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ABEDIK SA
ul. Gutenberga 5, 62-023 Żerniki k. Poznania
tel.: 61 624 61 00, abedik@abedik.com.pl
www.abedik.com.pl

NASzA PASjA TO DRUK i OPRAWA KSiąŻEK. 
Abedik to nowocześnie zarządzana drukarnia dziełowa. Drukujemy i oprawiamy książki 
przy zastosowaniu systemów 6S, SMED oraz zasad Kaizen. Stawiamy do dyspozycji wydawców
książek profesjonalny zespół, a także 12 maszyn do druku zwojowego, 3 linie do oprawy
broszurowej z możliwością realizacji „podwójnej produkcji”, linię do oprawy twardej oraz
szeroką gamę możliwości uszlachetnienia druku, takich jak laminowanie folią, lakierowanie UV,
tłoczenie, tłoczenie folią metalizowaną.
możemy zaoferować bardzo krótkie terminy i atrakcyjne ceny.

SERDECzNiE zAPRASzAmY.

DRUKARNIA 
IM. A. PÓŁTAWSKIEGO
ul. Krakowska 62
25-701 Kielce

tel.: 41 349 50 49
fax: 41 343 26 51
drukarnia@dap.pl
www.drukarnia.kielce.pl

OFER TA i STO SO WA NE TECH NO LO GiE:
dzie ło wy druk ar ku szo wy; druk zwo jo wy do for ma tu A i B; opra wa: mięk ka kle jo na z kle jem PUR,
twar da zło żo na, zin te gro wa na, ze szy to wa; okład ki ze skrzy deł ka mi, ca ło pa pie ro we, płó cien ne,
z ozdob ny mi na roż ni ka mi; tło cze nie, zło ce nie; ob kur cza nie po je dyn czych eg zem pla rzy, ma ga zy no -
wa nie ksią żek.

WY PO SA ŻE NiE DRU KAR Ni: CtP;  ma szy ny: HE IDEL BERG B1 5+5, B1 4+0, B1 1+1, B2 1+0, B2 4+0,
ma szy ny zwo jo we – sze ro kość ro li 66 cm i 72 cm 1+1, li nia do opra wy kle jo nej Aco ro A5 (PUR),
ma szy na do szy cia nić mi Aster Pro, li nia do opra wy twar dej Müller Martini Diamant MC60, Kol bus
DA 270, li nia zbie ra ją co-szy ją ca dru tem Müller Mar ti ni PRE STO.

DRUKARNIA PERFEKT SA
ul. Połczyńska 99, 01-303 Warszawa

tel.: 22 665 86 94, 22 637 81 66
tel./fax: 22 664 14 19
drukarnia@drukarniaperfekt.pl
www.drukarniaperfekt.pl

OFER TA i STO SO WA NE TECH NO LO GiE: opra wa twar da, kle jo na/PUR, ze szy to wa, zin te gro wa na, ak -
cy den sy, kon fek cjo no wa nie dru ków i opraw, druk of f se to wy, la kie ro wa nie UV w li nii, za druk nie chłon -
nych pod ło ży, stu dio CtP (He idel berg). WY PO SA ŻE NiE DRU KAR Ni: ma szy ny XL 106-8-P5+Cut star,
XL 106-5-L LE UV, XL 105-10-P6+Cut star, XL 105-8-P5+Cut star, Sa ku rai MS 102AII; iN TRO Li GA TOR NiA:
2 li nie do kro je nia: Po lar 115 oraz w peł ni zauto ma ty zo wa ny Po lar 137AT; zła my war ki Stahl/He idel -
berg; li nia do opraw ze szy to wych: ST400; li nie do opra wy kle jo nej Kol bus: KM473/PUR/, KM 600/PUR/
+ front cut (FA 650); ma szy ny do szy cia nić mi: Aste r180, Aster TOP; li nia do opraw zło żo nych: Kol bus
BF 530; urzą dze nia do mon ta żu okła dek: Kol bus DA 232 oraz DA 270; ma szy na do ta sie mek LE H1; 
wy kra war ka Bobst 102; skle jar ka do pu de łek Me dia 100; ma szy ny do la mi no wa nia KDX KMM 1050D;
ma szy na do pa ko wa nia i in ser to wa nia Sit ma; ma szy ny do pa ko wa nia Kal l fass.

BIAŁOSTOCKIE 
ZAKŁADY GRAFICZNE SA
GK KOMPAP
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2
15-111 Białystok, tel.: 85 678 55 24
fax: 85 675 30 83, bzgraf@bzgraf.pl,
www.bzgraf.pl

OFERTA i STOSOWANE TECHNOLOGiE: CtP, pełnoformatowy druk offsetowy, oprawa twarda,
zintegrowana, broszurowa, zeszytowa, druki akcydensowe, reklamowe, uszlachetnianie druków.

WYPOSAŻENiE DRUKARNi: przy go to wal nia: Su pra set ter 106, ma szy ny of f se to we: He idel berg Spe ed -
ma ster SM1 02-8 z od wra ca niem, He idel berg Spe ed ma ster SM1 02-2 z od wra ca niem, Ra pi da KBA
106-8 z od wra ca niem, Ra pi da KBA 105-4, la mi nar ka Ju pi ter; in tro li ga tor nia: kra jar ki, fal cer ki, zbie racz ki,
ni ciar ki, trój no że, li nia do okle ja nia grzbie tów książ ko wych i la mo wa nia, li nia do opra wy ze szy to wej,
li nia do opra wy mięk kiej, ma szy ny do mon to wa nia i pro fi lo wa nia okład ki – tak że zin te gro wa nej, pra -
sy do tło cze nia fo lią, li nia do opra wy twar dej i zin te gro wa nej, pół au to mat do re gi strów, ma szy na do
per fo ra cji na roż ni ków, ma szy na do wkła da nia i przy kle ja nia ta sie mek/za kła dek POLO PLUS.

PASjA DO iNNOWACji jEST mOTOREm DO NASzEGO DziAłANiA

PRODUKTY: książki, albumy, podręczniki, katalogi, instrukcje obsługi, 
druki reklamowe i firmowe, druk personalizowany i druk na żądanie.
USłUGi: optymalizacja procesów, kreowanie nowych produktów, usługi Fulfilment-u.  
TECHNOLOGiE: druk offsetowy, UV i cyfrowy. Introligatornia: wszystkie rodzaje opraw 
od tradycyjnych po ekskluzywne.
ROzWiązANiA: oprogramowanie usprawniające łańcuch procesów wydawniczych 
oraz zestaw aplikacji do przygotowania materiałów, edycji i zakupu, druk online.

DRUKARNIA 
INTERAK SP. Z O.O.  
Grzępy 50
64-700 Czarnków, Polska

tel.: +48 67 356 33 33
fax: +48 67 356 33 01
biuro@interak.pl
www.interak.pl

ARTDRUK
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY 
ANDRZEJ ŁUNIEWSKI
ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka

tel.: 22 786 08 30
fax: 22 786 89 04
artdruk@artdruk.com
www.artdruk.com

OFERTA i STOSOWANE TECHNOLOGiE: Pro duk cja cza so pism, ksią żek, ka ta lo gów bran żo wych oraz
bro szur, fol de rów, pla ka tów, ulo tek. Druk of f se to wy, opra wa mięk ka kle jo na (PUR i Hot -Melt),
opra wy ze szy to we. Uszla chet nia nie fo lia mi mat, błysk, la kie rem UV plus wy biór czy. Wkle ja nie płyt
CD, DVD, in ser to wa nie, pa ko wa nie jed nost ko we, ety kie to wa nie, per so na li za cja, wła sny trans port.

WYPOSAŻENiE DRUKARNi: Kom plet na no wa li nia do opra wy kle jo nej KOLBUS PUR i Hot -Melt,
3 ośmio ko lo ro we ma szy ny dru kar skie He idel berg w for ma cie B1, 1 czte ro ko lo ro wa ma szy na dru -
kar ska w for ma cie B2 oraz 6 ma szyn do fal co wa nia. Peł no for ma to wy, zauto ma ty zo wa ny sys tem
CTP B1, li nia do opra wy ze szy to wej oraz ma szy ny do fo lio wa nia i la kie ro wa nia okła dek, łącz nie
z la kie rem UV wy biór czym, a także urzą dze nia wspo ma ga ją ce pro duk cję.
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DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Cegielna 10/12
88-100 Inowrocław

tel.: 52 354 27 00
fax: 52 354 27 05
sekretariat@pozkal.pl
www.pozkal.pl

OFER TA i STO SO WA NE TECH NO LO GiE: druk: of f se to wy zwo jo wy, ar ku szo wy, cy fro wy, w tech no lo gii
UV; opra wa: twar da, zin te gro wa na (ze skrzy deł ka mi), szy ta nić mi (ter mo nić mi), kle jo na (hot melt, PUR,
two -shot), ze szy to wa (z oczkiem), ring wi re, la kie ro wa nie UV i dys per syj ne, la mi no wa nie fo lią, tło cze -
nie na su cho i fo lią, si to druk, li stwo wa nie, ka sze ro wa nie, sztan co wa nie, pa ko wa nie ksią żek w fo lię.
WY PO SA ŻE NiE DRU KAR Ni: man ro land: R505 (druk far ba mi UV), 2x R702, R705+L, R706 LTTLV, R708+
od wi jak pa pie ru z ro li Ma beg RS 104, R708 + od wi jak jw., Ul tra set 72 2/2, Zir kon Su pra 2/2, Xe rox: Nu -
ve ra 288 (2), XC 1000, Ho ri zon: BQ -470 C, HT -70, 4 gi lo ty ny, 7 fal ce rek (Stahl); li nie do opra wy: twar -
dej – Kol bus BF 527, kle jo nej – Müller Mar ti ni Bo le ro, 2 li nie do szy cia dru tem Müller Mar ti ni, 4 ni ciar -
ki (Astro nic), ma szy na do okła dek Kol bus DA 260, ma szy na do okła dek zin te gro wa nych, ma szy na
do wy kra wa nia Bobst (B1), ma szy na do tło cze nia Jo han nis berg (B1), 8-punk to wa skła dar ko -skle jar ka. 

NiE zWY KLE WSzECH STRON NY PART NER WY DAW CY. Ce lem Za rzą du Druk-In tro S.A., od sa me go 
mo men tu za ło że nia fir my, by ła moż li wość za ofe ro wa nia Wy daw cy mak sy mal nie sze ro kie go wa chla rza
pro fe sjo nal nych usług po li gra ficz nych. Wszyst kie in we sty cje po dej mo wa ne w ostat nich 10 la tach na kie -
ro wa ne by ły na je go re ali za cję. Ak tu al nie fir ma po sia da no wo cze sny i w wy so kim stop niu zauto ma ty zo -
wa ny pro ces pro duk cji, ze znacz nie roz wi nię tym ob sza rem za rzą dza nia ja ko ścią wy ro bu fi nal ne go.
Mo że my Pań stwu za ofe ro wać re ali za cję sze ro kie go za kre su ro dza jów opraw (twar da, zin te gro wa na, 
ze szy to wa, bro szu ro wa, spi ral na) oraz więk szość ro dza jów uszla chet nia nia ksią żek dla na kła dów od
jed ne go ty sią ca do kil ku set ty się cy eg zem pla rzy. Ja ko je dy ni w Eu ro pie po sia da my dwie w peł ni zauto -
ma ty zo wa ne li nie do pro duk cji ksią że czek kar to no wych dla dzie ci (w tym rów nież książ ki z puz zla mi,
okien ka mi, ele men ta mi z ma te ria łu – to uch & fe el), za rów no w opra wie bro szu ro wej, jak i twar dej.

DRUK-INTRO S.A.
ul. Świętokrzyska 32
88-100 Inowrocław
tel.: 52 354 94 50, fax: 52 354 94 51
druk-intro@druk-intro.pl
www.druk-intro.pl

DRUKARNIA SKLENIARZ
ul. Bolesława Czerwieńskiego 3d 
31-319 Kraków

a.markiewicz@skleniarz.eu, s.kumala@skleniarz.eu
skleniarz@skleniarz.eu, www.skleniarz.eu

DRU KAR NiA SKLE NiARz SPE CjA Li zU jE Się W DRU KU WY SO KiEj jA KO śCi KSią ŻEK, SzCzE GóL NiE AL bU -
móW, KA TA LO GóW ORAz WY DAW NiCTW DziE łO WYCH O WY SO KiCH WA LO RACH TECH NiCz NYCH
i ES TE TYCz NYCH. Stu dio CtP opar te na urzą dze niach i opro gra mo wa niu firm He idel berg i Ko dak: Sys tem
In Si te Ko dak – za awan so wa ny sys tem prze sy ła nia ma te ria łów do dru kar ni (au to ma tycz na kon tro la pli -
ków pod wzglę dem przy go to wa nia do dru ku), do stęp do za ak cep to wa nych ar chi wal nych pli ków prac.
Ma szy ny dru ku ją ce He idel berg: XL -106 LE -UV 4 ko lo ry, XL -105 5 ko lo rów, for mat B1; XL 75, 4 ko lo ry, for -
mat B2. Li nie do opra wy twar dej, mięk kiej i zin te gro wa nej oraz do mon ta żu okła dek Kol bus, opra wa
twar da – szy ta lub bez sz wo wa, bro szu ro wa kle jo na/PUR, ze szy to wa. Fol de ry, ka len da rze, pla ka ty, ulot ki;
ma szy na do tło cze nia okła dek Kol bus; au to ma ty do szy cia nić mi Astro nic; li nia do opra wy bro szu ro wej
fir my Müller Mar ti ni. Ma szy na do fo lio wa nia, au to ma ty do pa ko wa nia. Wy ko nu je my sztan co wa nie.

OFER TA i STO SO WA NE TECH NO LO GiE:
druk of f se to wy ksią żek, cza so pism, fol de rów, ak cy den sów barw nych; 
ty py opraw: zło żo na, bro szu ro wa: kle jo na (PUR), szy to -kle jo na, ze szy to wa; 
uszla chet nie nia: la mi no wa nie na go rą co, la kie ro wa nie.

WY PO SA ŻE NiE DRU KAR Ni: przy go to wal nia: CtP fir my He idel berg; In Si te Ko dak; druk: He idel -
berg 102 CD – 4 kol. B1; He idel berg 102 CX – 4 kol. B1; He idel berg SM 102-2-P; SW 1+1; B1; 
Ul tra set RO – ro la 72 cm; in tro li ga tor nia: li nia do opra wy kle jo nej – Müller Mar ti ni ACO RO A6 (hot -
melt, PUR); li nia do opra wy ze szy to wej – Müller Mar ti ni PRIMERA; ni ciar ka ASTRO NIC 160; fal cer -
ki STAHL; krajarki PO LAR; fo liar ka; ma szy ny pa ku ją ce.

DRUK-SERWIS SP. Z O.O.
ul. Tysiąclecia 8B, 06-400 Ciechanów

tel.: +48 23 673 26 93, fax: +48 23 673 26 06
sekretariat@druk-serwis.pl
www.druk-serwis.pl

EDICA SP. Z O.O.
61-362 Poznań
ul. Forteczna 3
tel.: +48 653 03 03
fax +48 653 03 09
kalkulacje@edica.pl

www.drukarnia.edica.pl

OFER TA: Spe cja li zu je my się w dru ku ksią żek i opra wie zło żo nej twar dej. Ofe ru je my zauto ma ty zo -
wa ną pro duk cję ksią żek z bez piecz ny mi za okrą glo ny mi na roż ni ka mi okład ki oraz blo ku, opra wę
bro szu ro wą, w tym ze skrzy deł ka mi, sze ro ki za kres usług uszla chet nia ją cych pro dukt m.in.: za dru -
ko wa ne ta siem ki -za kład ki, fan ta zyj nie wy cię te kształ ty skła dek, bli stry, tło cze nia.

WY PO SA ŻE NiE DRU KAR Ni: 5 peł no for ma to wych ma szyn dru kar skich, 6 fal có wek, 5 ni cia rek, 2 li nie
do za kle ja nia blo ków pod opra wę twar dą i mięk ką (2 kle je na zim no, Two shot), 3 ma szy ny okład ko -
we, urzą dze nie do ob ci na nia fron tu blo ku w opra wie bro szu ro wej ze skrzy deł ka mi, 3 li nie do opra wy
twar dej; au to ma ty do cię cia re gi strów, za kła da nia ta sie mek i tło czeń.

LOTOS POLIGRAFIA SP. Z O.O.
ul. Wał Miedzeszyński 98
04-987 Warszawa

tel.: 22 872 22 66
tel.: 22 517 30 21
info@lotos-poligrafia.pl
www.lotos-poligrafia.pl

1988 30 lat

OFER TA i STO SO WA NE TECH NO LO GiE: Druk cza so pism i ksią żek, ka ta lo gów i bro szur, fol de rów, ka -
len da rzy i ulo tek w tech no lo gii of f se to wej i dru ku cy fro we go. Opra wa pro sta kle jo na, ze szy to wa i spi -
ral na. Opra wa twar da w ko ope ra cji. Uszla chet nia nie fo lią i la kie rem UV, in ser to wa nie, per so na li za cja,
wkle ja nie wrzu tek. Gwa ran cja ja ko ści – cer ty fi kat ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
WYPOSAŻENiE DRUKARNi: CtP: Kodak Magnus 800 + InSite Prepress Portal; maszyny drukujące:
Heidelberg Speedmaster XL 105-8, Heidelberg SM 74-8, Heidelberg PM 74-2, Manroland 505LV
oraz cyfrowe: kolorowy Canon 6010 i czarno-biały Océ Varioprint 4120.
iNTROLiGATORNiA: linie do oprawy: klejonej – TIGRA Müller Martini, zeszytowej Heidelberg ST 300,
urządzenia do oprawy spiralnej, krajarki Polar 115, trójnóż Perfecta SDY-2, złamywarki Stahl, Guk i MBO,
maszyna do insertowania z możliwością pakowania pojedynczych egzemplarzy z adresowaniem ST 120.
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ul. To wa ro wa 2, 10-417 Olsz tyn 
tel.: +48 89 533 42 16
fax: +48 89 533 12 08
ozgraf@ozgraf.com.pl 
www.ozgraf.com.pl

OFER TA i STO SO WA NE TECH NO LO GiE: Druk of f se to wy ksią żek i in nych wy daw nictw dzie ło wych
w opra wach: twar dej (tak że pół płó cien nej), zin te gro wa nej i bro szu ro wej. Szy cie nić mi i kle je nie hot -
melt i PUR. Uszla chet nia nie: la mi no wa nie, la kie ro wa nie UV, tło cze nie su che oraz fo lią, dziur ko wa nie,
per fo ra cja i za okrą gla nie na roż ni ków. Wkle ja nie i in ser to wa nie. Pa ko wa nie po je dyn cze i zbior cze w fo -
lię ter mo kurcz li wą. Je dy ny w Pol sce Kol bus do au to ma tycz ne go za kła da nia ob wo lut. Wspar cie lo gi -
stycz ne – ma ga zy no wa nie, wy sył ki bez po śred nie do klien tów, or ga ni za cja trans por tu na te re nie Pol -
ski i Eu ro py. WY PO SA ŻE NiE DRU KAR Ni: Trzy peł no for ma to we ma szy ny ar ku szo we He idel berg, pół for -
ma to wa KBA, li nia Kol bus do opra wy twar dej, au to ma ty do la mi no wa nia, la kie ro wa nia UV i tło cze nia.
NO WA Li NiA DO OPRA WY mięK KiEj KOL bUS Km 600 UmOŻ Li WiA ją CA PRO DUK Cję 150 TY Się CY
EG zEm PLA RzY NA DO bę. OD STYCzNiA 2018 NOWA LiNiA DO OPRAWY TWARDEj.

VILPOL SP. Z O.O.
Wilków Polski 74
05-155 Leoncin
tel.: (22) 785 69 09
e-mail: vilpol@vilpol.pl
www.vilpol.pl

ViLPOL iSTNiEjE OD 1990 ROKU. OFERUjE KOmPLEKSOWE USłUGi POLiGRAFiCzNE. 
W skład parku maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe maszyny firmy
Heidelberg, maszyny do kaszerowania i sztancowania, linie do oprawy miękkiej: zeszytowej,
klejonej oraz twardej, wykrawania, składarko-sklejarki i złamywarki. 
Firma świadczy także usługi uszlachetniania druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie.
Produkuje też złożone wyroby takie jak: wielkoformatowe displaye, hangery, wobblery,
opakowania itd. 
Szeroko pojęta logistyka to w firmie Vilpol dział pakowania, magazyn o powierzchni 2200 m2

oraz własna flota transportowa. Vilpol realizuje dostawy zarówno na terenie kraju, jak i poza
granicami.

OPOLGRAF SA
ul. Niedziałkowskiego 8-12, 45-085 Opole
tel.: 77 454 52 44 (centrala)
fax: 77 454 53 13
biuro@opolgraf.com.pl
www.opolgraf.com.pl

OFE RU jE mY SzE RO Ki zA KRES USłUG PO Li GRA FiCz NYCH. Spe cja li zu je my się za rów no w dru ku
ksią żek w opra wie bro szu ro wej, twar dej oraz ze szy to wej, jak i cza so pism, fol de rów oraz in nych
pro duk cji ak cy den so wych. WY PO SA ŻE NiE DRU KAR Ni: He idel berg Spe ed ma ster, 4-kol.(B1), He idel -
berg Spe ed ma ster CD 102-5, Zir kon For ta 660, 2 Zir kon R66, okle jar ka Aco ro A5 Müller Mar ti ni
(tech no lo gie Hot melt i PUR), Va lo re Müller Mar ti ni do opra wy bro szu ro wej, 3 fal cer ki: 2 Heidelberg
Stahlfolder KH7 8 (B1) i Horizon AFK544 (B2), ni ciar ka ASTER 180 Mec ca no tec ni ca, li nia do opra wy
twar dej, CtP: na świe tlar ka Lüscher XPose! 130 (B1), wy wo ły war ka IMAF, GMG – cy fro wy sys tem
pro ofin go wy z dru kar ką Ep son, fo liar ka – uszla chet nia nie okła dek fo lią; naj now sza li nia do opra -
wy twar dej: Li nia Kol bus bF5 13, Kol bus DA2 60, Ni ciar ka Aster 180, Kol bus Rb4 60 oraz plo ter
UV EFi H16 25 ofe ru ją cy wy dru ki wiel ko for ma to we.

OFERTA i STOSOWANE TECHNOLOGiE: Pro jek to wa nie, skład i ła ma nie, im po zy cja, na świe tla nie
płyt, druk dzie ło wy (książ ki, bro szu ry, cza so pi sma), druk ak cy den sów (ety kie ty, pla ka ty, opa ko wa nia),
druk cy fro wy, in tro li ga tor nia (sztan co wa nie, fo lio wa nie, kro je nie, szy cie, opra wa mięk ka: kle jo na
i ze szy to wa, opra wa twar da). Druk i opra wa wy daw nictw eks klu zyw nych, fak sy mi lo wych.
WYPOSAŻENiE DRUKARNi: Ag fa Ava lon N4 -30; ma szy ny of f se to we: KBA Ra pi da 75, He idel berg
SM 74 II, KBA Ra pi da 75PRO, He idel berg Spe ed ma ster 72 ZP; ma szy ny cy fro we: Ko ni ca Mi nol ta C
1085, Ca non C 650, Ko ni ca Mi nol ta PRO 1051; zła my war ki: MBO K76 0 E, MBO T. 800 z ze spo łem
pra su ją cym Pa la mi des Phar ma 704, Sho ei Star SPT 56, He idel berg Stahl fol der, li nia do opra wy 
kle jo nej Po ny Müller Mar ti ni, Ho ri zon BQ 270, li nia do opra wy ze szy to wej, gi lo ty na Po lar 115; 
gi lo ty na Per fec ta 115 TS, Da rix CM 46/90.

WYDAWNICTWO BERNARDINUM SP. Z O.O.
ul. Ks. Bp. K. Dominika 11, 83-130 Pelplin
bernardinum@bernardinum.com.pl
biuroobslugi@bernardinum.com.pl

SEKRETARIAT: tel.: 58 536 17 57, fax: 58 536 17 26
BOK: tel.: 58 536 43 76
www.bernardinum.com.pl

ZAPOLEX SP. Z O.O.
ul. Gen. Sowińskiego 2/4, 87-100 Toruń
centrala: 56 653 03 01, fax: 56 653 03 02
e-mail: kalkulacje@zapolex.pl
www.zapolex.pl

OFER TA i STO SO WA NE TECH NO LO GiE: druk of f se to wy, he at se to wy (4+4,5+5) – moż li wość kle je nia
w li nii; CtP; opra wa twar da, kle jo na (PUR i hot melt), ze szy to wa (z oczkiem), opra wa w spi ra lę, 
zin te gro wa na, fo lio wa nie, la kie ro wa nie i tło cze nie, wkle ja nie płyt CD, in ser to wa nie, pa ko wa nie
jed nost ko we, ety kie to wa nie. NOWOśĆ! Opra wa twar da – kle jo na PUR, Two -shot, spi ra la, ze skrzy deł -
ka mi, ta siem ki, ob wo lu ta. Opra wa kle jo na – hot melt, PUR, Two -shot, ze skrzy deł ka mi.
TzG „zA PO LEx” SP. z O.O. dzia ła na ryn ku od 1990 r. i sku pia się na usłu gach po li gra ficz nych, sta -
wia jąc za wsze na ja kość i ter mi no wość wy ko na nia. Za po lex dba jąc o wy so ką ja kość ofe ro wa nych
usług prze szedł rów nież wdro że nie cer ty fi ka tów ISO 9001:2000, ISO 14001:2004. Spół ka po sia da
Cer ty fi kat FSC oraz ra port SMETA. Za po lex in we stu je w park ma szy no wy oraz roz wój pra cow ni ków,
dzię ki te mu spół ka współ pra cu je z po nad 200 part ne ra mi biz ne so wy mi w ca łej Eu ro pie

OFERTA i STOSOWANE TECHNOLOGiE: 
druk i oprawa wydawnictw dziełowych, wysokiej jakości książki w oprawie miękkiej, złożonej,
zintegrowanej, pełna gama uszlachetniania produktów.

WYPOSAŻENiE DRUKARNi: 
własne studio CtP, maszyny drukujące pełnoformatowe 8-, 4- i 2-kolorowe Komori, KBA,
Heidelberg, pełna linia do oprawy twardej Kolbus BF 512, Sigloch 6000, oprawa miękka Müller
Martini, bogate wyposażenie dodatkowe, niciarki, falcerki itp.

ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL SA
ul. Dąbrowskiego 16
30-532 Kraków
Zakład produkcyjny: 
ul. Nad Drwiną 4B
30-741 Kraków

tel.: 12 423 66 66, fax: 12 656 13 16 
biuro@colonel.com.pl, info@colonel.com.pl 
www.colonel.com.pl 


