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Maszyny, części, Materiały i podłoża dla drukarń offsetowych

acron Jest JednyM z czołowych polskich producentÓw
wałkÓw drukarskich i przeMysłowych, dla szerokieGo zakresu zastosowań.

acron ruBBer roller co.
ul. Baletowa 28, 02-867 Warszawa

Ponad 29 lat na rynku ugruntowało pozycję ﬁrmy jako jednego z głównych przedstawicieli
tej branży. acron dostarcza pełną gamę usług w zakresie produkcji i regeneracji wałków
mających zastosowanie w druku offsetowym, ﬂeksograﬁcznym oraz innych gałęziach przemysłu.
Oferta ﬁrmy obejmuje pokrycia z wielu rodzajów mieszanek gumowych, silikonowych,
poliuretanowych, chromowych oraz rilsanowych. acron świadczy także
usługi w zakresie szlifu i wyważania różnego rodzaju walców.

tel.: 22 644 73 24, 644 73 06
fax: 22 644 73 40, info@acron.com.pl
www.acron.com.pl

aGfa nV Jest producenteM i dystryButoreM
urzĄdzeń i MateriałÓw przeznaczonych dla drukarń offsetowych.
płyty offsetowe na podłożu aluminiowym do naświetlania laserami:
termicznymi oraz ﬁoletowymi, a także UV, z obróbką chemiczną, ale również bezchemiczne i bezprocesowe.
energy elite pro, energy elite eco, thermostar p970, azura, aspire, n94-V, n95-Vcf, aluva.
oproGraMowanie dla drukarń akcydensowych, dziełowych i opakowaniowych apogee
oraz gazetowych arkitex. Oprogramowanie do kontroli jakości druków presstune.
Najszersza na rynku oferta naświetlarek terMicznych avalon n oraz gazetowych advantage n.
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wałki do maszyn drukujących
zmywacze dla druku offsetowego i ﬂeksograﬁi
stabilaty – również do redukcji alkoholu i druku bezalkoholowego
pomocnicze środki drukarskie
ﬁzeliny
obciągi offsetowe
płyty do lakierowania wybiórczego
sleeve’y i płaskie formy gumowe BöttcherFlex
do laserowego grawerowania form drukowych dla ﬂeksograﬁi
sleeve’y montażowe dla ﬂeksograﬁcznych form fotopolimerowych

koMpleksowa oferta MateriałÓw do druku
Jesteśmy dystrybutorem takich producentów jak: michael Huber, Sun Chemical, aBC/allIeD, Imago.
oferuJeMy: farby – triadowe, Pantone, metalizowane; lakiery – olejowe,
dyspersyjne i UV; dodatki do roztworu nawilżającego; preparaty do płyt drukarskich;
środki myjące i regenerujące; środki dodawane do farb; proszki do napylania druków;
obciągi offsetowe; naciągi na wałki wodne; kleje introligatorskie; drut introligatorski, papier
kalibrowany, folie samoprzylepne, wywoływacze, materiały pomocnicze; materiały do pakowania.
JesteśMy do państwa dyspozycJi 24 h na doBę.
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Obciągi drukowe contitech, nowe produkty dla nowych technologii uV, uV-led, h-uV
Płyty do lakierowania: dyspersyjnego, UV i specjalnych aplikacji – m.in. dla lakierów „soft-touch”
Farby i lakiery do druku led-uV, h-uV i uV – pełna oferta min. do zadruku materiałów niechłonnych
Podkłady kalibrowane – finito, wspierające i wydłużające pracę obciągów drukowych!
rekomendowane przez czołowych producentów maszyn offsetowych
Czyściwa do ręcznego i automatycznego mycia obciągów i cylindrów dociskowych
własna produkcja nasączonych mini rolek – pełna oferta dla maszyn uV-led, h-uV, hr-uV
Folie ICP/antimarking i płaszcze na cylindry transportowe, siatki Super Blue,
oryginalne płaszcze na cylindry dociskowe do perfectingu
Papiery kalibrowane, folie podkładowe i kałamarzowe, ﬁltry, ssawki i inne produkty dla poligraﬁi
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agfa nV (sPółka akcYjna)
oddział w Polsce
ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa
Oxygen Park Budynek B

tel.: 22 31 11 900, fax: 22 31 11 966
e-mail: info.pl@agfa.com, www.agfa-polska.pl

Böttcher Polska sP. z o.o.
ul. lesznowska 20c, 05-870 Błonie

kontakt: 22 731 61 10
office.pl@boettcher-systems.com
www.bottcher.pl

cMYk s.c. art. Poligraficzne
ul. Patriotów 24, 04-933 Warszawa-Falenica

kontakt: biuro@cmykpoligraﬁa.pl
504-182-022, 501-514-373
www.cmykpoligraﬁa.pl

firMa handlowa colour screen
ul. S. Zwierzchowskiego 5a, 61-248 Poznań

tel.: (61) 814 26 39
colour@colourscreen.pl
www.colourscreen.pl
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derYa sP. z o.o.
Osoba kontaktowa:
Piotr Gabrylewicz
tel. kom.: 531 55 77 55
piotr.ryobi@derya.pl
www.derya.pl

reklama

Japoński producent Maszyn offsetowych – rMGt
– to połĄczenie sił uznanych firM ryoBi i MitsuBishi.
derya sp. z o.o., jako wyłączny przedstawiciel na rynku polskim oferuje maszyny
offsetowe w formacie od a3 do B1, pracujące w każdej technologii druku i konﬁguracji.
W ostatnich latach instalujemy w Polsce najnowsze maszyny zarówno dla przemysłu
opakowaniowego, jak i komercyjnego. Obecnie szczególnym zainteresowaniem drukarń
cieszą się maszyny w formacie a1+. możliwość druków na arkuszach do formatu 920x640
pozwala na idealne wykorzystanie maszyny dla zamówień zarówno z rynku etykiet, jak też
druków reklamowych. Nasza oferta obejmuje również sprzedaż oryginalnych części do maszyn
ryobi i mitsubishi oraz wsparcie serwisowe.

dienes polska, dostawca o uGruntowaneJ pozycJi na rynku
w sektorze poliGraficznyM, oferuJe:
n

dienes Polska sP. z o.o.
ul. Budowlana 15, 88-100 Inowrocław
tel./fax: +48 52 357 70 33
tel./fax: +48 52 357 93 10
biuro@dienes.com.pl
www.dienes.com.pl

grafia krzYsztof dziewulski sP.j.
ul. Polska 22, 00-703 Warszawa

n
n
n
n
n
n

w zakresie MateriałÓw do druku opakowań i etykiet oferuJeMy:
n

n

tel.: 22 843 53 67, 22 270 27 20
graﬁa@graﬁa.waw.pl, www.graﬁa.waw.pl

noże introligatorskie do gilotyn i trójnoży
noże krążkowe
frezy do głowic rotacyjnych
szpalty podłożowe
wiertła do papieru
elementy rozprężne, wałki, głowice
serwis szliﬁerski noży introligatorskich

n

lakiery acteGa terra GMBh dyspersyjne: połyskowe, matowe, podkładowe,
barierowe, specjalne, do blistrów, efektowe; UV – połyskowe i matowe na różne podłoża,
w tym lakiery foodsafe, lakiery actdiGi do druku cyfrowego
farBy offsetowe Jänecke + schneeMann druckfarBen GMBh konwencjonalne i UV
(w tym o zwiększonej odporności na działanie światła, jak też o znikoMeJ MiGracJi lMi),
led uV i led uV lMi, kleje do laminacji i cold stampingu, farby flexo UV, wodne na papier
i folie, rozpuszczalnikowe, farby wklęsłodrukowe, farBy do druku na Blasze
cheMia drukarska

huberlinia: 801 355 334
e-mail: wroclaw@hubergroup.com
www.hubergroup.pl

w ofercie hubergroup: inkrediBle – farby triadowe do druku offsetowego; MGa natura® – o niskiej
migracji i niskim zapachu własnym do druków neutralnych sensorycznie; MGa corona® – farby klasy
premium o niskiej migracji i niskim zapachu własnym do druków neutralnych sensorycznie; corona laBel
MGa® – o niskiej migracji schnące oksydacyjnie do produkcji opakowań spożywczych na podłożach niewsiąkliwych; tinkrediBle – do druku na blasze; alcheMy – złote i srebrne; new V pack MGa® –
farby i lakiery UV neutralne sensorycznie oraz o niskiej migracji; newV – UV do druku na szerokim spektrum podłoży (offset + ﬂekso); Gecko – farby i lakiery rozpuszczalnikowe dla ﬂeksograﬁi i wklęsłodruku;
hydro-X – ﬂeksograﬁczne farby wodorozcieńczalne; lakiery; środki pomocnicze, dodatki do wody.
nowoczesne linie produkcyjne farb do wszystkich technik druku, również farb offsetowych MGa do druku opakowań artykułów spożywczych.

intergrafix sP. z o.o.
ul. Walczaka 25h, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: +48 95 729 80 36
tel. kom.: +48 502 262 552, +48 501 790 552
e-mail: office@intergraﬁx.pl
www.intergraﬁx.pl

Bezpośredni iMporter nowych Maszyn do:
n automatów do produkcji okładek, teczek, segregatorów
n automatów do sztancowania i złocenia, składarko-sklejarek do pudełek i kartonów
n przemysłowych laminatorów termicznych i na bazie wody, gilotyn
n automatów do kaszerowania, bobiniarek, przekrawaczy do papieru od 18 g/m2
n automatów do montażu magnesów, okienkarek, torebkarek, maszyn ﬂekso
zapewniamy instalacje, szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Dostarczamy Maszyny używane do druku (offset), introliGatorskie (cała introligatornia),
do kartonażu (pełne wyposażenie).
Wyceny maszyn – rzeczoznawca SImP spec. nr 217 – maszyny i technologie poligraﬁczne.

huBergrouP Polska sP. z o.o.
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oferuJeMy następujące kleJe specJalistyczne oraz Materiały poliGraficzne:
n kleje PaPermaX Cr (BOrYSZeW), BeSTkOl, eUkalIN, GlUDaN oraz inne kleje specjalistyczne do
powierzchni zwykłych i powlekanych (powierzchnie UV, foliowane, lakierowane itp.)
n kleje „na gorąco” – kleje wysokotopliwe, do produkcji książek, katalogów itp.
(klejenie grzbietów i boków); produkcja opakowań; etykietowanie itp.
n kleje „na gorąco” – kleje niskotopliwe, glutynowe, produkcja pudeł, oprawa twarda (książki, katalogi)
n kleje „na gorąco” – w laskach
n pastylki klejące; taśmy 1-stronne, 2-stronne, taśmy termoto (produkcja pudeł);
rzepy; wykroje 1- i 2-stronne z folii, pianki itp.; mocowania płyt CD/DVD;
obwoluty CD, DVD różnego rodzaju.

sprzedaż profesJonalnych narzędzi tnĄcych dla przeMysłu oraz doMu, w tyM:
n noże bezpieczne ceramiczne Slice
n noże bezpieczne z ukrytym ostrzem
n noże bezpieczne z mechanizmem sprężynowym
n noże bezpieczne zgodne
n noże do gratowania tworzyw sztucznych
z systemem HaCCP dla branży spożywczej
n noże maszynowe: krążkowe, talerzowe,
n ostrza techniczne dla przemysłu
n ostrza nierdzewne
zębate, perforujące, pakujące
n akcesoria
n skalpele
n ostrza z serii long life razor Blade
n skrobaki
n żyletki przemysłowe
wykonane ze stali HSS lub ceramiki
n ostrza TiN
dla zwiększenia żywotności cięcia

firMa koeniG & Bauer cee sp. z o.o. jest przedstawicielem niemieckiego producenta maszyn drukujących o ponad 200-letniej tradycji, ﬁrmy koenig & Bauer. Do naszych głównych zadań należy sprzedaż i serwis offsetowych maszyn arkuszowych serii rapida, maszyn ﬂeksograﬁcznych szerokowstęgowych
Flexotecnica, wąskowstęgowych Nilpeter oraz sztanc płaskich Iberica.
W naszej ofercie znajdują się także sprawdzone materiały eksploatacyjne PressConsum, dedykowane
do najwyższych wydajności produkcyjnych przy zachowaniu perfekcyjnej jakości druku. W tym m.in.
obciągi gumowe (konwencjonalne, UV), formy do lakierowania, dodatki do roztworów nawilżających,
środki do utwardzania wody, środki do czyszczenia i wiele innych.

interMat s.c.
Biuro Handlowe i magazyn
ul. ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: 22 818 95 84
Dział Handlowy wew. 11, fax: wew. 13
tel. kom.: 501 158 472; 533 343 533
intermat@intermat.com.pl
www.intermat.com.pl

juskY s.c.
ul. Nowohucka 1/2
54-617 Wrocław
tel. +48(0)71 793 40 70
e-mail: info@jusky.pl
http://www.jusky.pl

zapraszaMy do kontaktu z naszyM działeM serwisu: serwis@koenig-bauer.com

koenig & Bauer cee sP. z o.o.
ul. Puławska 456
02-884 Warszawa
koenig-bauer.com/pl

firMa kodak Jest wiodĄcyM dostawcĄ rozwiĄzań i MateriałÓw do prepressu
Technologia offsetowa:
n naświetlarki kodak trendsetter oraz kodak MaGnus z technologią SQUarespot,
dostępne w różnym stopniu automatyzacji i do wszystkich formatów
n płyty ctp do druku koMercyJneGo i opakowanioweGo:
procesowe: kodak electra maX, kodak electra XD, kodak Trilian SP;
bezprocesowe: kodak Sonora X;
ﬁoletowe: kodak libra VP
n płyty ctp do druku GazetoweGo: procesowe: Thermal News PT;
bezprocesowe: kodak Sonora X-N; ﬁoletowe: kodak libra VP

kodak Polska sP. z o.o.
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
tel.: 22 430 69 00
kodak.com

Firma liGuM pol, należąca do koncernu Westland-lIGUm, oferuJe sprzedaż i produkcJę gotowych
do druku walcÓw offsetowych w systemie podmiany. Jako jedyny producent walców gumowych
w kraju posiada zakłady produkcyjne w Polsce; ma wdrożony autorski, opatentowany system identyﬁkacji
walców roller-ID w technologii rFID.
Oferuje również produkcJę tulei fleksoGraficznych (sleeves), walce pokryte okładzinami
gumowymi, silikonowymi i poliuretanowymi dla różnych gałęzi przemysłu oraz linię produktów
chemicznych InstaChem wspomagającą osiągi walców.
Jako jedyny producent walców gumowych w Polsce posiada wdrożony system zarządzania jakością
ISO 9001:2000. westland-liGuM to: rekomendowany przez największych producentów maszyn
dostawca walców na pierwsze wyposażenie (oem) oraz partner systemów printcom i saphira.
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liguM Pol sP. z o.o.
ul. Sikorskiego 64
67-200 Głogów
ligum@ligum.pl
Infolinia: 606 454 486 (6064) lIGUm
www.ligum.pl
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Manroland polska sp. z o.o. oferuJe
zaawansowane technoloGicznie arkuszowe Maszyny drukuJĄce.
Manroland Polska sP. z o.o.
Wolica, al. katowicka 11
05-830 Nadarzyn
tel.: 22 738 00 00
e-mail: Office@manroland.pl
www.manroland.pl

MMds online
32-050 Skawina
ul. J. Piłsudskiego 73
sklepmmds.pl

Uzupełnieniem wysokowydajnych rozwiązań do druku jest pełen zakres usług serwisowych dla maszyn
nowych i używanych, takich jak: diagnostyka, przeglądy, umowy serwisowe, usługi przeniesienia maszyn
– montaż i demontaż, oryginalne części zamienne, doposażenia. Naszym klientom oferujemy również
najwyższej jakości materiały eksploatacyjne printcom, gwarantujące uzyskanie doskonałych parametrów
druku przy zachowaniu wysokiej ekonomiki produkcji. Polecamy sprawdzone i certyﬁkowane produkty
jak: zmywacze, dodatki buforowe, obciągi drukowe i lakierowe, smary, oleje, lakiery, szczotki oraz wałki
w systemie wymiany. służymy również fachowym doradztwem.

sklep internetowy dla drukarń i dostawca MateriałÓw do druku offsetoweGo

n

PolMasz Mariusz drejka
autorYzowanY serwis MaszYn kBa

farby offsetowe

n

chemia poligraﬁczna

Gwarantuje jakość usług
MMds online

zapraszaMy do wspÓłpracy – wasze potrzeBy to nasz priorytet!

n
n

n
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n

* wyłączny dystrybutor w Polsce

n

Printtech
ul. krakowska 50, 32-083 Balice
tel: +48 725 909 101
e-mail: biuro@printtech.pl
www.printtech.pl

obciągi offsetowe

koMpleksowa oferta dla druku offsetoweGo:
n ob cią gi do dru ku mar ki pho enix Xtra Blan kets* n ela sto me ro we for my do la kie ro wa nia
marki contilaserline* n obciągi i płyty do lakierowania n chemia drukarska i lakiery własnej
marki phoenix Xtra* n farby poligraﬁczne toyo ink n papier kalibrowany, folia podkładowa
i samoprzylepna n włóknina czyszcząca n materiały introligatorskie, w tym kleje diamelt i drut
n pomocnicze artykuły drukarskie n usługi dla poligraﬁi: listwowanie obciągów, cięcie ploterem, grawerowanie elastomerów laserem 3D, standaryzacja druku.

n

ul. marcina kasprzaka 31, lok. 105, 01-234 Warszawa
tel.: kom.: +48 602 272 003, +48 602 718 614
tel.: +22 646 46 53, e-mail: polmasz@list.pl
www.kba-serwis-polmasz.pl

n

wyłączny przedstawiciel
na polskę płyt ctp huaguang

consumables@mmds.pl
tel. +12 269 00 96

Phoenix xtra Print Polska
M&Mr trading Polska sP. z o.o.
ul. Hutnicza 25 De, 81-061 Gdynia
tel.: +48 (58) 627 49 22, fax: +48 (58) 627 49 23
biuro@pxp.com.pl, www.pxp.com.pl

płyty offsetowe

n
n
n

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn:
kBa: raPIDa 75; PerFOrma 66, 74, POllY, aDaST: DOmINaNT, rOmaYOr
Demontaż i montaż maszyn, szkolenia, doradztwo techniczne
Naprawa pomp H&B, zestawy naprawcze
Sprzedaż części zamiennych w cenach producenta
Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych (m.in. ﬁlce i rakle uszczelniające komorę lakierniczą H&B, ﬁltry
TeCHNOTraNS, GraFIX, smar, łopatki Becker, zmywacze do wałków, środki do czyszczenia wałków anilox)
Sprzedaż komponentów PrISCO
Fachowe doradztwo poparte wieloletnią praktyką oraz wyceny maszyn – rzeczoznawca
Wyrób pieczątek, stempli i datowników

sprawdzony dostawca wysokieJ Jakości sprzętu dla Branży poliGraficzneJ i opakowanioweJ.
Przedstawicielstwo w Polsce ﬁrm: SBl maCHINerY, DINGSHUNG, DaTIeN, keQIaNG, ZHONGke.
Printtech oferuje: Systemy sBl do hot-stampingu oraz sztance płaskie do wykrawania i tłoczenia; Gilotyny
i linie do cięcia ﬁrmy datien; linie dinGshunG do kaszerowania tektury litej i falistej; automaty typu Case
maker ﬁrmy keQianG; Składarko-sklejarki sBl; maszyny dedykowane do produkcji pudełek oklejanych;
Okienkarki; Foliarki do foliowania termicznego oraz na mokro, Urządzenia ﬁrmy zhonGke do produkcji
sztywnych opakowań oklejanych; maszyny inspekcyjne oraz indywidualne rozwiązania do produkcji opakowań.
Zapewniamy także wsparcie techniczne oraz własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, prowadzimy szkolenia
z zakresu hot-stampingu oraz wykrawania dostosowane do indywidualnych potrzeb produkcyjnych.
zapraszaMy do wspÓłpracy.
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autoryzowany serwis i dystryButor firMy Gew (ec) liMited.
n
n
n
n
n

Systemy hybrydowe arcleD®, łączące konwencjonalne lampy łukowe wraz z możliwością
późniejszego unowocześnienia do rozwiązań leD.
kompleksowe rozwiązania UV dla druku offsetowego – systemy leD UV lub konwencjonalne
systemy NUVa2.
Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardzania UV.
Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne.
Serwisujemy zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset UV.

rePrograf – koMPleksowY dostawca dla drukarń M.in. offsetowYch
W ofercie posiadamy m.in.:
MaszYnY i urządzenia: komori – offsetowe maszyny drukujące; cyfrowa maszyna impremia is29;
screen – naświetlarki CtP; MBo, herzog&heymann – falcerki, systemy mailingowe; wohlenberg – oklejarki, krajarki, linie do oprawy książek; X-rite Pantone – urządzenia do pomiaru i kontroli barwy.
Materiały i cheMia: Baldwin – czyściwa; conti – obciągi do druku offsetowego; eﬁ, epson – materiały i urządzenia do prooﬁngu; finito – podkłady; ipagsa – płyty termiczne CtP oraz UV CtCP, chemia
do płyt; prisco – chemia dla offsetu; toyo – farby specjalistyczne, farby H-UV i leD; tyref – płyty do lakierowania.
Posiadamy również własny serwis.

Profex elektronik sP. z o.o. sP. k.
ul. Głogowska 39/41 45-315 Opole
tel.: +48 795 269 557
e-mail: order@uv.opole.pl
www.uv.opole.pl

rePrograf
– grafikus s.a.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
Maszyny: Paweł Szpil 698 698 604, szpil.p@reprograf.com.pl
Stefan Piotrowski 698 698 601, piotrowski.s@reprograf.com.pl
Tomasz Naglik 698 698 629, naglik.t@reprograf.com.pl
prooﬁng: leszek Bartkowiak 698 698 645, bartkowiak.l@reprograf.com.pl
Materiały: Biuro Obsługi klienta, 698 698 654,
zamowienia@reprograf.com.pl

www.reprograf.com.pl

dostawca MateriałÓw i urzĄdzeń dla drukarń offsetowych:
n
n
n
n

kinyo – obciągi offsetowe do maszyn arkuszowych i rolowych
oraz do specjalnych zastosowań – własne konfekcjonowanie;
flint Group – farby offsetowe arkuszowe: triadowe i Pantone, lakiery offsetowe;
Varn – zmywacze, płyny buforowe, pudry;
faG – urządzenia kontrolno-pomiarowe.

ponadto bogata oferta materiałów i urządzeń do obróbki introligatorskiej po druku offsetowym:
okleiny i płótna, kleje, lakierówki UV, maszyny do oprawy twardej i zintegrowanej, składarko-sklejarki.

zaJMuJeMy się skupeM i sprzedażĄ używanych Maszyn
firM heidelBerG, Manroland, koMori i kBa na całyM świecie.
n

Oferujemy też części zamienne do maszyn Heidelberg i kompac.

n

Skupujemy również i sprzedajemy maszyny ﬁrm Polar, Stahl, müller martini i kolbus.

n

Posiadamy własny serwis maszyn offsetowych; oferujemy serwis i przeprowadzki maszyn.

n

Nasz magazyn o powierzchni 2500 m2 znajduje się w odległości 15 minut jazdy od Hamburga.

koMpleksowa oBsłuGa w zakresie MateriałÓw poliGraficznych
n Szeroka gama lakierów PrINT-COaT: lakiery dyspersyjne, lakiery UV inline i offline,
lakiery blistrowe, lakiery hybrydowe. Certyﬁkaty ISeGa (Food Contact).
n laboratorium – badania opakowań i lakierów.
n Płyty do lakierowania: do lakierów dyspersyjnych, UV i hybrydowe.
n Farby drukarskie.
n Obciągi gumowe do wszystkich technik druku i lakierowania.
n Papiery kalibrujące, folie kałamarzowe, włókniny do myjek.
n Płyty CtP, termiczne i bezprocesowe.
n Chemia poligraﬁczna, Certyﬁkat ISeGa.
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scorPio sP. z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 91
offset@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

shs-cas graPhische Maschinen gMBh
Oststr. 87, 22844 Norderstedt, Germany
tel.: +49 (0) 40 52 10 20 617
fax: +49 (0) 40 52 10 20 620
kontakt w języku polskim:
lukasz Silezin
tel. kom.: +49 (0) 171 482 90 43
e-mail: lukasz@shsgm.com
www.shsgm.com

waB
artYkułY
Poligraficzne
kontakt:
tel./fax: (81) 718 67 02
tel./fax: (81) 718 67 03
info@wab.lublin.pl
www.wab.lublin.pl
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