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DoStaWcy materiałóW i urząDzeŃ Do obróbki po Druku REKlAMA

akonDa
ul. Geodetów 176, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 355 01 92, info@akonda.pl
www.akonda.pl

automatyzujemy proceSy introligatorSkie W Drukarniach cyfroWych i offSetoWych
n plotery tnąco-bigujące – z automatycznym podajnikiem do produkcji pudełek, naklejek, reklamy
n automaty do klejenia kalendarzy 3- i 4-dzielnych (z główką lub bez) z klejem na zimno lub na gorąco
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 c.p. bourg – pracujące w linii z maszyną drukującą lub niezależnie
n oklejarki c.p. 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

uSzla chet nie nie Dru ku, Wzmoc nie nie każ Dej mar ki, ja kośĆ

api fo il ma kers jest pro du cen tem me ta li zo wa nych fo lii do ozda bia nia ety kiet, opa ko wań, gra fik.
Spe cja li sta w pro duk cji me ta li zo wa nych fo lii do hot stam pin gu, cold stam pin gu, me ta li zo wa nych fo lii
do la mi no wa nia w tech no lo gii of f se to wej, fo lii pig men to wych, dy frak cyj nych.
Słu ży my pro fe sjo nal nym do radz twem tech nicz nym, za pew nia my szko le nia oraz kon sul ta cje tech nicz -
ne na każ dym eta pie pro duk cji opa ko wa nia lub ety kie ty.

api fo il ma kerS to glo bal ny part ner.
je Ste śmy za WSze bli Sko na Szych klien tóW!

ASTER POLSKA SP. Z O.O.
ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź
tel.: + 48 42 645 70 09
info@asterpolska.pl
Osoba kontaktowa:
erich.koschek@astereurope.com

www.asterpolska.pl

grupa meccanotecnica jest wiodącym na świecie producentem automatycznych maszyn do szycia
nićmi książek oraz linii szyjących do przemysłowej produkcji książek. Oferujemy:
n Maszyny do szycia nićmi książek aSter: znane na całym świecie jako najnowocześniejsza

technologia, gwarancja niezawodności i wysokiego poziomu wydajności.
n unipleX i multipleX: linie zbierające i szyjące nićmi.
n univerSe i univerSe Web: maszyny do szycia nićmi książek w druku cyfrowym.
n Maszyny introligatorskie obsługujące cały proces produkcji książek przy produkcji krótkoseryjnej:

– inline – oklejarka grzbietu bloku do przygotowania twardej okładki,
– trimming – automatyczny trójnóż, który sprosta niskim nakładom, nawet jednego egzemplarza 

książki, również przy książkach z okładkami ze skrzydełkami. 

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

Spe cja li zu je my Się W Do Star cza niu roz Wią zaŃ Do in tro li ga tor ni Dla Dru kar ni cy fro Wych,
tech no lo gii za rzą Dza nia ko re Spon Den cją ma So Wą oraz au to ma ty ką pocz to Wą:
n maszyny hunkeler ag do rolowego druku cyfrowego
n kopertownice przemysłowe kern ag
n systemy odsysania i prasowania ścinków hunkeler Systems ag
n zarządzanie dokumentem Quadient oraz kern ag
n biurowa automatyka pocztowa Quadient

od wielu lat skutecznie pomagamy klientom w wyborze i wdrożeniu optymalnych
rozwiązań produkcyjnych oraz świadczymy pełną opiekę serwisową według najwyższych standardów.

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

zajmujemy Się SprzeDażą maSzyn i materiałóW poligraficznych. 
W Szczególności Specjalizujemy Się W SprzeDaży, inStalacji oraz obSłuDze 
poSprzeDażnej maSzyn introligatorSkich.

W ofercie posiadamy m.in.: krajarki, trójnoże, utrząsarki, systemy cięcia baumannperfecta; 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.

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 urządzenia do lakierowania wybiórczego UV 3D n ban de ro low ni ce
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 gi lo ty ny
n po wie la cze cy fro we n utrzą sar ki

Duplo Sp. z o.o. polSka Sp.k.
ul. Wał Miedzeszyński 131B, 04-987 Warszawa

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

API FOLIE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 737 58 01 
biuro@apifoilmakers.com
www.apifoilmakers.com
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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

graWer polSka anDrzej Włoch
ul. Sianowska 7, 61-431 Poznań 
tel. +48 862 30 63, biuro@grawerpolska.pl,
www.grawerpolska.pl

proDucent krajarek, przepycharek Do papieru oraz maSzyn Do opraWy tWarDej. 
ponaD 10 tySięcy WDrożeŃ W polSce i na śWiecie.
n cykloS (bigówki, bigówko-falcerki, falcerki, okrawacze, utrząsarki)
n kaS (zszywarki do broszur)
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 Sinajet, valiani (plotery tnące)
n viviD laminating (foliarki – opcja złocenia bezmatrycowego)
n a także lakierówki UV, oklejarki, maszyny do opakowań,sztanctygle, linie do oprawy twardej i inne

grafmaSz
opatów 27-500, ul. Kościuszki 47
tel.: 15 868 24 00;
Warszawa 02-495, ul. Hennela 10/U14
tel.: 22 868 19 86; info@grafmasz.pl
www.grafmasz.pl

grafS to pol Ski pro Du cent ma Szyn Do oStrze nia no ży prze my Sło Wych 
oraz Do StaW ca uSług i ma Szyn Dla bran ży po li gra ficz nej.

uSłu gi: ofe ru je my pro fe sjo nal ny ser wis ni cia rek oraz ser wis ma szyn fir my Kol bus (BF, DA, KM), ostrze nie
no ży do kra ja rek i trój no ży (HSS, WI DIA), re ge ne ra cja wał ków, fal ce rek – naj lep szej ja ko ści tu le je PUR.
ma Szy ny: co.mecc Srl.: wło skie ni ciar ki – au to ma tycz ne i pół au to ma tycz ne, ma szy ny do mon ta żu
okład ki, ma szy ny do wkle ja nia wy klej ki, pra sy in tro li ga tor skie; Sheng tu: au to ma ty do opra wy twar -
dej, au to ma ty do róż no rod nych sztyw nych opa ko wań okle ja nych, kra jar ki do tek tu ry; kin gvi Da: ma -
szy ny do opa ko wań, sztan ce do wy kra wa nia pu de łek (au to ma tycz ne i pół au to ma tycz ne), skła dar ko -
-skle jar ki. IN NO VO: au to ma ty do ka sze ro wa nia, la mi na to ry, ma szy ny do pro duk cji opa ko wań ri gid 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 / www.grafs.tech

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

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; 
nowość: Stahlfolder TH 56 Pharma, Stahlfolder P-Stacker i bezobsługowy system transportowy. 

n gi lo ty ny po lar se rii D 56, 66, 80, 115, szyb kie gi lo ty ny se rii N, 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; nowość: automatyczny sytem utrząsania stosu AirGo Jog 

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, li nie do in spek cji ar ku szy Dia na Eye; Światowa premiera: nowa maszyna
sztancująca Mastermatrix 106 CSB

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 za pra Sza my!

erka S.c.
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

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

ma Szy ny i uSłu gi Dla po li gra fii
n Au to ma ty do pro duk cji okła dek, te czek i se gre ga to rów n Au to ma ty do sztan co wa nia i zło ce nia n Skła -
dar ko -skle jar ki do pu de łek i kar to nów n Prze my sło we la mi na to ry ter micz ne i na ba zie wo dy n Au to ma -
ty do ka sze ro wa nia, bo bi niar ki, prze kra wa cze do pa pie ru, gi lo ty ny n Ak ce so ria do wy kroj ni ków i opa ko -
wań n Au to ma ty do mon ta żu ma gne sów, okien kar ki, to reb kar ki, ma szy ny flek so.

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.
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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!

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

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. 
Oferuje różnorodne rozwiązania w zakresie: 
n szycia drutem, 
n oprawy prostej, 
n oprawy złożonej.
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.

müller martini eaStern europe gmbh
Reinhartsdorfgasse 1
A-2320 Rannersdorf / Austria
tel.: +48 22 893-83-06
tel. kom.: +48 660 482 382
www.mullermartini.com

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

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 Summa f, 
n laminatory neSchen (Coldlam 1650, Hotlam 1650 TH) oraz mefu (MF 1700-M1 PRO, MF 1700-F2), 
n rolowe plotery tnące Summa (SummaCut, Summa S Class 2),
n elektryczne trymery fleXa (Miura II Plus, Extrim), 
n trymery keencut (Evolution 3, Sabre 2, Simplex, SteelTrak),
n stoły aplikacyjne bubble-free (Bubble-Free PRO, Bubble-Free MOUSE).

reprograf-grafikuS Sa
ul. Wolska 88, 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
Marcin Kołatko, tel.: 501 205 777
kolatko.marcin@reprograf-grafikus.com.pl
www.reprograf-grafikus.com.pl

W ofer cie: mbo – systemy falcujące; palamiDeS – zaawansowane systemy wykładania; 
baumannperfecta – systemy cięcia i obróbki papieru; Wohlenberg – wysokowydajne linie do oprawy; 
herzog&heymann – specjalistyczne systemy falcujące dla farmacji i mailingów; 
mbo Digital – zaawansowana integracja systemów falcujących dla druku cyfrowego; 
rotocontrol – urządzenia do finishingu etykiet; 
zhengrun – maszyny do produkcji pudełek oraz okładek do książek; 
yoco – automatyczne sztance płaskie oraz złociarki; hongjing – składarko-sklejarki; 
Sakurai – automaty sitodrukowe/lakier UV;
kDX – foliarki jedno- i dwusystemowe; youbonD – kaszerownice;
inne – okienkarki, systemy do inspekcji, urządzenia pomiarowe.

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/

 UROP
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.

maSzyny poStpreSS – noWe i użyWane – import i SerWiS

n FORMOWANIE OPAKOWAń n AUTOMATy SZTANCUJąCE

n SKŁADARKO-SKlEJARKI n COlD FOIl I CAST&CURE

n KASZEROWNICE n COlD STAMPING / HOT STAMPING

n OKlEJARKI n BlANKING 

n FOlIARKI

mmDS machineS
ul. Piłsudskiego 73, 32-050 Skawina
tel.: +48 12 252 77 77
Kontakt: Tomasz Marczewski
tel. kom.: +48 601 45 81 66
www.mmds.pl
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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

W na Szej ofer cie po Sia Da my Wie le urzą DzeŃ Do ob rób ki Dru ku cy fro We go i of f Se to We -
go. Je ste śmy dys try bu to rem ja poń skich ma szyn uchi Da: fal ce rek, sys te mów zbie ra ją cych ssaw ko wych
i cier nych, utrzą sa rek, wy ci na rek wi zy tó wek, wy ci na rek z for ma tu B3+ z bi go wa niem i per fo ra cją, tacho –
okle ja rek do ksią żek hot melt i PUR, bi gó wek au to ma tycz nych, plock ma tic – cy fro wych i of f se to wych
sys te mów zbie ra ją co -szy ją cych i sys te mów ko per tu ją cych, po WiS – sys te mów do ele ganc kiej opra wy 
do ku men tów, ca Slon – wy ci na rek, zło cia rek bez ma try co wych i ka sze ró wek, tau ler – pneu ma tycz nych
fo lia rek, SyS form – elek trycz nych za okrą gla czy na ro ży, Spc – wier ta rek do pa pie ru, dziur ka czy, per fo-
ra to rów dziur ku ją cych do 200 ar ku szy z łez ką lub bez, oraz opro gra mo wa niem b2c print do ła twe go 
za rzą dza nia dru kar nią on -li ne z pro stą w ob słu dze plat for mą do skła da nia zle ceń, pro jek to wa niem i peł -
nym skle pem in ter ne to wym oraz wie le in nych…

SMART LFP SP. Z O.O. S.K.
ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice
tel. kom.: +48 603 999 081
DEMO EXPERIENCE CENTER:+ 48 609 912 719
www.smartlfp.pl

Smart lfp Spe cja li zu je Się W opty ma li za cji pro ce SóW Dru ku i poSt -fi ni Shin gu w fir mach
po li gra ficz nych, przed się bior stwach pro duk cyj nych z ob sza ru dru ku Vi scom, bran ży opa ko wa nio wej oraz
dru ku na tek sty liach. Gwa ran tu je my peł ną asy stę w do bo rze roz wią zań, ma szyn i urzą dzeń do ob rób -
ki, opty ma li za cji i pro jek to wa niu work flow oraz roz wią zań so ftwa ro wych. W ofer cie znaj du ją się:
n systemy cyfrowego cięcia szwajcarskiej firmy zünD,
n oprogramowanie klasy EMS Multipress firmy Dataline Solution,
n oprogramowanie do projektowania opakowań engvieW SyStem,
n Szkolenia lean management – zarządzanie produkcją i optymalizacja procesów produkcyjnych,
n wsparcie przy uzyskaniu środków finansowania inwestycji oraz wsparcie techniczne i instalacyjne,

a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

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 30-letnim DośWiaDczeniem W branży.
W zakresie rozwiązań do obróbki po druku i uszlachetniania oferujemy m.in.:
n wielofunkcyjne plotery tnące firmy laSercomb;
n arkuszowe i rolowe lakierówki firmy kompac;
n urządzenia do opraw zintegrowanych, ze skrzydełkiem, składarko-sklejarki, 

bigówko-falcerki i automaty sztancujące firmy petratto;
n maszyny do cięcia tektury i grzbietówki firmy zhengrun.
Do dostarczanych urządzeń oferujemy także doradztwo w zakresie doboru materiałów
introligatorskich, m.in. sprzedawanych przez nas materiałów pokryciowych, płócien i klejów.   

WAB 
ARTYKUŁY 
POLIGRAFICZNE

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

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.

VERSOR ENGINEERING SP. Z O.O. SP. KOM. 
ul. Kazimierza Pułaskiego 45, 85-619 Bydgoszcz 
tel.: +48 52 346 79 48, biuro@versor.pl

www.versor.pl 

ver Sor en gi ne ering – je ste śmy pol skim pro du cen tem skła dar ko -skle ja rek do kar to nów, apli ka to rów taśm
sa mo przy lep nych i kle ju „wiecz nie ży we go”, mo du łów tło cze nia pi sma Bra il le’a i in spek cji opa ko wań.
Każ da na sza ma szy na po wsta je w opar ciu o do kład ne roz po zna nie po trzeb i ocze ki wań Klien ta z uwzględ -
nie niem naj now szych tech no lo gii i tren dów ryn ko wych.
W sta łej ofer cie ver Sor en gi ne ering pro po nu je my:
n  ce nio ne na ryn ku li nie skła dar ko -skle ja rek ver So, paS Sio, Ser to i naj now sze ari Sto
n  in no wa cyj ne ma szy ny do pro duk cji opa ko wań e -com mer ce – li nie va rio, va rio+ i va rio eco
n  zdo by wa ją cą uzna nie Klien tów li nię apli ka to rów taśm por to
n  au to ma ty sztan cu ją ce yoco
Na szym Klien tom za pew nia my pro fe sjo nal ny, fa brycz ny Ser WiS za rów no gwa ran cyj ny, jak i po gwa ran cyj ny.

WEILBURGER GRAFIK-POLSKA SP. Z O.O.
ul. Skośna 8, 62-080 Batorowo
tel.: 61 661 70 12 / fax: 61 661 70 01
biuro@weilburger-grafik.pl
www.weilburger-grafik.pl

je Ste śmy jeD nym z Wio Dą cych przeD Się biorStW 
W bran ży uSzla chet nia nia Dru ku W prze my śle opa ko WaŃ, 
ety kiet i Dru kóW ak cy Den So Wych.

n  Do star cza my pro duk ty dla ar ku szo we go i ro lo we go dru ku of f se to we go, ma szyn la kie ru ją cych 
oraz dla si to dru ku i flek so gra fii. 

n  Or ga ni zu je my se mi na ria i szko le nia.
n  Ma my do dys po zy cji sze ro ki asor ty ment pro duk tów, do radz two tech nicz ne, no wo cze sne 

roz wią za nia tech no lo gicz ne oraz ser wis tech nicz ny dla pro duk tów opra co wa nych dla na szych
klien tów i do sto so wa nych do ich par ku ma szy no we go.
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DoStaWcy materiałóW i urząDzeŃ 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

produkujemy:
n  automatyczne, termiczne linie do jednostronnego laminowania papieru i kartonu
n  automatyczne, termiczne linie do dwustronnego laminowania papieru i kartonu

oferujemy:
n  folie termiczne

www.zfp.com.pl


