dostawcy materiałów i urZądZeń do obróbki po druku

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

REKLAmA

automatyZujemy procesy introligatorskie w drukarniach cyfrowych i offsetowych
n systemy do klejenia kalendarzy 3- i 4-dzielnych (z główką lub bez) z klejem na zimno lub na gorąco
n systemy do spiralowania (automaty i półautomaty) gotowe również do produkcji kalendarzy
n kombajny introligatorskie – niezawodny sprzęt do cięcia, bigowania, perforacji w jednym przebiegu
n foliarki – pół- i automatyczne, od SRA3 do B1, z opcją złocenia druku cyfrowego
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

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.

Zajmujemy się sprZedażą masZyn i materiałów poligraficZnych.
w sZcZególności specjaliZujemy się w sprZedaży, instalacji oraZ obsłudZe
posprZedażnej masZyn introligatorskich.
avargraf sp. Z o.o. sp.k
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa
tel.: 22 331 33 33, fax: 22 331 33 34
avargraf@avargraf.pl
www.avargraf.pl

w ofercie posiadamy m.in.: krajarki, trójnoże, utrząsarki, systemy cięcia perfecta; falcerki dziełowe
i farmaceutyczne oraz linie mailingowe guk; automatyczne bigówko-perforatorki bacciottini;
wiertarki i systemy do wiercenia papieru durselen; linie zbierająco-szyjące do oprawy zeszytowej,
zszywarki i głowice do szycia drutem hohner; maszyny do nisko- i średnionakładowej oprawy twardej
schmedt; urządzenia do laminowania tecnomac; składarko-sklejarki apr solutions; falcerki
automatyczne i linie bigująco-falcujące mb bauerle; sztance rotacyjne rollem insignia.

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

derya sp. Z o.o. – w swoim portfolio posiada
wiele wiodących na rynku poligraficZnym marek takich jak:
horiZon, rmgt, foliant oraZ uchida.
n horiZon – maszyny przeznaczone do falcowania, cięcia,
bigowania, klejenia, szycia broszur, sztancowania i zbierania
n rmgt – maszyny offsetowe
n ams – systemy utrwalania LED UV
n foliant – foliarki w formatach od B3 do B1
n Zechini – maszyny do oprawy twardej
n uchida – liczarki oraz wiertarki do papieru

ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: 22 295 03 80, digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

firma digiprint pl specjaliZuje się w dostarcZaniu
innowacyjnych i kompleksowych systemów na potrZeby poligrafii
portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje produkty dla producentów etykiet i opakowań,
a także przetwórców tektury falistej oraz litej.
są to między innymi: plotery tnąco-bigująco-frezujące – esko kongsberg; plotery aplikujące klej
taśmę – bickers; składarko-sklejarki i kaszerownice lamina; cyfrowe cięcie i bigowanie highcon;
systemy wydruków próbnych; kompleksowe oprogramowanie esko dla projektantów i producentów
opakowań; kalibracje oraz standaryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach; konsultacje i wdrożenia technologii druku wielokolorowego esko equinox; szkolenia produktowe oraz technologiczne;
serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, a także wsparcie techniczne.

jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technologiach
zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz automatyką pocztową.
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
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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.
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w ofercie firmy duplo polska Znajdują się roZwiąZania duplo
oraZ roZwiąZania firm partnerskich: multigraf, rigo, tauler, challenge
n urządzenia do lakierowania wybiórczego UV 3D
n banderolownice
n linie do oprawy zeszytowej
n zbieraczki podciśnieniowe i cierne
n falcerki do łamów równoległych i krzyżowych
n oklejarki EVA i PUR
n bigówki, bigówko-falcerki i bigówko-perforatory n urządzenia wielozadaniowe do cięcia,
n wycinarki do wizytówek
bigowania i perforacji w jednym przebiegu
n sztance rotacyjne
n trójnoże do książek
n foliarki automatyczne
n gilotyny
n powielacze cyfrowe
n utrząsarki

duplo sp. Z o.o. polska sp.k.
ul. Wał miedzeszyński 131B, 04-987 Warszawa

prowadZimy sprZedaż masZyn introligatorskich oraZ materiałów, tj.:
n wiertarki citoborma od 1 do 6 głowic
n ZsZywarki jedno- i dwugłowicowe
n ZsZywki – zwykłe, wzmocnione, z oczkiem
n wiertła introligatorskie – stalowe, teﬂonowe, przedłużane, do specjalistycznych zastosowań
n ostrZałki i papier do natłusZcZania wierteł
ponadto w nasZej ofercie Znajdują się:
n rakle do ﬂekso-, tampon- i wklęsłodruku
n usZcZelniacZe komór raklowych
n środki do czyszczenia wałków aniloksowych
ZaprasZamy!

erka s.c.
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki

Kontakt:
tel.: 22 845 70 23
fax: 22 845 70 27
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl

tel.: 22 751 39 12, 22 751 77 64
fax: 22 751 39 13, info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

wieloletni producent krajarek i prZepycharek do papieru
oferujemy również roZwiąZania cZołowych europejskich dostawców:
n CYKLOS (bigówki, bigówko-falcerki, falcerki, okrawacze)
n FASTBIND (oprawa twarda i miękka, PUR – niski nakład)
n mKW (wysokonakładowe systemy zbierające i zbierająco-szyjące)
n mOHR, BUSCH (systemy cięcia, trójnoże)
n RENZ, GBC (ręczne, półautomatyczne i automatyczne systemy oprawy spiralnej)
n SAmED, PHOTOBOOK TECHNOLOGY (oprawa twarda – średni nakład)
n VIVID Laminating (foliarki – opcja foliowania wybiórczego)
a także lakierówki UV, oklejarki, sztanctygle i inne rozwiązania od sprawdzonych producentów z Chin

grafmasZ
Biuro w Opatowie (woj. świętokrzyskie)
tel.: 15 868 24 00; biuro@grafmasz.pl
Biuro w Warszawie
tel.: 22 868 19 86; warszawa@grafmasz.pl
www.grafmasz.pl

Zapewniamy kompleksową obsługę technicZną
Zakładów poligraficZnych oraZ introligatorskich.
nasze usługi: Serwis oraz relokacje maszyn, regeneracja wałków falcerek, ostrzenie noży do krajarek i trójnoży
(HSS, WIDIA). Oferujemy profesjonalny serwis niciarek oraz serwis maszyn ﬁrmy kolbus (BF, DA, Km).
oferta: co.mecc srl.: włoskie maszyny do szycia bloków książek – automatyczne i półautomatyczne,
maszyny do zawieszania i montażu okładki, maszyny do wklejania wyklejki, prasy introligatorskie.
shengtu: automaty do oprawy twardej, automaty do różnorodnych sztywnych opakowań oklejanych,
krajarki do tektury. kingvida: maszyny do opakowań, sztance do wykrawania pudełek (automatyczne
i półautomatyczne), składarko-sklejarki. innovo: automaty do kaszerowania , laminatory, maszyny do
produkcji opakowań rigid box.

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

Grawer Polska od lat pracuje dla największych Klientów w branży poligraﬁcznej i reklamowej. Nasze
matryce mosiężne, magnezowe i polimerowe znajdują zastosowanie w przemyśle opakowaniowym
typu premium, szczególnie w branży kosmetycznej, cukierniczej i alkoholowej. Dzięki naszym produktom
możliwe jest wykonywanie tłoczeń i złoceń na papierze, kartonie, skórze i tworzywach skóropodobnych,
drewnie oraz innych nośnikach reklamowych.
oferujemy:
n matryce do złocenia
n matryce do tłoczenia 2D i 3D
n matryce Braille'a

n

n

n

n
n
n

matryce do złocenia z przetłoczeniem
matryce strukturalne
matryce rotacyjne

Złamywarki stahlfolder półautomatyczne, automatyczne i o wysokiej wydajności serii Ti, BH/CH,
TH/KH, TX, różne konﬁguracje nakładania i wykładania m.in. nakładaki paletowe PFX, opcje/akcesoria do przegniatania, perforacji, aplikacji kleju, linie do przygotowywania mailingów personalizowanych w produkcji cyfrowej
gilotyny polar serii D 56, 66, 80, 115, szybkie gilotyny serii N, zautomatyzowane przemysłowe
systemy krojenia Polar Cutting System 120, 160, 200, 200 PACE, 300, Polar LabelSystem do produkcji
etykiet, system cięcia laserowego Polar Digicut ECO, trójnoże, utrząsarki, podajniki
masZyny do produkcji opakowań: składarko-sklejarki Diana, maszyny sztancująco-tłoczące Easymatrix, Promatrix, Powermatrix, Speedmaster XL 106-D, linie do inspekcji arkuszy Diana Eye, maszyny do tłoczenia folią na gorąco i sztancowania mK Duopress
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grawer polska andrZej włoch
ul. Sianowska 7, 61-431 Poznań
tel. +48 862 30 63, biuro@grawerpolska.pl,
www.grawerpolska.pl

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
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sprZedaż nowych masZyn:

impression
ul. Rybitwy 22, 05-515 Zgorzała k/Warszawy
tel. 510-046-676, impression.pl@gmail.com
www.impression.info.pl

infograf sp. Z o.o.
Al. 11 Listopada 159, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Biuro: +48 513 700 322
Sprzedaż: +48 501 262 552
Serwis: +48 501 790 552
e-mail: biuro@infograf.eu
www.infograf.eu

integart sp. Z o.o.
ul. 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 / www.komplementarne.pl

n

Gilotyny do papieru

n

maszyny do oprawy klejonej i trójnoże

n

maszyny do produkcji toreb papierowych

n

Japońskie składarko-sklejarki do pudełek

REKLAmA

Zapewniamy
profesjonalny serwis
maszyn introligatorskich,
wsparcie techniczne,
relokację maszyn: falcerek,
taśmowców, gilotyn, linii
klejących oraz maszyn
do pakowania

masZyny i usługi dla poligrafii
n Automaty do produkcji okładek, teczek i segregatorów n Automaty do sztancowania i złocenia n Składarko-sklejarki do pudełek i kartonów n Przemysłowe laminatory termiczne i na bazie wody n Automaty do kaszerowania, bobiniarki, przekrawacze do papieru, gilotyny n Akcesoria do wykrojników i opakowań n Automaty do montażu magnesów, okienkarki, torebkarki, maszyny ﬂekso.
Zapewniamy instalację, szkolenie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
dodatkowo zajmujemy się: n modernizacją maszyn (nowa elektronika, nowy komputer) n naprawą
elektroniki poligraﬁcznej n produkcją i sprzedażą systemów dyszowych do klejenia kartonu i tektury.

integart – wiodący dostawca technologii hp oraZ nowocZesnych roZwiąZań
do post-finishingu, oferuje kompletne portfolio maszyn tzw. komplementarnych, o najwyższej
jakości, wydajności, bezpieczeństwie, pozwalających zoptymalizować procesy produkcyjne,
oszczędzając przy tym czas i pieniądze. oferta:
n stołowe plotery tnące Zünd (S3; G3; D3, 21 rozmiarów stołów),
n laminatory neschen (Coldlam 1650, HotLam 1650 TH) oraz mefu (mF 1700-m1 PRO, mF 1700-F2),
n plotery tnące summa (SummaCut, Summa S Class 2),
n elektryczne trymery flexa (miura II Plus, Extrim),
n trymery keencut (Evolution 2, Sabre 2, Simplex, SteelTrak),
n stoły aplikacyjne bubble-free (Bubble-Free PRO, Bubble-Free mOUSE).

urZądZenia do kontroli jakości koloru w poligrafii i prZemyśle

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

lettero color matching program to profesjonalna ocena koloru na każdym etapie produkcji poligraﬁcznej:
n kabiny oświetleniowe CmB do oceny koloru w poligraﬁi oraz wyrobów przemysłowych np. opakowań
n stanowiska pomiarowe CCS-SP i stanowiska kontrolne CCS do bieżącej oceny i pomiaru koloru w procesie
druku na halach maszyn
Jedyne urządzenia produkowane w Polsce z certyﬁkatem FOGRA potwierdzającym zgodność z normami
ISO obowiązującymi w branży poligraﬁcznej.
W ofercie ﬁrmy znajdują się również urządzenia do opracowania i archiwizacji materiałów, stanowiska
robocze, sprzęt magazynowy i transportowy oraz urządzenia pomocnicze dla wszelakich technik druku.

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 do złoceń z automatycznym podawaniem amerykańskiej ﬁrmy kluge
n pomoc w zakupie i sprzedaży używanych masZyn poligraficZnych
n szkolenia teoretyczne i praktyczne w akademii hot-stampingu
n matryce mosiężne i patryce dla wymagających klientów
n serwis i doradZtwo przy uruchamianiu nowych projektów
n sZkolenia sprZedażowe z uwzględnieniem specyﬁki branży poligraﬁcznej
ZaprasZamy do współpracy!

müller martini eastern europe gmbh
biuro w polsce:
ul. Wał miedzeszyński 203, 04-987 Warszawa
tel.: +48 22 893-83-06
info@pl.mullermartini.com
www.mullermartini.com
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globalna marka wyróżniająca się wysoką jakością
oraZ innowacyjnością roZwiąZań technicZnych i procesowych.
Śledzi trendy światowe i dostosowuje do nich swoje rozwiązania, a często też je wyprzedza.
Najlepszym tego przykładem jest technologia Finishing 4.0 – inteligencja maszyn, która oferuje
najwyższą jakość i wydajność produkcji przy minimalnym zaangażowaniu człowieka.
Nasi specjaliści ds. sprzedaży i serwisu należą do wiodących konsultantów w branży poligraﬁcznej.
Na początku roku 2018 ﬁrma müller martini przejęła produkcję i serwis urządzeń do obróbki
po druku od ﬁrmy Kolbus.
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nave europe sp. Z o.o.
oferuje następujące masZyny
do procesów post-press:
n automatyczne i półautomatyczne maszyny
sztancujące (zarówno do kartonu, jak i do
tektury falistej),
n maszyny sztancująco-złocące,
n składarko-sklejarki,
n okienkarki,
n kaszerownice,

n

maszyny do produkcji opakowań
wrapped rigid box,
n linie do oprawy zeszytowej,
n linie do oprawy klejonej,
n niciarki,
n zbieraczki.
Zapewniamy opiekę posprzedażową,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Zajmujemy się również pośrednictwem
w sprzedaży maszyn używanych.

Zapewniamy urZądZenia Znanych producentów,
ciesZących się ogromnym Zaufaniem na rynku:
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 systemy wykańczania etykiet ﬁrmy DPR (laminowanie, analogowe
lub cyfrowe cięcie, rozcięcie na bobiny)
bądź krok prZed konkurencją, Zaufaj plus digital.

UROP

NAVE
EUROPE SP. Z O.O.
ul. Rydlówka 5B/109, 30-363 Kraków
marek migdalski – kom.: +48 728 989 693
e-mail: marek.migdalski@naveeurope.com
marcelina Jędrzejewska – kom.: + 48 785 964 720
e-mail: office@naveeurope.com
https://naveeurope.com/

plus digital
ul. Kraszewskiego 7, 85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40, biuro@plusdigital.pl
www.dodruku24.pl
www.plusdigital.pl

autoryZowany serwis i dystrybutor firmy gew (ec) limited
n
n
n
n

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.
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.

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

w ofercie: mbo – systemy falcujące w różnych konﬁguracjach, także przemysłowych; palamides –
zaawansowane systemy wykładania; baumann/wohlenberg – krajarki, trójnoże, utrząsarki, systemy
cięcia, podnośniki do stosu papieru; wohlenberg – wydajne linie do oprawy miękkiej (PUR, Hotmelt,
Coldglue), możliwość pracy inline i ofﬂine; herZog&heymann – specjalistyczne systemy falcujące dla
farmacji i mailingów; mbo digital – zaawansowana integracja systemów falcujących mBO lub Herzog
+ Heymann dla druku cyfrowego (odwijak, przekrawacz, falcerka, układarka); rotocontrol – urządzenia do ﬁnishingu etykiet w przemyśle wąskowstęgowym; Zhengrun – maszyny do produkcji
pudełek oraz okładek do książek; yoco – automatyczne sztance płaskie oraz złociarki; hongjing –
składarko-sklejarki; sakurai – automaty sitodrukowe; youbond – urządzenia do kaszerowania; kdx –
foliarki termiczne i na mokro; okienkarki, systemy do inspekcji, urządzenia pomiarowe.

reprograf-grafikus sa
ul. Wolska 88,
01-141 Warszawa
tel.: 22 539 40 00
Tomasz Malisz, tel.: 506 363 032,
malisz.tomasz@reprograf-graﬁkus.com.pl
Tomasz Naglik, tel.: 698 698 629
naglik.tomasz@reprograf-graﬁkus.com.pl
info@reprograf-graﬁkus.com.pl
www.reprograf-graﬁkus.com.pl

w nasZej ofercie posiadamy wiele urZądZeń do obróbki druku cyfrowego i offsetowego. Jesteśmy dystrybutorem japońskich maszyn uchida: falcerek, systemów zbierających ssawkowych
i ciernych, utrząsarek, wycinarek wizytówek, wycinarek z formatu B3+ z bigowaniem i perforacją, tacho –
oklejarek do książek hot melt i PUR, bigówek automatycznych, plockmatic – cyfrowych i offsetowych
systemów zbierająco-szyjących i systemów kopertujących, powis – systemów do eleganckiej oprawy
dokumentów, caslon – wycinarek, złociarek bezmatrycowych i kaszerówek, tauler – pneumatycznych
foliarek, sysform – elektrycznych zaokrąglaczy naroży, spc – wiertarek do papieru, dziurkaczy, perforatorów dziurkujących do 200 arkuszy z łezką lub bez, oraz oprogramowaniem b2c print do łatwego
zarządzania drukarnią on-line z prostą w obsłudze platformą do składania zleceń, projektowaniem i pełnym sklepem internetowym oraz wiele innych…

riset polska
ul. maszewska 28, 01-925 Warszawa
tel.: +48 (22) 864 65 55, fax: +48 (22) 864 65 81
riset@riset.pl, www.riset.pl

rotary sp. Z o.o. produkuje:
n wałki: magnetyczne, drukowe, powietrzne;
n koła zębate;
n wałki do embossingu,
n gilotyny do maszyn ﬂeksograﬁcznych.
Prowadzimy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis maszyn.
Oferujemy przenoszenie maszyn poligraﬁcznych – demontaż i montaż.
Sprzedajemy nowe i używane maszyny poligraﬁczne.
oferujemy urządzenia takie jak: bobst, karlville, ekofa i smag.
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rotary sp. Z o.o.
ul. modlińska 248, 03-152 Warszawa
tel.: 22 819 13 30
rotary@rotary.com.pl
www.rotary.com.pl
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scorpio sp. Z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 93
introligator@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

wiodący dostawca materiałów i masZyn poligraficZnych
Z blisko 30-letnim doświadcZeniem w branży.
w zakresie rozwiązań do obróbki po druku i uszlachetniania oferujemy m.in.:
n cyfrowe urządzenia do lakierowania wybiórczego UV i złocenia ﬁrmy mgi;
n arkuszowe i rolowe lakierówki ﬁrmy kompac;
n urządzenia do opraw zintegrowanych i ze skrzydełkiem ﬁrmy petratto;
n bigówko-falcerki, składarko-sklejarki, automaty sztancujące ﬁrm: higher i petratto;
n maszyny do cięcia tektury i grzbietówki ﬁrmy Zhengrun.
Do dostarczanych maszyn oferujemy także doradztwo w zakresie doboru materiałów
introligatorskich, m.in. sprzedawanych przez nas materiałów pokryciowych, płócien i klejów.

TECHNOGRAPH S.C.
ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków
tel.: + 48 (12) 262 04 72,
tel. kom.: +48 535 461 500
biuro@technograph.pl
www.technograph.pl

wyłączny przedstawiciel światowych liderów w produkcji maszyn i urządzeń poligraﬁcznych:
i heiber + schrÖder: okienkowanie i produkcja opakowań przestrzennych i sanwa – japońska technologia sztancowania i tłoczenia i oppliger – szwajcarskie linie do kaszerowania i yawa: złocenie na gorąco i tłoczenie i dakiou: sztancowanie i tłoczenie papieru, kartonu i plastiku z roli i felix: zautomatyzowana aplikacja kleju w produkcji opakowań, POS i materiałów marketingowych i xeikon: wielokolorowe maszyny do druku cyfrowego na kartonie i wsd: wykrawanie rotacyjne w linii na maszynie
offsetowej i ace: kontaktowe i bezkontaktowe czyszczenie wstęgi i arkuszy; antystatyka; maszyny do mycia polimerów, duży format i systemy esa i vetaphone: systemy Corona do aktywacji koronowej wstęgi i EASI-Plasma i sam sung an: konwertowanie papieru i folii, ekstruzja, laminowanie, rotograwiura.
Sprzedaż i serwis i nowe i używane maszyny poligraﬁczne i części zamienne i wsparcie techniczne i relokacje drukarń.

VERSOR ENGINEERING
SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Kazimierza Pułaskiego 45, 85-619 Bydgoszcz
tel.: +48 52 346 79 48, tel. kom.: +48 509 491 164
biuro@versor.pl, versor@versor.pl
www.versor.pl

versor engineering – producent i dystrybutor
masZyn dla prZemysłu poligraficZnego i opakowaniowego
Działania ﬁrmy skoncentrowane są na produkcji składarko-sklejarek do opakowań z tektury falistej, litej,
mikrofali oraz folii PET, PCW i PP. Ponadto zajmujemy się konstrukcją oraz budową maszyn inspekcyjnych
do weryﬁkacji jakości i poprawności wykonania opakowania, systemów aplikacji taśm i systemów tłoczenia
pisma Braille’a. Oferowane konstrukcje maszyn podlegają ciągłemu rozwojowi technologicznemu w naszym
biurze konstrukcyjnym.
produkty versor są wykonywane w wersjach seryjnych, jak również pod indywidualne rozwiązania
niezbędne naszym klientom.
Versor jest także dystrybutorem automatów sztancujących.

WAB
ARTYKUŁY
POLIGRAFICZNE
Kontakt:
tel./fax: (81) 718 67 02
tel./fax: (81) 718 67 03
info@wab.lublin.pl
www.wab.lublin.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

Zfp Zakład foliowania papieru
ul. Krzemowa 5, 81-577 Gdynia

kompleksowa obsługa w Zakresie materiałów poligraficZnych
n Szeroka gama lakierów PRIN-COAT: lakiery dyspersyjne, lakiery UV inline i offline,
lakiery blistrowe, lakiery hybrydowe, lakiery posiadające certyﬁkaty ISEGA (food contact).
n Laboratorium – badania opakowań i lakierów, powłok, migracja, wszelkie badania analityczne.
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 z certyﬁkatem ISEGA.

wolff trading specjaliZuje się
w dystrybucji materiałów do usZlachetniania druku:
n Folie ImPRESS – błyszczące, matowe, aksamitne, odporne na zarysowania,
metalizowane, cyfrowe do laminowania na gorąco oraz na zimno
n Folie R-PET do laminowania na zimno o różnym udziale PCR
n Biodegradowalne folie Clarifoil do laminowania na zimno
i do okienek w opakowaniach
n Lakiery UV Premium Print do wszystkich technik druku
Wyróżnia nas doradztwo i wsparcie techniczne w procesie laminowania i lakierowania UV.
www.wolfftrading.pl i www.foliaimpress.pl

Zfp jest wieloletnim, wyłącZnym prZedstawicielem w polsce firmy d&k
produkujemy:
n automatyczne, termiczne linie do jednostronnego laminowania papieru i kartonu
n automatyczne, termiczne linie do dwustronnego laminowania papieru i kartonu

tel.: 58 629 90 44
www.zfp.com.pl
zfp@zfp.com.pl
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oferujemy:
n folie termiczne
www.zfp.com.pl
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