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n krajarki, trójnoże, utrząsarki, systemy cięcia perFecta
n falcerki dziełowe i farmaceutyczne oraz linie mailingowe guk
n automatyczne bigówko-perforatorki bacciottini
n linie do oprawy zeszytowej, oklejarki do oprawy miękkiej bourg
n wiertarki i systemy do wiercenia papieru DürseLen
n linie zbierająco-szyjące do oprawy zeszytowej, zszywarki i głowice do szycia drutem hohner
n maszyny do nisko- i średnionakładowej oprawy twardej schmeDt
n urządzenia do laminowania tecnomac
n składarko-sklejarki apr soLutions
n systemy nawilżania powietrza merLin

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.

automatyzujemy procesy introLigatorskie w Drukarniach cyFrowych i oFFsetowych
n kombajny introligatorskie – niezawodny sprzęt do cięcia, bigowania, perforacji 

(w tym częściowej) w jednym przebiegu
n Foliarki – szeroki zakres urządzeń od modeli nabiurkowych, przez GMP Qtopic 

z opcją złocenia druku cyfrowego po automaty B2 / B1.
n systemy broszurujące bourg – pracujące w linii z maszyną drukującą lub niezależnie
n oklejarki bourg – najbardziej elastyczne wysokowydajne oklejarki EVA/PUR
n systemy do oprawy twardej – stoły do produkcji okładek, maszyny do zawieszania bloków
n bigówki – półautomatyczne i automatyczne z opcją perforacji arkuszy nawet do 8000 ark/godz.
n gilotyny – modele do 52 cm z hydraulicznym lub elektrycznym napędem noża 

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

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
biuro@apigroup.com
krystyna.pcionek@apigroup.com
www.apigroup.com

api group – uszLachetnienie Druku, wzmocnienie marki, trwaŁa jakoŚĆ
proDukujemy n folie do tłoczenia na gorąco metaliczne i pigmentowe na każdą aplikację n folie
do tłoczenia na zimno w offsecie i w technologii flexograficznej n folie dyfrakcyjne n laminaty 
w ponad 250 wzorach, laminaty ze specjalnym efektem soczewki Fresnel Lens, laminat powlekany
warstwą aluminium.
oFerujemy n dostępność folii z magazynu w Polsce n profesjonalne doradztwo techniczne n
profesjonalne szkolenia z tłoczenia na gorąco n profesjonalne wsparcie przy projektach opakowań
n etykiet z uwzględnieniem najnowszych trendów w danej kategorii.
api group działa w zasięgu globalnym.
jesteŚmy zawsze bLisko naszych kLientów. 

Derya sp. z o.o. – w swoim portFoLio posiaDa 
wieLe wioDących na rynku poLigraFicznym marek takich jak: 
horizon, rmgt, schneiDer senator, FoLiant oraz uchiDa.

n horizon – maszyny przeznaczone do falcowania, cięcia, 
bigowania, klejenia, szycia broszur , sztancowania i zbierania 

n rmgt – maszyny offsetowe RYOBI i MITSHUBISHI
n FoLiant – foliarki w formatach od B3 do B1
n schneiDer senator – gilotyny o długościach noży od 78 cm do 152 cm
n uchiDa – liczarki oraz wiertarki do papieru

DERYA sp. z o.o.
ul. Podleska 32, 43-100 Tychy                                 
tel.: (032) 216 86 80 do 81
fax/tel.: (032) 32 64 635
www.derya.com.pl

Fir ma Di gi print pL spe cja Li zu je się w Do star cza niu 
in no wa cyj nych i kom pLek so wych sys te mów na po trze by po Li gra Fii
port fo lio ofe ro wa nych roz wią zań obej mu je pro duk ty dla pro du cen tów ety kiet i opa ko wań, 
a tak że prze twór ców tek tu ry fa li stej oraz li tej. Są to mię dzy in ny mi:
n plo te ry tną co -bi gu ją co -fre zu ją ce – esko kongs berg n plo te ry apli ku ją ce klej i ta śmę – bic kers
n skła dar ko -skle jar ki La mi na n ka sze row ni ce La mi na n sys te my wy dru ków prób nych n kom plek -
so we opro gra mo wa nie esko dla pro jek tan tów i pro du cen tów opa ko wań n ka li bra cje oraz stan da -
ry za cje pro ce sów w dru kar niach i przy go to wal niach n kon sul ta cje i wdro że nia tech no lo gii dru ku
wie lo ko lo ro we go esko equ inox n szko le nia pro duk to we oraz tech no lo gicz ne n ser wis gwa ran -
cyj ny, po gwa ran cyj ny, a tak że wspar cie tech nicz ne.

ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: 22 295 03 80, digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl
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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.:
n wiertarki citoborma od 1 do 6 głowic;
n zszywarki i FaLcerko-zszywarki;
n wiertŁa introligatorskie – stalowe, teflonowe i in.;
n ostrzaŁki Do wierteŁ;
n papier Do natŁuszczania;
n zszywki – zwykłe, wzmocnione, z oczkiem;
n rakLe do flekso-, tampon- i wklęsłodruku;
n uszczeLniacze do komór raklowych. za pra sza my!

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

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.

www.graftena.pl

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

Po nad 8500 in sta la cji ma szyn in tro li ga tor skich w pol skich dru kar niach cy fro wych i of f se to wych!
Je ste śmy pro du cen tem kra ja rek i przepycharek do pa pie ru.
oFerujemy równieŻ rozwiązania czoŁowych europejskich Dostawców: cy kLos (bi gów -
ki, fal cer ki, okra wa cze), czech ma chi nes (wycinarki registrów), Fa st binD (opra wa twar da
i mięk ka, PUR – ni ski na kład), mohr (sys te my cię cia, trój no że), mb bau er Le (fal cer ki), mkw
(sys te my zbie ra ją ce i szy ją co -fal cu ją ce), mor ga na sys tems (bi gów ki, fal cer ki, bi gów ko -fal cer ki,
okle jar ki PUR, li nie do bro szur), renz (ręcz ne, pół au to ma tycz ne i au to ma tycz ne sys te my do opra wy
spi ral nej), sa meD (opra wa twar da – śred ni na kład), schne iDer se na tor (sys te my cię cia), Vi ViD
La mi na ting (fo liar ki – opcja fo lio wa nia wy biór cze go), busch (odwracarki, podnośniki), scs
automaberg (zaokrąglanie, okrawanie, perforacja)

gRAWER polskA ANDRzEj Włoch
ul. Sianowska 7, 61-431 Poznań 
tel. +48 862 30 63, biuro@grawerpolska.pl,
www.grawerpolska.pl

Gra wer Pol ska od lat pra cu je dla naj więk szych Klien tów w bran ży po li gra ficz nej i re kla mo wej. Na sze
ma try ce mo sięż ne, ma gne zo we i po li me ro we znaj du ją za sto so wa nie w prze my śle opa ko wa nio -
wym ty pu pre mium, szcze gól nie w bran ży ko sme tycz nej, cu kier ni czej i al ko ho lo wej. Dzię ki na szym
pro duk tom moż li we jest wy ko ny wa nie tło czeń i zło ceń na pa pie rze, kar to nie, skó rze i two rzy wach
skó ro po dob nych, drew nie oraz in nych no śni kach re kla mo wych. 

oFe ru je my:
n ma try ce do zło ce nia n ma try ce do zło ce nia z prze tło cze niem
n ma try ce do tło cze nia 2D i 3D n ma try ce struk tu ral ne
n ma try ce Bra il le'a n ma try ce ro ta cyj ne

w oFer cie Fir my Du pLo poL ska znaj Du ją się roz wią za nia Du pLo 
oraz roz wią za nia Firm part ner skich: muL ti graF, ri go, tau Ler, chaL Len ge
n li nie do opra wy ze szy to wej n zbie racz ki pod ci śnie nio we i cier ne
n fal cer ki do ła mów rów no le głych i krzy żo wych n okle jar ki EVA i PUR
n bi gów ki, bi gów ko -fal cer ki i bi gów ko -per fo ra to ry n urzą dze nia wie lo za da nio we do cię cia, 
n wy ci nar ki do wi zy tó wek bi go wa nia i per fo ra cji w jed nym prze bie gu
n sztan ce ro ta cyj ne n trój no że do ksią żek
n fo liar ki au to ma tycz ne n urzą dze nia do la kie ro wa nia UV
n po wie la cze cy fro we n gi lo ty ny
n ban de ro low ni ce n utrzą sar ki

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

graFs to kompLeksowe wsparcie Firm z branŻy poLigraFicznej. 
usŁugi: n SERWIS I INSTALACJE MASZYN INTROLIGATORSKICH n na pra wa i prze niesienia 
ma szyn / ca łych za kła dów n REGENERACJA WAŁKÓW FALCEREK: Breh mer -MultiEffekt, Stahl, 
GUK oraz in nych (sto su je my po li ure tan naj lep szej ja ko ści) n OSTRZENIE NOŻY DO KRAJAREK 
I TRÓJNOŻY (HSS, WIDIA i in ne).
oFERTA pRoDukToWA: n NICIARKI – automatyczne i półautomatyczne 
n MASZYNY DO ZAWIESZANIA I MONTAŻU OKŁADKI n MASZYNY DO WKLEJANIA WYKLEJKI 
n PRASY DO ROWKÓW n SPRZEDAŻ I SERWIS GWARANCYJNY.
jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim włoskiego producenta maszyn
introligatorskich – firmy co. mecc.

gRAFs 
Hryniewicze 16, 15-378 Białystok
tel. biuro: + 48 609 743 771
tel. serwis: + 48 691 506 410
e-mail: biuro@grafs.pl
www.graFs.pL
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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

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

in tro zap – przeD sta wi cieL Fir my koL bus w poL sce oFe ru je: ma szy ny in tro Li ga tor -
skie, ma te ria Ły eks pLo ata cyj ne, czę Ści za mien ne, wy so ko wy kwa Li Fi ko wa ny ser wis,
Do raDz two tech nicz ne i pro jek to we. Ma szy ny Kol bus, m.in.: li nie do opra wy zło żo nej i pro -
stej (zbie racz ki, okle jar ki, trój no że), au to ma ty do pro duk cji okła dek; ma szy ny do: uszla chet nia nia
okład ki, ob wo lu to wa nia, cię cia; li nie do pro duk cji pu de łek; li nie do przy go to wy wa nia wkła dów
pod opra wę zło żo ną; pra sy, ma szy ny do wkła da nia ta siem ki za kład ko wej.
no woŚĆ! W ofer cie fir my znaj du je się obec nie li nia do pro duk cji pu de łek luk su so wych. W skład li nii
opcjo nal nie mo gą wcho dzić na stę pu ją ce ma szy ny: do okle ja nia tek tu ry, do wkle ja nia lu stra, do żłob -
ko wa nia tek tu ry, do wkła da nia ma gne sów, mo duł do sztan co wa nia oraz urzą dze nie do wkle ja nia 
pu de łek. Li nia mo że pra co wać z pręd ko ścią do 65 cy kli/h oraz ob ra biać tek tu rę do 4 mm gru bo ści.

Fir ma intergra Fix jest Do staw cą no wych i uŻy wa nych ma szyn in tro Li ga tor skich. 
W na szej ofer cie: FaL cer ki – Stahl, MBO, GUK, Li nie Do opra wy ze szy to wej – MM Pre sto, 
Bra vo, Ho ri zon VAC10 0, STL 5500, Du plo, Li nie Do opra wy kLe jo nej Woh len berg, Kol bus, MM,
Ho ri zon, gi Lo ty ny – Po lar, Woh len berg, Per fec ta, pro gram Do opra wy twar Dej: zbie racz ki,
ni ciar ki, do pro duk cji okła dek – no we, do mon ta żu okład ki z blo kiem – no we, la mi na to ry na go rą -
co – no we i uży wa ne. Oraz in ne – urzą dze nia nie zbęd ne w in tro li ga tor ni. 
jesteŚmy bezpoŚreDnim importerem Dobrych maszyn z chin.
Do dat ko wo za pew nia my: de mon taż, trans port, mon taż, szko le nie, ser wis gwa ran cyj ny i po, 
re mon ty. Wy ce ny ma szyn i urzą dzeń po li graficznych. Po moc w uzy ska niu finan so wa nia na ma szy ny
do star cza ne przez nas. za pra sza my Do wspóŁ pra cy

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

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.

n 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.

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

hkm – opty maL ne roz wią za nia DLa po Li gra Fii
Naj tań szy wy druk cy fro wy, przy za cho wa niu ab so lut nej ja ko ści – shiki jp se ria, ink -jet uV.
Kom pak to wa li nia do pro duk cji ety kiet – tro jan3+ Dc3 30 mi ni – mi ni hy bry da łą czą ca dwie
tech no lo gie: cy fro wą i fle xo. Da ją ca moż li wość zro bie nia ety kie ty ze zmien ny mi da ny mi, ko lo ra mi
spo to wy mi, wy biór czym la kie rem, zło ce niem i la mi na cją – wszyst ko w jed nym prze bie gu. 
Fi ni shin gi – GM Da nia  – peł ny ze staw ma szyn fi ni szu ją cych dla bo ga te go wy koń cze nia ety kiet.
FLe xo – EDALE An glia – fle xo naj wyż szej świa to wej kla sy dla spe cjal nych za dań; ul tra cien kich fo lii
i naj grub szych kar to nów. Au to no micz ne ma szy ny flek so z peł nym na rzą dem bez udzia łu dru ka rza.
hy bry Do we – Gra phium FFEI An glia – w peł ni zin te gro wa na hy bry da, dla bar dzo wy ma ga ją cych
pro fe sjo na li stów. Au to no micz na ma szyna sa mousta wia ją ca się.

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

n zŁa my war ki stahL FoL Der pół au to ma tycz ne, au to ma tycz ne i o wy so kiej wy daj no ści se rii Ti,
BH/CH, TH/KH, TX, róż ne kon fi gu ra cje na kła da nia i wy kła da nia m.in. na kła da ki pa le to we PFX,
opcje/ak ce so ria do prze gnia ta nia, per fo ra cji, apli ka cji kle ju, li nie do przy go to wy wa nia ma ilin -
gów per so na li zo wa nych w pro duk cji cy fro wej

n gi Lo ty ny po Lar se rii D 56, 66, 80, 115, szyb kie gi lo ty ny se rii N, zauto ma ty zo wa ne prze my sło -
we sys te my kro je nia Po lar Cut ting Sys tem 120, 160, 200, 200 PA CE, 300, Po lar La bel Sys tem do
pro duk cji ety kiet, sys tem cię cia la se ro we go Po lar Di gi cut ECO, trój no że, utrzą sar ki, po daj ni ki

n ma szy ny Do pro Duk cji opa ko wań: skła dar ko -skle jar ki Dia na, ma szy ny sztan cu ją co -tło czą -
ce Easy ma trix, Pro ma trix, Po wer ma trix, Spe ed ma ster XL 106-D, li nie do in spek cji ar ku szy Dia -
na Eye, ma szy ny do tło cze nia fo lią na go rą co i sztan co wa nia MK Du opress

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

serwis maszyn introligatorskich:
n Gilotyn do papieru i tektury: PERFECTA, WOHLENBERG, POLAR, DAEHO
n Maszyn do oprawy klejonej: KOLBUS, MüLLER MARTINI
n Do opakowań: BOBST, JAGENBERG, INRAMIK
n Do oprawy szytej: HEIDELBERG, MüLLER MARTINI, HOHNER
n Falcerek: STAHL, GUK
sprzeDaŻ nowych i używanych maszyn poligraficznych:
n Krajarki do papieru i tektury n Falcerki n Oklejarki n Linie zeszytowe
n Składarko-sklejarki n Maszyny do pudełek, toreb papierowych i opakowań
reLokacja maszyn, wsparcie techniczne, wykonywanie części cnc

IMpREssIoN
ul. Rybitwy 22, 05-515 Zgorzała k/Warszawy
tel. 510-046-676, impression.pl@gmail.com
www.impression.info.pl
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plus DIgITAl
ul. Kraszewskiego 7
85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40
biuro@plusdigital.pl 
www.dodruku24.pl
www.plusdigital.pl

oFerujemy:
n systemy wykańczania etykiet firmy DPR i Grafisk Maskinfabrik 

(laminowanie, analogowe lub cyfrowe cięcie, matrix, rozcięcie na bobiny)
n ręczne, bezpyłowe trymery do cięcia firmy Keencut (od 1 do 3,6 m)
n plotery tnące rolowe i płaskie – Summa w formacie 1,6x1,2 m / 1,3x3,0 m / 2,65x3,0 m
n laminatory Smart Tools L1 oraz L3 charakteryzujące się m.in. samopoziomowaniem 

i laminowaniem jednostronnym na zimno i ciepło
n laminaty płynne firmy AMT

www.dodruku24.pl i www.plusdigital.pl

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

pc print przeD sta wi cieL Fir my Le on harD kurz w poL sce. oFerujemy:
n Fo Lie me ta Li zo wa ne, Dy Frak cyj ne i pig men to we dla prze my słu po li gra ficz ne go do tech -

no lo gii tło cze nia na go rą co i trans fe ru fo lii na zim no;
n gra we ro wa ne ma try ce mo sięŻ ne i ma te ria ły po moc ni cze do tło cze nia fo lią na go rą co, tło -

cze nia z prze tło cze niem, su che go tło ku, ma try ce struk tu ral ne;
n trustconcept® – połączenie elementów optycznych z mobilnym dostępem do danych;
n mo DuŁ Di sto run uni kal ne urzą dze nie do apli ka cji po je dyn czych zna ków optycz nie zmien -

nych (w tym o wzo rze po je dyn czej so czew ki) w tech no lo gii trans fe ru na zim no ro la ro la;
n Di gi taL me taL® sys tem de ko ra cji dru ków cy fro wych fo lia mi me ta li zo wa ny mi;
n szko Le nia i Do raDz two tech nicz ne. za pra sza my Do wspóŁ pra cy

MüllER MARTINI EAsTERN EuRopE gMBh
siedziba: Reinhartsdorfgasse 1 
A-2320 Rannersdorf, Austria
tel.: +43 1 706-47-77
biuro w polsce: ul. Wał Miedzeszyński 203
04-987 Warszawa, tel.: +48 22 893-83-06
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.

lYNx polAND sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 119, 05-080 Klaudyn
tel./fax: (22) 825 61 22, (22) 825 92 66
mobile: +48 501 778 896
office@felix-gluer.com
www.felix-gluer.com

kLe jar ka cnc – Fe Lix gLu er – Do pos i opa ko wań – poL ski pro Dukt n uspraw nij i przy spiesz
pro ces kle je nia n zastąp częściowo klej na gorąco klejem zimnym n znacz nie zre du kuj kosz ty.
LYNX Po land to pol ski pro du cent kle ja rek CNC, de dy ko wa nych do pre cy zyj ne go i szyb kie go na kła -
da nia kle ju na skom pli ko wa ne ele men ty POS oraz tek tu ro we i kar to no we opa ko wa nia. Kle jar ki
CNC uspraw nia ją i przy spie sza ją pro ces na kła da nia kle ju, któ ry do tej po ry wy ko ny wa ny był ręcz -
nie. Kle jar ki FE LIX to roz wią za nie nie tyl ko do pro duk cji wy so ko na kła do wej. Ze wzglę du na brak
po trze by prze zbra ja nia ma szy ny, FE LIX Glu er to tak że ide al ne roz wią za nie do krót kich se rii. 

zapraszamy na testy!
wdrażamy nowe rozwiązania, ustawiamy produkcję, dobieramy klej.

lETTERo kARoń
Łazisko 116, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel./fax: (+48) 44 724 26 19
biuro@lettero.com.pl
www.lettero.com.pl

urząDzenia Do kontroLi jakoŚci koLoru w poLigraFii i przemyŚLe
Lettero color matching program to profesjonalna ocena koloru 
na każdym etapie produkcji poligraficznej:
n oświetlacze desktopowe PVB do oceny koloru na analogowych oryginałach 

i wydrukach w procesie komputerowej obróbki obrazu i projektowaniu w poligrafii
n kabiny oświetleniowe CMB do oceny koloru w poligrafii oraz wyrobów przemysłowych 

np. opakowań
n stanowiska kontrolne CCS do bieżącej oceny koloru w procesie druku na halach maszyn
jedyne urządzenia produkowane w polsce z certyfikatem Fogra 
potwierdzającym zgodność z normami iso obowiązującymi w branży poligraficznej.

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 
i oFicjaLnym Dystrybutorem Firmy kLuge. polecamy państwu:
n maszyny cylindryczne nowej generacji do hot-stampingu niemieckiej firmy spm steuer
n tygle z automatycznym podawaniem do złoceń, przetłaczania i sztancowania oraz 

sklejarko-składarki amerykańskiej firmy kLuge
n szkolenia teoretyczne i praktyczne w ramach programu akaDemia hot-stampingu
n matryce mosiężne i patryce dla wymagających klientów
n serwis i doradztwo przy uruchamianiu nowych projektów
n program komputerowy do oszczędzania folii do hot-stampingu

zapraszamy Do wspóŁpracy!
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Dostawcy urządzeń i materiałów do obróbki po druku REKLAMA

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:
n  automatyczne, termiczne linie do jednostronnego laminowania papieru i kartonu
n  automatyczne, termiczne linie do dwustronnego laminowania papieru i kartonu
n  folie termiczne i laminaty
n  serwis 

www.zfp.com.pl

WolFF TRADINg sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 187, 04-667 Warszawa
tel.: 22 509 81 50, fax: 22 509 81 51
sprzedaz@wolfftrading.com.pl

www.wolfftrading.pl

woLFF traDing specjaLizuje się 
w Dystrybucji materiaŁów Do uszLachetniania Druku:

n folii na gorąco i na mokro: błysk, mat, velvet, scuff free matt, 
velvet czarny i srebrny oraz metalizowanych i holograficznych,

n folii do zadruków cyfrowych, w tym również velvet i scuff free matt,
n lakierów UV Premium Print do wszystkich technik druku.

www.wolfftrading.pl  i  www.foliaimpress.pl

wio Dą cy Do staw ca ma te ria Łów i ma szyn in tro Li ga tor skich 
z ponaD 25-Let nim Do ŚwiaD cze niem w bran Ży.
w za kre sie ma szyn in tro li ga tor skich ofe ru je my m.in.:
n  cyfrowe urządzenia do lakierowania wybiórczego UV i złocenia w linii firmy mgi;
n  urządzenia do opraw zintegrowanych i ze skrzydełkiem firmy petratto;
n  urządzenia lakierujące firmy kisun;
n  bigówko-falcerki, składarko-sklejarki, automaty sztancujące firm higher, petratto i yoco;
n  maszyny do cięcia tektury i grzbietówki firmy zhengrun.
Do do star cza nych ma szyn ofe ru je my tak że do radz two w za kre sie do bo ru ma te ria łów 
in tro li ga tor skich, m.in. sprze da wa nych przez nas ma te ria łów po kry cio wych, płó cien i kle jów. 

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

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

Kontakt: Stefan Piotrowski
tel. kom.: 698 698 601,
piotrowski.s@reprograf.com.pl
intro@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

n mbo – sys te my fal cu ją ce w różnych konfiguracjach, także przemysłowych; 
n pa La mi Des – zaawansowane systemy wykładania; 
n bau mann/woh Len berg – kra jar ki, trój no że, utrzą sar ki, sys te my cię cia, 

pod no śni ki do sto su pa pie ru; 
n wohLenberg – wydajne linie do oprawy miękkiej (PUR, Hotmelt, Coldglue), 

możliwość pracy inline i offline; 
n he rzog&hey mann – specjalistyczne systemy falcujące dla farmacji i mailingów; 
n mbo DigitaL – zaawansowana integracja systemów falcujących MBO 

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

pRoFEx 
ElEkTRoNIk sp. z o.o. sp. k.
ul. Głogowska 39/41
45-315 Opole
tel.: 531 717 899
e-mail: order@uv.opole.pl
www.uv.opole.pl

autoryzowany serwis i Dystrybutor Firmy gew (ec) LimiteD

n Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
systemów utwardzania UV.

n Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne.
n Serwisujemy zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset UV.
n W swojej ofercie posiadamy również pisaki do pomiaru 

napięcia powierzchniowego Dyne Test Pens od wartości 30 dyne/cm 
do wartości 56 dyne/cm firmy Flexart Inks, Paints & Coatings Inc.

pRINTTEch 
ul. Skotnicka 210, 30-394 Kraków
tel.: +48 725 909 101
e-mail: biuro@printtech.pl
www.printtech.pl

spraw dzo ny do staw ca wy so kiej ja ko ści sprzę tu dla bran ży po li gra ficz nej i opa ko wa nio wej.
przed sta wi ciel stwo w pol sce: sbL ma chi ne ry, Ding shung, Da tien, busch, keqiang.
print tech ofe ru je: Sys te my sbL do hot -stam pin gu oraz sztan ce pła skie do wy kra wa nia i tło cze nia;
Gi lo ty ny i li nie do cię cia fir my Datien; Sys te my wspo ma ga ją ce cię cie fir my busch; Li nie
Dingshung do ka sze ro wa nia tek tu ry li tej i fa li stej, Au to ma ty ty pu Ca se Ma ker fir my keqiang;
Skła dar ko-skle jar ki sbL; Ma szy ny de dy ko wa ne do pro duk cji pu de łek okle ja nych; Okien kar ki; Fo -
liar ki do fo lio wa nia ter micz ne go oraz na mo kro, Sztan ce pła skie do wy kra wa nia tek tu ry fa li stej;
Ma szy ny in spek cyj ne oraz in dy wi du al ne roz wią za nia do pro duk cji opa ko wań. 
za pew nia my wspar cie tech nicz ne oraz wła sny ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny, pro wa dzi my 
do radz two do sto so wa ne do in dy wi du al nych po trzeb pro duk cyj nych. za pra sza my Do wspóŁ pra cy.


