DRUKARNIE DzIEłOWE W POLSCE

REKLAMA

NASzA PASjA TO DRUK I OPRAWA KSIąŻEK.

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

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.

artDruk
ZakłaD PoLigraficZny
anDrZej łuniewski
ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka

OFERTA I STOSOWANE TECHNOLOGIE: Produkcja książek, katalogów branżowych, czasopism oraz
broszur, folderów, plakatów, ulotek. Druk offsetowy, oprawa miękka klejona (PUR i Hot-Melt), oprawy
zeszytowe. Uszlachetnianie foliami mat, błysk, lakierem UV plus wybiórczy. Wklejanie płyt CD, DVD,
insertowanie, pakowanie jednostkowe, etykietowanie, personalizacja, własny transport.

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

WYPOSAŻENIE DRUKARNI: Kompletna nowa linia do oprawy klejonej KOLBUS PUR i Hot-Melt,
3 ośmiokolorowe maszyny drukarskie Heidelberg w formacie B1, 1 czterokolorowa maszyna drukarska
w formacie B2 oraz 6 maszyn do falcowania. Pełnoformatowy, zautomatyzowany system CTP B1, linie
do oprawy zeszytowej oraz maszyny do foliowania i lakierowania okładek, łącznie z lakierem UV
wybiórczym, a także urządzenia wspomagające produkcję.

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

OFERTA I STOSOWANE TECHNOLOGIE: Projektowanie, skład i łamanie, impozycja, naświetlanie płyt,
druk dziełowy (książki, broszury, czasopisma), druk akcydensów (etykiety, plakaty, opakowania), druk cyfrowy, introligatornia (sztancowanie, foliowanie, krojenie, szycie, oprawa miękka: klejona i zeszytowa,
oprawa twarda). Druk i oprawa wydawnictw ekskluzywnych, faksymilowych.
WYPOSAŻENIE DRUKARNI: Agfa Avalon N4-30; maszyny offsetowe: KBA Rapida 75, Heidelberg SM 74
II, KBA Rapida 75PRO, Heidelberg Speedmaster 72 ZP; maszyny cyfrowe: Konica Minolta C 1085,
Canon C 650, Konica Minolta PRO 1051; złamywarki: MBO K760 E, MBO T. 800 z zespołem prasującym
Palamides Pharma 704, Shoei Star SPT 56, Heidelberg Stahlfolder, linia do oprawy klejonej Pony Müller
Martini, Horizon BQ 270, linia do oprawy zeszytowej, gilotyna Polar 115; gilotyna Perfecta 115 TS,
Darix CM 46/90.

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

WYPOSAŻENIE DRUKARNI: przygotowalnia: Suprasetter 106, druk: maszyny offsetowe: Heidelberg
Speedmaster SM102-8 z odwracaniem, Heidelberg Speedmaster SM102-2 z odwracaniem, Rapida KBA
106-8 z odwracaniem, Rapida KBA 105-4, laminarka Jupiter; introligatornia: krajarki, falcerki, zbieraczki, niciarki, trójnoże, linia do oklejania grzbietów książkowych i lamowania, linia do oprawy zeszytowej, linia do oprawy miękkiej, maszyny do montowania i proﬁlowania okładki – także zintegrowanej,
prasy do tłoczenia folią, linia do oprawy twardej i zintegrowanej, półautomat do registrów, maszyna do perforacji narożników, maszyna do wkładania i przyklejania tasiemek/zakładek POLO PLUS.

ZakłaD graficZny coLoneL sa
ul. Dąbrowskiego 16
30-532 Kraków
Zakład produkcyjny:
ul. Nad Drwiną 4B
30-741 Kraków

OFERTA I STOSOWANE TECHNOLOGIE:
druk i oprawa wydawnictw dziełowych, wysokiej jakości książki w oprawach: złożonej, złożonej ze
skrzydełkami, zintegrowanej, zintegrowanej ze skrzydełkami, szytej nićmi, bezszwowej, broszurowej
hot melt i PUR, broszurowej ze skrzydełkami, pełna gama uszlachetniania produktów.

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

WYPOSAŻENIE DRUKARNI:
studio CtP, maszyny drukujące pełnoformatowe 8-, 4- i 2-kolorowe Heidelberg, technologia kontroli
kolorystycznej Image Control, pełna linia do oprawy twardej Kolbus BF512 i Sigloch 6000, linia do
oprawy broszurowej Acoro A6 z technologią hot-melt, PUR, bogate wyposażenie dodatkowe; niciarki,
falcerki itp.

Drukarnia
im. a. Półtawskiego
ul. Krakowska 62
25-701 Kielce

OFERTA I STOSOWANE TECHNOLOGIE:
dziełowy druk arkuszowy; druk zwojowy do formatu A i B; oprawa: miękka klejona z klejem PUR, twarda
złożona, zintegrowana, zeszytowa; okładki ze skrzydełkami, całopapierowe, płócienne, z ozdobnymi
narożnikami; tłoczenie, złocenie; obkurczanie pojedynczych egzemplarzy, magazynowanie książek.

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

WYPOSAŻENIE DRUKARNI:
CtP; maszyny: HEIDELBERG B1 5+5, B1 4+0, B1 1+1, B2 1+0, B2 4+0, maszyny zwojowe – szerokość
roli 66 cm i 72 cm 1+1, linia do oprawy klejonej Acoro A5 (PUR), maszyna do szycia nićmi Aster Pro,
linia do oprawy twardej Müller Martini Diamant MC60, Kolbus DA270, linia zbierająco-szyjąca drutem
Müller Martini PRESTO.
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Drukarnia Skleniarz specjalizuje się w druku wysokiej jakości książek, szczególnie albumów, katalogów
oraz wydawnictw dziełowych o wysokich walorach technicznych i estetycznych. Studio CtP oparte na urządzeniach i oprogramowaniu ﬁrmy Heidelberg, zaawansowany system przesyłania materiałów do drukarni
(automatyczna kontrola plików pod względem przygotowania do druku), dostęp do zaakceptowanych
archiwalnych plików prac. W drukarni zainstalowane są maszyny Heidelberg: B-1 XL-106 LE UV 4 kolory,
XL-105 5 kolorów, SM-102 druk 1+1 lub 2+0, B-2 XL-75 4 kolory. Posiadamy certyﬁkat UGRA-Fogra, standaryzację kolorystyczną maszyn. Linie do oprawy twardej, miękkiej i zintegrowanej oraz do montażu okładek ﬁrmy Kolbus, oprawa twarda: szyta lub bezszwowa, broszurowa klejona Hot-melt lub PUR, automaty do szycia nićmi Astronic, maszyna do tłoczenia teczek, linia do oprawy zeszytowej Müller Martini.
Maszyna do foliowania, automaty do pakowania. Wykonujemy sztancowanie, foldery, plakaty, ulotki.

NIEzWYKLE WSzECHSTRONNY PARTNER WYDAWCY. Celem Zarządu Druk-Intro S.A., od samego
momentu założenia ﬁrmy, była możliwość zaoferowania Wydawcy maksymalnie szerokiego wachlarza
profesjonalnych usług poligraﬁcznych. Wszystkie inwestycje podejmowane w ostatnich 10 latach nakierowane były na jego realizację. Aktualnie ﬁrma posiada nowoczesny i w wysokim stopniu zautomatyzowany proces produkcji, ze znacznie rozwiniętym obszarem zarządzania jakością wyrobu ﬁnalnego.
Możemy Państwu zaoferować realizację szerokiego zakresu rodzajów opraw (twarda, zintegrowana,
zeszytowa, broszurowa, spiralna) oraz większość rodzajów uszlachetniania książek dla nakładów od
jednego tysiąca do kilkuset tysięcy egzemplarzy. Jako jedyni w Europie posiadamy dwie w pełni zautomatyzowane linie do produkcji książeczek kartonowych dla dzieci (w tym również książki z puzzlami,
okienkami, elementami z materiału – touch & feel), zarówno w oprawie broszurowej, jak i twardej.

OFERTA I STOSOWANE TECHNOLOGIE:
druk offsetowy książek, czasopism, folderów, akcydensów barwnych;
typy opraw: złożona, broszurowa: klejona (PUR), szyto-klejona, zeszytowa;
uszlachetnienia: laminowanie na gorąco, lakierowanie.
WYPOSAŻENIE DRUKARNI: przygotowalnia: CtP ﬁrmy Heidelberg; InSite Kodak; druk: Heidelberg
102 CD – 4 kol. B1; Heidelberg 102 CX – 4 kol. B1; Heidelberg SM 102-2-P; SW 1+1; B1;
Ultraset RO – rola 72 cm; introligatornia: linia do oprawy klejonej – Müller Martini ACORO A6 (hotmelt,
PUR); linia do oprawy zeszytowej – Müller Martini PRIMERA; niciarka ASTRONIC 160; falcerki STAHL;
krajarki POLAR; foliarka; maszyny pakujące.

OFERTA: Specjalizujemy się w druku książek i oprawie złożonej twardej. Oferujemy zautomatyzowaną
produkcję książek z bezpiecznymi zaokrąglonymi narożnikami okładki oraz bloku, oprawę broszurową,
w tym ze skrzydełkami, szeroki zakres usług uszlachetniających produkt m.in.: zadrukowane tasiemki-zakładki, fantazyjnie wycięte kształty składek, blistry, tłoczenia.
WYPOSAŻENIE DRUKARNI: 5 pełnoformatowych maszyn drukarskich, 6 falcówek, 5 niciarek, 2 linie do
zaklejania bloków pod oprawę twardą i miękką (2 kleje na zimno, Two shot), 3 maszyny okładkowe,
urządzenie do obcinania frontu bloku w oprawie broszurowej ze skrzydełkami, 3 linie do oprawy twardej;
automaty do cięcia registrów, zakładania tasiemek i tłoczeń.

PRINTING DIALOG
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.

OFERTA I STOSOWANE TECHNOLOGIE: Druk czasopism i książek, katalogów i broszur, folderów, kalendarzy i ulotek w technologii offsetowej i druku cyfrowego. Oprawa prosta klejona, zeszytowa i spiralna.
Oprawa twarda w kooperacji. Uszlachetnianie folią i lakierem UV, insertowanie, personalizacja, wklejanie
wrzutek. Gwarancja jakości – certyﬁkat 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 – Müller Martini Alegro A6, zeszytowej Müller Martini
Presto II, urządzenia do oprawy spiralnej, krajarki Polar 115, złamywarki Stahl, Guk i MBO, maszyna
do insertowania z możliwością pakowania pojedynczych egzemplarzy z adresowaniem STS 120.
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Drukarnia skLeniarZ
ul. Bolesława Czerwieńskiego 3d
31-319 Kraków

m_skleniarz@skleniarz.eu, j_moskiewicz@skleniarz.eu
skleniarz@skleniarz.eu, www.skleniarz.eu

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

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

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

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
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ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn
tel.: +48 89 533 42 16
ozgraf@ozgraf.com.pl
www.ozgraf.com.pl

REKLAMA

n

KSIąŻKI, KATALOGI

n

OPRAWA TWARDA, INTEGROWANA, MIęKKA

n

SZYCIE NIćMI, KLEJENIE

n

LAMINOWANIE, LAKIEROWANIE UV

n

TłOCZENIE SUCHE I FOLIą

n

KONFEKCJONOWANIE

n

MAGAZYNOWANIE I ORGANIZACJA TRANSPORTU

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

OFERUjEMY SzEROKI zAKRES USłUG POLIGRAFICzNYCH. Specjalizujemy się zarówno w druku książek
w oprawie broszurowej, twardej oraz zeszytowej, katalogów i innych akcydensów. Wyposażenie drukarni:
Heidelberg Speedmaster, 4-kol. (B1), Heidelberg Speedmaster CD 102-5, Zirkon Forta 660, Heidelberg
Speedmaster CD półformatowy, Zirkon Supra, Zirkon R66, Tygiel złocący TYMC-750, krajarka krążkowa
KL-1300, niciarka Aster EL, oklejarka Pantera Müller Martini (technologia Hotmelt i PUR), nóż frontowy
FA 650 ﬁrmy Kolbus, linia do oprawy twardej BF 513 i DA 260 ﬁrmy Kolbus oklejarka Acoro A5 Müller Martini (technologie Hotmelt i PUR), Valore Müller Martini do oprawy broszurowej, 3 falcerki: 2 Heidelberg
Stahlfolder KH78 (B1) i Horizon AFK544 (B2), niciarka ASTER 180 Meccanotecnica, foliarka. CtP: naświetlarka CRON UVP 4696, wywoływarka G&J InterPlater 125T, Autoloader, online punch, stacker. System
prooﬁngowy GMG ColorProof 5.10, Epson SureColor P5000 SpectroProofer. Ploter UV EFI H16 25.

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

OFERTA I STOSOWANE TECHNOLOGIE: oprawa twarda, klejona/PUR, zeszytowa, zintegrowana, akcydensy, konfekcjonowanie druków i opraw, druk offsetowy, lakierowanie UV w linii, zadruk niechłonnych
podłoży, studio CtP (nowa naświetlarka Suprasetter 106 - 6. generacji + NELA). WYPOSAŻENIE DRUKARNI:
maszyny XL 106-8-P5+Cutstar, XL 106-5-L LE UV, XL 105-10-P6+Cutstar, XL 105-8-P5+Cutstar, Sakurai
MS 102AII; INTROLIGATORNIA: 2 linie do krojenia: Polar 115 oraz w pełni zautomatyzowany Polar 137AT;
złamywarki Stahl/Heidelberg; linia do opraw zeszytowych: ST400; linie do oprawy klejonej Kolbus:
KM473/PUR/, KM 600/PUR/ + front cut (FA 650); maszyny do szycia nićmi: Aster180, Aster TOP; linia do
opraw złożonych: Kolbus BF 530; urządzenia do montażu okładek: Kolbus DA 232 oraz DA 270; maszyna
do tasiemek LEH1; wykrawarka Bobst 102; sklejarka do pudełek Media 100; maszyny do laminowania
KDX KMM 1050D; maszyna do pakowania i insertowania Sitma; maszyny do pakowania Kallfass.

ViLPoL sP. Z o.o.
Wilków Polski 74, 05-155 Leoncin
tel.: 22 785 69 09, vilpol@vilpol.pl
www.vilpol.pl

VILPOL ISTNIEjE OD 1990 ROKU. OFERUjE KOMPLEKSOWE USłUGI POLIGRAFICzNE.
W skład parku maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe maszyny ﬁrmy Koenig&Bauer oraz
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. W swojej ofercie Vilpol posiada również produkcję
opakowań typu premium, tzw. rigid box'ów.
Firma realizuje dostawy na terenie całego kraju jak i za granicą, posiada magazyn o powierzchni 2200 m2
oraz własną ﬂotę transportową wyposażoną w samochody o różnej ładowności w zależności od potrzeb
Klienta.

toruńskie
ZakłaDy graficZne
ZaPoLex sP. Z o.o.
ul. Gen. Sowińskiego 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 653 03 01, fax: 56 653 03 02
kalkulacje@zapolex.pl
www.facebook.com/zapolex/
www.zapolex.pl
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OFERTA I STOSOWANE TECHNOLOGIE:
druk offsetowy, heatsetowy (4+4, 5+5) – możliwość klejenia w linii; CtP;
oprawa twarda, klejona (PUR i hotmelt), zeszytowa (z oczkiem), oprawa w spiralę,
zintegrowana, foliowanie, lakierowanie i tłoczenie, wklejanie płyt CD, insertowanie,
pakowanie jednostkowe, etykietowanie.
Oprawa twarda – klejona PUR, NOWOŚĆ –Two-shot, spirala, ze skrzydełkami, tasiemki, obwoluta.
Oprawa klejona – hotmelt, PUR, NOWOŚĆ – Two-shot, ze skrzydełkami

POLIGRAFIKA 10/2018

