uszlachetnianie druków

reklama
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FOllak sP. z O.O. sP.k.
Siedziba:
ul. marywilska 34
02-230 Warszawa
tel.: +48 22 654 50 83
www.follak.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
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Foliowanie: matowe, błysk, soft touch
Foliowanie: strukturalne, dyfrakcyjne, soczewkowe
Foliowanie PeT metaliczne
lakierowanie UV, 3D
lakierowanie zapachowe, strukturalne, z brokatem
lakierowanie zdrapki UV
Hot-stamping – złocenie
Tłoczenie suche – wypukłe, wklęsłe
Sztancowanie, bigowanie, wykrawanie
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!

w naszej OFercie szerOki wachlarz usłuG uszlachetniania
Oraz najwyższej jakOŚci druk i eFekty sPecjalne
n uszlachetnianie druków: lakierowanie UV, foliowanie matowe i błyszczące, także dwustronne,
laminowanie, liquid metal – złocenie bez matrycy
n eFekty sPecjalne w druku: brokatowy, termoaktywny, strukturalny, światłoczuły, zapachowy, zmywalny, luminescencyjny, zabezpieczający i wiele innych
n nOwOczesny sitOdruk: zdrapka, druk magnesów, na tworzywach sztucznych, naklejek podłogowych, zadruk klejem
n druk cyFrOwy: wielkoformatowy lateksowy, laserowy, personalizacja, wycinanie kształtów
n nOwOŚĆ: FOlia antyBacter – eliminacja 99% bakterii

wOlFF ldP – tO sPółka z dużymi tradycjami w dziedzinie uszlachetniania druku.
Firma należy do liderów na rynku opakowań i współpracuje z największymi koncernami
opakowaniowymi. Podstawowy zakres działalności ﬁrmy to laminowanie druków,
laminowanie foliami pod dalszy zadruk i wykonywanie zabezpieczeń foliami barierowymi.
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

Firma oferuje szeroką paletę możliwości w zakresie foliowania wszelkiego rodzaju podłoży
kartonowych i papierowych wykorzystując do tego celu folie BOPP matowe, błyszczące, soft touch
i scuff free, a także folie PeT transparentne, metalizowane i holograﬁczne oraz folie polietylenowe
i folie biodegradowalne.

zFP zakład FOliOwania PaPieru
ul. krzemowa 5, 81-577 Gdynia
wykOnujemy usłuGi:
lamINOWaNIa JeDNOSTrONNeGO
n lamINOWaNIa DWUSTrONNeGO
n kalaNDrOWaNIa

n

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