2016 55

mAszyny IntrolIGAtorskIe I uszlAchetnIAjące dlA drukArnI cyfrowej I offsetowej
� foliarki – modele nabiurkowe: 36, 46 i 66 cm; półautomatyczne 380 (z funkcją

złocenia, wybłyszczania), 550 i 800 mm; automaty 380 mm, 540, 740 i 1200 mm
� Bigówki – modele nabiurkowe, półautomatyczne, automatyczne; z perforacją i wymiennymi listwami
� Gilotyny – modele 46 i 52 cm – hydrauliczne i elektryczne
� oklejarki – półautomaty (ręczne podawanie okładki) i automaty z klejem EVA/PUR
� fastbind – systemy do oprawy miękkiej, twardej i fotoalbumy
� złociarki – drukujące metalizowaną folią; do złocenia bezmatrycowego druków cyfrowych
� systemy broszurujące – do pracy ze zbieraczkami, podajnikami cyfrowymi lub w linii
� wycinarki – kombajny wycinająco-bigująco-perforujące z możliwością perforacji częściowej

AvArgrAF sP. z o.o.
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa

tel.: 22 331 33 33, fax: 22 331 33 34
avargraf@avargraf.pl
www.avargraf.pl

ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: 22 295 03 80, digiprint@digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu

cANoN PolskA sP. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
tel.: 22 430 60 00
www.canon.pl

DocuFIelD sP. z o.o. sP. k.
ul. Polska 114
60-401 Poznań

tel.: +48 61 666 29 80, fax: +48 61 666 29 50
www.docufield.com

AkoNDA
ul. Geodetów 176, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 355 01 92, info@akonda.pl
www.akonda.pl

API FolIe
PolskA sP. z o.o.
ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 737 58 01
anna.radziszewska@apigroup.com
www.apigroup.com

API GrouP jest wIodącym Producentem folII do uszlAchetnIAnIA etykIet.
Produkujemy folie metaliczne do laminowania w technologii flexo oraz cyfrowej. Do wyboru mamy
kolory srebrne, złote, w odcieniu satynowym, matowym. Wszystkie folie przeznaczone są do zadru-
ku. W cyfrowych maszynach z użyciem głowic Xaar można osiągnąć na etykiecie efekt 3D.
Ponadto w portfolio API Group znajdują się folie do tłoczenia na gorąco metaliczne i pigmentowe, fo-
lie holograficzne, folie Holonique ™, laminaty METPOL i TRANSMET powleczone warstwą aluminium.
oferujemy � Dostępność folii z magazynu w Polsce � Profesjonalne doradztwo techniczne
� Profesjonalne szkolenia z tłoczenia na gorąco � Profesjonalne wsparcie przy projektach opako-
wań, etykiet z uwzględnieniem najnowszych trendów w danej kategorii
ozdABIAmy etykIety, uszlAchetnIAmy druk

mailto:info@akonda.pl/
www.akonda.pl/
mailto:anna.radziszewska@apigroup.com/
www.apigroup.com/
mailto:avargraf@avargraf.pl/
www.avargraf.pl/
www.canon.pl/
mailto:digiprint@digiprint.pl/
www.digiprint-pl.eu/
www.docufield.com/
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grAWer PolskA ANDrzej WłocH
ul. Sianowska 7, 61-431 Poznań
tel. +48 862 30 63, biuro@grawerpolska.pl,
www.grawerpolska.pl

Grawer Polska od lat pracuje dla największych Klientów w branży poligraficznej i reklamowej. Nasze
matryce mosiężne, magnezowe i polimerowe znajdują zastosowanie w przemyśle opakowanio-
wym typu premium, szczególnie w branży kosmetycznej, cukierniczej i alkoholowej. Dzięki naszym
produktom możliwe jest wykonywanie tłoczeń i złoceń na papierze, kartonie, skórze i tworzywach
skóropodobnych, drewnie oraz innych nośnikach reklamowych.

oferujemy:
� matryce do złocenia � matryce do złocenia z przetłoczeniem
� matryce do tłoczenia 2D i 3D � matryce strukturalne
� matryce Braille'a � matryce rotacyjne

erkA PPWH
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

ProwAdzImy sPrzedAŻ I serwIs mAszyn IntrolIGAtorskIch orAz mAterIAłów, tj.:
� fAlcerkI kAsetowe eurofold łamy równoległe i krzyżowe;
� wIertArkI cItoBormA od 1 do 6 głowic;
� zszywArkI i fAlcerko-zszywArkI;
� wIertłA introligatorskie – stalowe, teflonowe i in.;
� ostrzAłkI do wIerteł;
� PAPIer do nAtłuszczAnIA;
� zszywkI – zwykłe, wzmocnione, z oczkiem;
� rAkle do flekso-, tampon- i wklęsłodruku;
� uszczelnIAcze do komór raklowych. zAPrAszAmy!

grAFIkus – systeMy grAFIczNe sP. z o.o.
ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa

Kontakt:
maszyny@grafikus.com.pl
tel.: 22 594 09 00
www.grafikus.com.pl

w ofercIe urządzenIA czołowych ŚwIAtowych Producentów
� plotery wycinające i frezujące: Elitron, VHF
� foliarki/laminatory na sucho i mokro: WenChyuan, KDX
� automaty sitodrukowe/lakier UV: Sakurai, SCT, Ketchview
� automaty i tygle do sztancowania i złocenia: YOCO, Guangya
� składarko-sklejarki, maszyny do pudełek
� urządzenia do inspekcji
� folie, lakiery i kleje
� urządzenia do produkcji okładek i kaszerowania
� przekrawacze do papieru, gilotyny i kompletne linie cięcia

grAFteNA
ul. Modlińska 129 lok. U10
03-186 Warszawa
tel. kom.: 666 280 419
info@graftena.pl
www.graftena.pl

GrAftenA jest BezPoŚrednIm PArtnerem hAndlowym
fIrm technIfold, creAsestreAm I oPPlIGer

Firma specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych narzędzi do bigowania,
rozwiązujących problem pękających podłoży, bigowanych przy użyciu narzędzi tradycyjnych.
Oferujemy też narzędzia do cięcia wzdłużnego i wykonywania perforacji.
Oferowane narzędzia pasują do większości urządzeń falcujących, systemów szyjących
drutem oraz oklejarek dostępnych na rynku.
Jesteśmy partnerem handlowym firmy Oppliger, producenta wysokonakładowych,
automatycznych linii do kaszerowania arkuszowego.

grAFMAsz
ul. Kościuszki 47, 27-500 Opatów (woj. świętokrzyskie)

ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa

tel.: 22 868 19 86
warszawa@grafmasz.pl
www.grafmasz.pl

Ponad 8000 instalacji maszyn introligatorskich w polskich drukarniach cyfrowych i offsetowych!
Jesteśmy producentem krajarek do papieru oferowanych pod marką GRAFCUT w ponad 30 krajach.
W Polsce od lat instalujemy rozwiązania czołowych europejskich dostawców: cyklos (bigówki,
falcerki, okrawacze), czech mAchInes (przepycharki etykiet), fAstBInd (oprawa twarda i mięk-
ka, PUR – niski nakład), mohr (systemy cięcia, trójnoże), mB BAuerle (falcerki), mkw (systemy
zbierające i szyjąco-falcujące), morGAnA systems (bigówki, falcerki, bigówko-falcerki, oklejarki
PUR, linie do broszur), renz (ręczne, półautomatyczne i automatyczne systemy do oprawy spiral-
nej), sAmed (oprawa twarda – średni nakład), schneIder senAtor (systemy cięcia), VIVId lA-
mInAtInG (foliarki – opcja foliowania wybiórczego), bigówki, foliarki, lakierówki UV i urządzenia
do oprawy spiralnej od sprawdzonych dostawców z Chin.

w ofercIe fIrmy duPlo PolskA znAjdują sIę rozwIązAnIA duPlo
orAz rozwIązAnIA fIrm PArtnerskIch: multIGrAf, rIGo, tAuler, chAllenGe
� linie do oprawy zeszytowej � zbieraczki podciśnieniowe i cierne
� falcerki do łamów równoległych i krzyżowych � oklejarki EVA i PUR
� bigówki, bigówko-falcerki i bigówko-perforatory � urządzenia wielozadaniowe do cięcia,
� wycinarki do wizytówek bigowania i perforacji w jednym przebiegu
� sztance rotacyjne � trójnoże do książek
� foliarki automatyczne � urządzenia do lakierowania UV
� powielacze cyfrowe � gilotyny
� banderolownice � utrząsarki

DuPlo PolskA sP. z o.o.
ul. Cyklamenów 1, 04-798 Warszawa

Kontakt:
tel.: 22 845 70 23, fax: 22 845 70 27
info@duplopolska.pl, www.duplopolska.pl

mailto:info@duplopolska.pl/
www.duplopolska.pl/
mailto:info@erka.com.pl/
www.erka.com.pl/
mailto:maszyny@grafikus.com.pl/
www.grafikus.com.pl/
mailto:warszawa@grafmasz.pl/
www.grafmasz.pl/
mailto:info@graftena.pl/
www.graftena.pl/
mailto:biuro@grawerpolska.pl/
www.grawerpolska.pl/
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IttP sA
ul. Piłsudskiego 73, 32-050 Skawina
tel. kom.: 691 515 097
www.ittp.com.pl

INtrozAP sp. z o.o.
ul. S. Grota Roweckiego 4
43-100 Tychy

tel.: 32 326 25 86
fax: 32 326 25 89
biuro@introzap.pl
www.introzap.pl

INtegArt sP. z o.o.
Maszynowa 1, 55-330 Błonie

biuro@integart.com.pl, tel. +48 71 31 53 191
tel. kom. +48 603 999 081, +48 605 102 205
www.integart.com.pl

INtergrAFIx sP. z o.o.
ul. Walczaka 25h, 66-400 Gorzów Wlkp
tel.: +48 95 729 80 36, fax: +48 95 729 80 39
tel. kom.: +48 501 262 552, office@intergrafix.pl
www.intergrafix.pl

HkM sP. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 38
81-855 Sopot

tel./fax: +48 58 550 79 51
tel./fax: +48 58 733 98 75
e-mail:hkm@hkm.pl
www.hkm.pl

IntrozAP – PrzedstAwIcIel fIrmy kolBus w Polsce oferuje: mAszyny IntrolIGAtor-
skIe, mAterIAły eksPloAtAcyjne, częŚcI zAmIenne, wysoko wykwAlIfIkowAny serwIs,
dorAdztwo technIczne I Projektowe. Maszyny Kolbus, m.in.: linie do oprawy złożonej i pro-
stej (zbieraczki, oklejarki, trójnoże), automaty do produkcji okładek; maszyny do: uszlachetniania
okładki, obwolutowania, cięcia; linie do produkcji pudełek; linie do przygotowywania wkładów
pod oprawę złożoną; prasy, maszyny do wkładania tasiemki zakładkowej.
nowoŚĆ! W ofercie firmy znajduje się obecnie linia do produkcji pudełek luksusowych. W skład linii
opcjonalnie mogą wchodzić następujące maszyny: do oklejania tektury, do wklejania lustra, do żłob-
kowania tektury, do wkładania magnesów, moduł do sztancowania oraz urządzenie do wklejania
pudełek. Linia może pracować z prędkością do 65 cykli/h oraz obrabiać tekturę do 4 mm grubości.

InteGArt jest wIodącym dostAwcą technoloGII hP
orAz nowoczesnych rozwIązAń do oBróBkI Post-fInIshInG’owej.
W swojej ofercie posiada urządzenia ZüND oraz NESCHEN HOTLAM lub COLDLAM.

� zünd – modele: S3; G3; D3 – unikalna konstrukcja urządzeń pozwala realizować obróbkę
związaną z cięciem, nacinaniem, wykrawaniem, bigowaniem, frezowaniem, dziurkowaniem,
perforacją czy znakowaniem i kreśleniem. 21 rozmiarów stołów.

� Laminatory neschen – to urządzenia dedykowane dla segmentu technologii reklamowej oraz
drukarni cyfrowych. Szerokość robocza laminatorów 1650 mm.

fIrmA InterGrAfIx jest dostAwcą nowych I uŻywAnych mAszyn IntrolIGAtorskIch.

W naszej ofercie: fAlcerkI – Stahl, MBO, GUK, lInIe do oPrAwy zeszytowej – MM Presto,
Bravo, ST100, ST350, Horizon VAC100, Duplo 5000, nowe maszyny firmy OSAKO, lInIe do oPrA-
wy klejonej – Wohlenberg, Kolbus, MM, Horizon BQ460, BQ470, GIlotyny – Polar, Wohlenberg,
Maxima, ProGrAm do oPrAwy twArdej: zbieraczki, niciarki, do produkcji okładek, do monta-
żu okładki z blokiem, laminatory na gorąco – nowe i używane, lakierówki uV – nowe i używane.
Oraz Inne – urządzenia niezbędne w introligatorni. Dodatkowo zapewniamy: demontaż, transport,
montaż, szkolenie, serwis i remonty. Wyceny maszyn i urządzeń poligraficznych. Pomoc w uzyskaniu
finansowania na maszyny dostarczane od nas. zAPrAszAmy do wsPółPrAcy

sAnwA – japońskie automaty wykrawająco-tłoczące; hIGhcon – cyfrowe automaty wykrawająco-bi-
gujące w formacie B1 i B2; GIetz – najwyższej klasy szwajcarskie maszyny do hot stampingu i auto-
maty do produkcji opakowań przestrzennych (tray former); durAn mAchInery – składarko-sklejarki
(również z modułem Braille'a i odwracaniem użytku o 90°); euroProGettI – włoskie, automatyczne
linie do produkcji opakowań typu wrapped rigid box; kohmAnn – niemieckie okienkarki i systemy in-
spekcyjne; comPAct folIers – systemy złocące w technologii Cold Foil i Cast&Cure – możliwość in-
stalacji na każdej maszynie offsetowej; sm systems – francuski dostawca złociarek konstruowanych
na bazie odbudowanych maszyn HD Cylinder, kukje – koreańskie kaszerownice o szerokim zakresie
gramatur materiałów oklejanych i oklejek (od 120 gsm); Busch – najwyższej jakości przepycharki,
utrząsarki i podnośniki do palet; schneIder senAtor – czołowy producent krajarek i linii tnących.

Oferta hkm Sp. z o.o. – mAszyny dlA PolIGrAfII w rozsądnych cenAch
cyfrowe: memjetowe i inkjetowe trojanlabel Dania. Bezpieczne i tanie wejście w cyfrę.
hybrydowe: GrAPhIum ffeI Anglia – w pełni zintegrowana hybryda, dla bardzo wymagających.
flexo: edAle Anglia – modułowa, hexIAnG – wieżowa, donGhAnG – pełna automatyka
i w cenie mechanicznej konkurencji.
finishingi – Brotech i nB 330 – najwyższa jakość w bardzo rozsądnej cenie.
werosys Dania – hi-tech semi-rotacja. Ma wszystko, co tylko można sobie wymarzyć!
trojAn3+werosys – mini hybryda łącząca dwie technologie: cyfrową i flexo,
dająca możliwość zrobienia etykiety ze zmiennymi danymi, kolorami spotowymi,
wybiórczym lakierem, złoceniem i laminacją – wszystko w jednym przebiegu.

� złAmywArkI stAhlfolder półautomatyczne, automatyczne i o wysokiej wydajności serii Ti,
BH/CH, TH/KH, TX, różne konfiguracje nakładania i wykładania m.in. nakładaki paletowe PFX,
opcje/akcesoria do przegniatania, perforacji, aplikacji kleju, linie do przygotowywania mailin-
gów personalizowanych w produkcji cyfrowej

� GIlotyny PolAr serii D 56, 66, 80, 115, szybkie gilotyny serii N, zautomatyzowane przemysło-
we systemy krojenia Polar Cutting System 120, 160, 200, 200 PACE, 300, Polar LabelSystem do
produkcji etykiet, system cięcia laserowego Polar Digicut ECO, trójnoże, utrząsarki, podajniki

� mAszyny do ProdukcjI oPAkowAń: składarko-sklejarki Diana, maszyny sztancująco-tłoczą-
ce Easymatrix, Promatrix, Powermatrix, Speedmaster XL 106-D, linie do inspekcji arkuszy Dia-
na Eye, maszyny do tłoczenia folią na gorąco i sztancowania MK Duopress

HeIDelBerg PolskA sP. z o.o.
ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 000, fax: 22 57 89 652
info.pl@heidelberg.com
www.heidelberg.pl
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rIset PolskA
ul. Maszewska 28
01-925 Warszawa

tel.: +48 (22) 864 65 55
fax: +48 (22) 864 65 81
riset@riset.pl, www.riset.pl

w nAszej ofercIe PosIAdAmy wIele urządzeń do oBróBkI druku cyfroweGo I offse-
toweGo. Jesteśmy dystrybutorem japońskich maszyn uchIdA: falcerek, systemów zbierających
ssawkowych i ciernych, utrząsarek, wycinarek wizytówek, wycinarek z formatu B3+ z bigowaniem
i perforacją, tAcho – oklejarek do książek hot melt i PUR, bigówek automatycznych, PlockmAtIc
– cyfrowych i offsetowych systemów zbierająco-szyjących i systemów kopertujących, PowIs – sys-
temów do eleganckiej oprawy dokumentów, cAslon – wycinarek, złociarek bezmatrycowych i ka-
szerówek, tAuler – pneumatycznych foliarek, sysform – elektrycznych zaokrąglaczy naroży, sPc
– wiertarek do papieru, dziurkaczy, perforatorów dziurkujących do 200 arkuszy z łezką lub bez, oraz
oprogramowaniem B2c PrInt do łatwego zarządzania drukarnią on-line z prostą w obsłudze plat-
formą do składania zleceń, projektowaniem i pełnym sklepem internetowym oraz wiele innych…

reProgrAF sA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
tel.: 22 539 40 00

Janusz Gałucki, 698 698 673, galucki.j@reprograf.com.pl
Stefan Piotrowski: 698 698 601, piotrowski.s@reprograf.com.pl
intro@reprograf.com.pl, www.reprograf.com.pl

� mBo – systemy falcujące w różnych konfiguracjach, także przemysłowych;
� PAlAmIdes – zaawansowane systemy wykładania;
� BAumAnn/wohlenBerG – krajarki, trójnoże, utrząsarki, systemy cięcia,

podnośniki do stosu papieru;
� wohlenBerG – wydajne linie do oprawy miękkiej (PUR, Hotmelt, Coldglue),

możliwość pracy inline i offline;
� herzoG&heymAnn – specjalistyczne systemy falcujące dla farmacji i mailingów;
� mBo dIGItAl – zaawansowana integracja systemów falcujących MBO

lub Herzog + Heymann dla druku cyfrowego (odwijak, przekrawacz, falcerka, układarka);
� rotocontrol – urządzenia do finishingu etykiet w przemyśle wąskowstęgowym.

scorPIo sP. z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 11 10
fax: +48 42 613 50 93
introligator@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

wIodący dostAwcA mAterIAłów I mAszyn IntrolIGAtorskIch
z PonAd 25-letnIm doŚwIAdczenIem w BrAnŻy.
w zakresie maszyn introligatorskich oferujemy m.in.:
� cyfrowe urządzenia do lakierowania wybiórczego UV i złocenia w linii firmy mGI;
� urządzenia do opraw zintegrowanych i ze skrzydełkiem firmy PetrAtto;
� maszyny do klejenia fotoksiążek i oprawy twardej firmy sAmed InnoVAzIonI;
� urządzenia lakierujące firmy kIsun;
� bigówko-falcerki, składarko-sklejarki, automaty sztancujące firm PetrAtto, hIGher i yoco.
Do dostarczanych maszyn oferujemy także doradztwo w zakresie doboru materiałów
introligatorskich, m.in. sprzedawanych przez nas materiałów pokryciowych, płócien i klejów.

Pc PrINt
ul. Białoborska 16, 04-668 Warszawa
tel.: 22 613 09 52, fax: 22 812 97 52
www.pcprint.pl

Pc PrInt PrzedstAwIcIel fIrmy leonhArd kurz w Polsce. oferujemy:
� folIe metAlIzowAne, dyfrAkcyjne I PIGmentowe dla przemysłu poligraficznego do tech-

nologii tłoczenia na gorąco i transferu folii na zimno;
� GrAwerowAne mAtryce mosIęŻne i materiały pomocnicze do tłoczenia folią na gorąco, tło-

czenia z przetłoczeniem, suchego tłoku, matryce strukturalne;
� trustcode® – globalny system identyfikacji marek i produktów poprzez urządzenia mobilne;
� moduł dIstorun unikalne urządzenie do aplikacji pojedynczych znaków optycznie zmien-

nych (w tym o wzorze pojedynczej soczewki) w technologii transferu na zimno rola rola;
� dIGItAl metAl® system dekoracji druków cyfrowych foliami metalizowanymi;
� szkolenIA I dorAdztwo technIczne. zAPrAszAmy do wsPółPrAcy

müller mArtInI sP. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 203, 04-987 Warszawa

tel.: 22 893 83 06, 893 83 07
fax: 22 893 83 05
office@pl.mullermartini.com
www.mullermartini.com/pl

oferujemy wysoko wydAjne urządzenIA
do oPrAwy IntrolIGAtorskIej Po druku offsetowym I cyfrowym.

lInIe do oPrAwy: BezszycIowej, zeszytowej, złoŻonej, szycIe nIĆmI,
mAszyny do zAkłAdAnIA tAsIemkI czytelnIczej, oBwolutowAnIA.

Ponadto oferujemy szeroki zakres usług serwisowych i oryginalne części zamienne.

lFP INDustrIAl
solutIoNs sP. z o.o.
ul. Kwidzyńska 11
51-415 Wrocław

tel. +48 71 321 98 83
tel. kom.: +48 664 765 305
t.wilczek@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl

unIwersAlne Plotery stołowe tnąco-frezująco-BIGujące mArkI Bullmer GmBh
� niemiecka technologia, dokładność i wykonanie, poparte wieloletnim doświadczeniem

w produkcji ploterów stołowych, dla wielu branż (w tym branży druku i produkcji reklam),
� możliwość skonfigurowania wielkości pola roboczego i narzędzi plotera, ściśle według

potrzeb i życzeń użytkownika (w tym nawet do szerokości roboczej 5 metrów),
� narzędzia dla praktycznie wszystkich zadań, związanych z obróbką materiałów w płytach i w rolach,
� możliwość stworzenia kompletnej i automatycznej linii produkcyjnej, łącznie z magazynem

podawczym materiałów w rolach lub płytach oraz końcowym konfekcjonowaniem prac,
� niezrównana szybkość działania – zarówno w cięciu (prędkość plotera do 2 m/s,

moc frezarki 2 kW), jak i cyfrowej obróbce prac (skaner linii cięcia).

mailto:t.wilczek@lfp-industrial.pl/
www.lfp-industrial.pl/
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mailto:galucki.j@reprograf.com.pl/
mailto:piotrowski.s@reprograf.com.pl/
mailto:intro@reprograf.com.pl/
www.reprograf.com.pl/
mailto:riset@riset.pl/
www.riset.pl/
mailto:introligator@scorpio.com.pl/
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REKLAMA Dostawcy urządzeń i materiałów do obróbki po druku

zFP zAkłAD FolIoWANIA PAPIeru
ul. Krzemowa 5, 81-577 Gdynia

tel.: 58 629 90 44
www.zfp.com.pl
zfp@zfp.com.pl

zfP jest wIeloletnIm, wyłącznym PrzedstAwIcIelem w Polsce fIrmy d&k

oferujemy:
� automatyczne, termiczne linie do jednostronnego laminowania papieru i kartonu
� automatyczne, termiczne linie do dwustronnego laminowania papieru i kartonu
� folie termiczne i laminaty

www.zfp.com.pl

zeNoN łAPIńskI
doradztwo biznesowe, poligrafia, szkolenia
ul. Bliska 10/71, 03-804 Warszawa
tel. + 48 88 33 22 136, tel. + 48 501 44 23 94
biuro@zenonlapinski.pl, www.zenonlapinski.pl

jesteŚmy wyłącznym PrzedstAwIcIelem sPm steuer w Polsce
orAz ofIcjAlnym dystryButorem fIrm: kluGe, strAuB I eAGle systems.
Polecamy Państwu:
� maszyny cylindryczne do hot-stampingu niemieckiej firmy sPm steuer
� tygle z automatycznym podawaniem do złoceń, przetłaczania i sztancowania, sklejarko-skła-

darki oraz maszyny do lakierowania UV amerykańskiej firmy kluGe
� aplikatory taśm samoprzylepnych firmy strAuB
� urządzenia do hot- i cold-stampingu amerykańskiej firmy eAGle systems
� nową usługę hotsprint zwiększającą wydajność produkcji w hot-stampingu
zAPrAszAmy do wsPółPrAcy!

zAMAk MercAtor sP. z o.o.
ul. J. Piłsudskiego 63, 32-050 Skawina
tel.: (12) 424 59 00, fax: (12) 424 59 01
e-mail: biuro@zamakmercator.pl
www.poligrafiamercator.pl

ofertA nAszej fIrmy oBejmuje:
� sprzedaż i serwis nowych offsetowych maszyn drukujących marki shInohArA

oraz hAns GronhI;
� sprzedaż i serwis nowych urządzeń introligatorskich: gilotyny Itotec (Japonia), finiszery do drukarni

cyfrowych marki wAtkIss (Wielka Brytania) oraz falcerki i perforatory marki shoeI (Japonia);
� sprzedaż i serwis używanych offsetowych maszyn drukujących i urządzeń introligatorskich;
� sprzedaż części zamiennych do maszyn offsetowych i urządzeń poligraficznych marki

SHINOHARA, HANS GRONHI, ITOTEC, SCHNEIDER-SENATOR, SHOEI, WATKISS i inne
na zamówienia indywidualne;

� wsparcie techniczne, relokacje drukarń oraz modernizacja maszyn.
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