
POliGraFika 11/202058

FOllak sP. z O.O. sP.k.
Siedziba:
ul. marywilska 34
02-230 Warszawa
tel.: +48 22 654 50 83
www.follak.com.pl

zFP zakład FOliOwania PaPieru
ul. krzemowa 5, 81-577 Gdynia

tel.: 58 629 90 44
www.zfp.com.pl
zfp@zfp.com.pl

usługi Poligraficzno-reklamowe 
Pasja jacek stencel
ul. Nowy Świat 23a, 43-190 mikołów
tel.: 32 22 60 789, biuro@pasja.com.pl
www.pasja.com.pl

n Foliowanie: matowe, błysk, soft touch
n Foliowanie: strukturalne, dyfrakcyjne, soczewkowe
n Foliowanie PeT metaliczne
n lakierowanie UV, 3D
n la kie ro wa nie za pa cho we, struk tu ral ne, z bro ka tem
n lakierowanie zdrapki UV
n Hot-stamping – złocenie
n Tłoczenie suche – wypukłe, wklęsłe
n Sztancowanie, bigowanie, wykrawanie
n Nacinanie, perforowanie, kalandrowanie

Oddział kraków:
ul. Półłanki 29G, tel.: 12 653 17 36
Oddział łódź:
ul. Nowe Sady 4, tel.: 42 687 59 94
Oddział Poznań:
ul. Gnieźnieńska 66, 62-006 Bogucin
tel.: 61 842 94 30
Oddział warszawa:
ul. marywilska 34 bud. e1, tel.: 22 716 52 83
zaPraszamy!

wykOnujemy usłuGi:
n lamINOWaNIa JeDNOSTrONNeGO
n lamINOWaNIa DWUSTrONNeGO

n kalaNDrOWaNIa

www.zfp.com.pl

w na szej OFer cie sze rO ki wa chlarz usłuG uszla chet nia nia 
Oraz naj wyż szej ja kO Ści druk i eFek ty sPe cjal ne
n uszla chet nia nie dru ków: la kie ro wa nie UV, fo lio wa nie ma to we i błysz czą ce, tak że dwu stron ne,

la mi no wa nie, li qu id me tal – zło ce nie bez matrycy
n eFek ty sPe cjal ne w dru ku: bro ka to wy, ter mo ak tyw ny, struk tu ral ny, świa tło czu ły, za pa cho wy, zmy -

wal ny, lu mi ne scen cyj ny, za bez pie cza ją cy i wie le in nych
n nO wO cze sny si tO druk: zdrap ka, druk ma gne sów, na two rzy wach sztucz nych, na kle jek pod ło go -

wych, za druk kle jem
n druk cy FrO wy: wiel ko for ma to wy la tek so wy, la se ro wy, per so na li za cja, wy ci na nie kształ tów
n nO wOŚĆ: FO lia an ty Bac ter – eli mi na cja 99% bak te rii

WOLFF LDP SP. Z O.O.
siedziba: ul. Trakt lubelski 187, 04-667 Warszawa
zakład produkcyjny: Piotrowice 71
05-480 karczew (koło Otwocka)
e-mail: bok@wolffldp.pl / www.wolffldp.pl

wOlFF ldP – tO sPół ka z du ży mi tra dy cja mi w dzie dzi nie uszla chet nia nia dru ku. 

Fir ma na le ży do li de rów na ryn ku opa ko wań i współ pra cu je z naj więk szy mi kon cer na mi 
opa ko wa nio wy mi. Pod sta wo wy za kres dzia łal no ści fir my to la mi no wa nie dru ków, 
la mi no wa nie fo lia mi pod dal szy za druk i wy ko ny wa nie za bez pie czeń fo lia mi ba rie ro wy mi.

Fir ma ofe ru je sze ro ką pa le tę moż li wo ści w za kre sie fo lio wa nia wszel kie go ro dza ju pod ło ży 
kar to no wych i pa pie ro wych wykorzystując do tego celu folie BOPP matowe, błyszczące, soft touch 
i scuff free, a tak że fo lie PeT trans pa rent ne, me ta li zo wa ne i ho lo gra ficz ne oraz fo lie po li ety le no we
i fo lie bio de gra do wal ne.

uszlachetnianie druków reklama


