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Drukarnie Dziełowe w polSce REKLAMA

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. 

Abe dik to no wo cze śnie za rzą dza na dru kar nia dzie ło wa. Dru ku je my i opra wia my książ ki przy za sto so -
wa niu sys te mów 6S, SMED oraz za sad Ka izen. Sta wia my do dys po zy cji wy daw ców ksią żek pro fe sjo nal ny
ze spół, a tak że 12 ma szyn do dru ku zwo jo we go, 3 li nie do opra wy bro szu ro wej z moż li wo ścią re ali za cji
„po dwój nej pro duk cji”, li nię do opra wy twar dej oraz sze ro ką ga mę moż li wo ści uszla chet nie nia dru ku, 
ta kich jak la mi no wa nie fo lią, la kie ro wa nie UV, tło cze nie, tło cze nie fo lią me ta li zo wa ną.
możemy zaoferować bardzo krótkie terminy i atrakcyjne ceny.

SerDecznie zapraSzamy.

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 ksią żek, ka ta lo gów bran żo wych, cza so pism 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 nie
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.

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, druk: ma szy ny of f se to we: 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.

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 

oferta i StoSowane tecHnologie: 
druk i opra wa wy daw nictw dzie ło wych, wy so kiej ja ko ści książ ki w opra wach: zło żo nej, zło żo nej ze
skrzy deł ka mi, zin te gro wa nej, zin te gro wa nej ze skrzy deł ka mi, szy tej nić mi, bez sz wo wej, bro szu ro wej
hot melt i PUR, bro szu ro wej ze skrzy deł ka mi, peł na ga ma uszla chet nia nia pro duk tów.

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.

azymut to nowoczeSna Drukarnia cyfrowa 
oferująca komplekSowe uSługi Druku oraz DyStrybucji.
Drukarnia prowadzi różnorodne modele biznesowe, m.in. druk na wyłączność, druk w transzach, a przede
wszystkim druk na życzenie (POD). Azymut Specjalizuje Się w proDukcji broSzur klejonycH 
i SzytycH Drutem z Szeroką gamą uSzlacHetnień. Drukarnia realizuje zlecenia, wykonując usługę
druku i oprawy w nakładach od 1 do 5000 egzemplarzy. Wyposażona jest w najnowocześniejszy park
maszynowy, w skład którego wchodzą: maszyny do druku rolowego ink-jet (4+4), Screen HD520 
z urządzeniami do post-processingu firmy Hunkeler, maszyny tonerowe Ricoh oraz Xerox. W 2019 roku
drukarnia uruchomiła linię do oprawy klejonej Müller Martini oraz linię do oprawy zeszytowej Duplo. 
Drukarnia jest prowadzona przez dystrybutora książek oSDw azymut.

Drukarnia 
CYfroWa azYmuT

ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź
tel.: 42 680 44 93, drukarnia@azymut.pl
key account manager – marcin weremjewicz
tel.: 502 457 315, marcin.weremjewicz@azymut.pl
regionalny przedstawiciel Handlowy – tomasz fiałkowski
tel.: 502 457 352, e-mail: tomasz.fialkowski@azymut.pl
www.azymut.pl

Dru kar nia Di mo graf Sp. z o.o. Spe cja li zu je Się w pro Duk cji kSią żek w opra wie twar Dej,
zin te gro wa nej i mięk kiej (w tym ze skrzy deł ka mi). wy ko nu je też bro szu ry i ka len da rze w wi re -o,
jak i w spi ra li wkrę ca nej. 
Po sia da je den z naj no wo cze śniej szych par ków ma szy no wych w pol sce, ba zu jąc na ma szy nach dru -
kar skich He idel berg (2 x 8-kol. XL 106, 4-kol. z odwracaniem, 2-kol. z odwracaniem i 2 x 5-kol.). 
in tro li ga tor nia po sia da 2 li nie do opra wy twar dej i zin te gro wa nej, 2 li nie do oprawy mięk kiej, li nię do
produkcji bro szur oraz sze reg in nych ma szyn uzu peł nia ją cych, gwa ran tu ją cych wy so kiej ja ko ści 
i w peł ni zauto ma ty zo wa ne pro ce sy fal co wa nia, zbie ra nia, szy cia i wy ko ny wa nia okła dek. Po sia da cer -
ty fi ka ty ISO 9001:2015, FSC, PEFC, Cli ma te Part ner, a ca łość or ga ni za cji pra cy jest po twier dzo na po zy -
tyw nym au dy tem 4-fi la ro wym SME TA. Fir ma jest do staw cą wie lu zna nych eu ro pej skich wy daw nictw.

Drukarnia Dimograf Sp. z o.o.
ul. Legionów 83, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 811 81 61 / 33 815 08 98 / 33 496 21 00
fax: 33 816 80 16
e-mail: info@dimograf.com
www.dimograf.com
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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.

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 fir my He idel berg, 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. W dru kar ni za in sta lo wa ne są ma szy ny He idel berg: B -1 XL-106 LE UV 4 ko lo ry,
XL-105 5 ko lo rów, SM-102 druk 1+1 lub 2+0, B -2 XL-75 4 ko lo ry. Po sia da my cer ty fi kat UGRA-Fo gra, stan -
da ry za cję ko lo ry stycz ną ma szyn. Li nie do opra wy twar dej, mięk kiej i zin te gro wa nej oraz do mon ta żu okła -
dek fir my Kol bus, opra wa twar da: szy ta lub bez sz wo wa, bro szu ro wa kle jo na Hot -melt lub PUR, au to -
ma ty do szy cia nić mi Astro nic, ma szy na do tło cze nia te czek, li nia do opra wy ze szy to wej Mül ler 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, fol de ry, pla ka ty, ulot ki.

Drukarnia SkLEniarz
ul. Bolesława Czerwieńskiego 3d
31-319 Kraków

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

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

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: 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

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

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: offsetowy zwojowy, arkuszowy, cyfrowy, w technologii UV;
oprawa: twarda, zintegrowana (ze skrzydełkami), szyta nićmi (termonićmi), klejona (hotmelt, PUR, two-
shot), zeszytowa (z oczkiem), ring wire, lakierowanie UV i dyspersyjne, laminowanie folią, tłoczenie na
sucho i folią, sitodruk, listwowanie, kaszerowanie, sztancowanie, pakowanie książek w folię.
wypoSażenie Drukarni: manroland: R505 (druk farbami UV), 2x R702, R705+L, R706 LTTLV, R708+
odwijak papieru z roli Mabeg RS 104, R708 + odwijak jw., Ultraset 72 2/2, Zirkon Supra 2/2, Xerox: Nuvera
288 (2), XC 1000, Horizon: BQ-470 C, HT-70, 4 gilotyny, 7 falcerek (Stahl); linie do oprawy: twardej –
Kolbus BF 527, klejonej – Müller Martini Bolero, 2 linie do szycia drutem Müller Martini, 4 niciarki (Astronic),
maszyna do okładek Kolbus DA 260, maszyna do okładek zintegrowanych, maszyna do wykrawania Bobst
(B1), maszyna do tłoczenia Johannisberg (B1), 8-punktowa składarko-sklejarka. 

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
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jeSteśmy 25 lat na rynku i w czołówce polSkicH Drukarń DziełowycH. 
po sia da my no wo cze sny park ma szy no wy do pro duk cji ksią żek w opra wie mięk kiej i twar dej z uszla -
chet nie nia mi. w pro duk cji sto su je my roz wią za nia na no tech no lo gicz ne (książ ki po kry wa my na no war -
stwą o wła ści wo ściach bak te rio sta tycz nych). 
Pracuje u nas wykwalifikowana kadra drukarzy, maszynistów, introligatorów i technologów. 
Dzięki doświadczeniu i współpracy z ekspertami jesteśmy w stanie wesprzeć wydawców w procesie
edytorskim i przygotowaniu do druku. Zapewniamy krótkie terminy realizacji oraz wysoką jakość, 
a jednocześnie kontakt z miłym i profesjonalnym zespołem ludzi.

reaD me to jakość, terminowość i komunikatywność!

Drukarnia rEaD mE
ul. Olechowska 83, 92-403 Łódź
tel.: 42 649 33 91, druk@readme.pl
readme.pl

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 (Su pra set ter 106 – 6. ge ne ra cji + NE LA). 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, 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: KM4 73/PUR/, KM 600/PUR/ + front cut
(FA 650); ma szy ny do szy cia nić mi: Aster180, Aster PRO i 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 LEH1; 
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.

ul. To wa ro wa 2, 10-417 Olsz tyn 
tel.: +48 89 533 42 16
ozgraf@ozgraf.com.pl 
www.ozgraf.com.pl

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
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, ka ta lo gów i in nych ak cy den sów. 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, He idel berg 
Spe ed ma ster CD pół for ma to wy, Zir kon Su pra, Zir kon R66, ty giel zło cą cy TYMC-750, kra jar ka krąż ko wa 
KL-1300, ni ciar ka Aster EL, okle jar ka Pan te ra Mül ler Mar ti ni (tech no lo gia Hot melt i PUR), nóż fron to wy
FA 650 fir my Kol bus, li nia do opra wy twar dej BF 513 i DA 260 fir my Kol bus, 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 He idel berg
Stahl fol der KH78 (B1) i Ho ri zon AFK54 4 (B2), ni ciar ka ASTER 180 Mec ca no tec ni ca, fo liar ka. ctp: na ś-
wie tlar ka CRON UVP 4696, wy wo ły war ka G&J InterPlater 125T, Au to lo ader, on li ne punch, stac ker. Sys tem
pro ofin go wy GMG ColorProof 5.10, Ep son SureColor P5 000 SpectroProofer. Plo ter UV EFI H16 25.

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, BRC Global Standard for Packaging
and Packaging Materials. 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.

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

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.

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.edica.eu
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REKLAMA Drukarnie Dziełowe w polSce

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

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, nowość – uszlachetnianie cyfrowe. 

oprawa twarda – klejona PUR, nowość –Two-shot, spirala, ze skrzydełkami,  tasiemki, obwoluta.

oprawa klejona – hotmelt, PUR, nowość – Two-shot, ze skrzydełkami

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.

ViLpoL Sp. z o.o.
Wilków Polski 74, 05-155 Leoncin
tel.: 22 785 69 09, vilpol@vilpol.pl
www.vilpol.pl

Inteligentny Workfl ow dla zindywidualizowanych,
różnorodnych produktów poligrafi cznych.
www.mullermartini.com/fi nishing4-0

The Future is Now.


