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DOSTAWCy urZąDZeń DO DruKu CyfrOWeGO, urZąDZeNIA WIeLOfuNKCyjNe REKLAMA

AGFA NV (SPÓŁKA AKCYJNA) 
ODDZIAŁ W POLSCE 
ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa 

tel.: 22 31 11 900, fax: 22 31 11 966 
www.agfa-polska.pl 

W POrT fO LIO AG fA NV ZNAj Dują SIę PLO Te ry Z rO DZI Ny ANA Pur NA OrAZ je TI. 

Hybrydowe modele wyposażone w moduł utrwalania UV LED to: ANAPurNA H1650i LeD, ANAPurNA
H2050i LeD, ANAPurNA H2500i LeD oraz największy ANAPurNA H3200i LeD dający możliwośc zadruku
mediów do 3,2 m szerokości. Dostępne są także modele z płaskim stołem jak ANAPurNA fB2540i LeD 
oraz typowo rolowy ploter o maks. szerokości druku do 3,2 m ANAPurNA rTr 3200i LeD. 

Najwydajniejsze plotery to seria JETI: jeTI mIrA LeD ze stołem stałym do zadruku materiałów płaskich
i rolowych, super wydajny ploter hybrydowy jeTI TAurO H2500, Jeti H3300, który można doposażyć
o niemal pełną automatyzację procesu druku oraz najnowszy w rodzinie – Jeti Tauro H3300 uHS LeD. 

ATRIUM CENTRUM 
PLOTEROWE SP. Z O.O.
ul. Gosławicka 2D, 45-446 Opole
tel.: 77 458 16 81, fax: 77 458 16 82
www.atrium.com.pl

Atrium Centrum Ploterowe od 1993 roku jest wiodącym polskim dostawcą kompleksowych rozwiązań
do produkcji reklamy wielkoformatowej. Firma posiada certyfikat ISO 9001.

ATrIum jeST WyłąCZNym DySTryBuTOrem WIeLKOfOrmATOWyCH DruKAreK fIrmy muTOH
(żywicznych, LED, sublimacyjnych), WIeLKOfOrmATOWyCH DruKAreK LeD fIrmy efI, PLOTerÓW
SummA, LAmINATOrÓW I TrymerÓW NeOLT, OPrOGrAmOWANIA ONyX i wielu innych. Kilka tysięcy
instalacji świadczy o ogromnym doświadczeniu i profesjonalizmie.

Aktualnie firma zatrudnia ponad 100 specjalistów.
Firma posiada oddziały w: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie.

DOCufIeLD SP. Z O.O. SP. jAWNA
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 oraz automaty paczkowe 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.

BROTHER INTERNATIONALE
INDUSTRIEMASCHINEN GMBH
Düsseldorfer Str. 7-9, 46446 Emmerich am Rhein
tel.: +49 2822 609-81, info@brother-ism.com
www.brother-industrial.com

jAPOńSKA fIrmA BrOTHer jeST jeDNym Ze śWIATOWyCH LIDerÓW W PrODuKCjI 
PrZemySłOWyCH urZąDZeń DO DruKu BeZPOśreDNIeGO NA ODZIeży I mASZyN DO SZyCIA.
Sie dzi ba głów na fir my Bro ther de dy ko wa na urzą dze niom prze my sło wym, ta kim jak ma szy ny dru -
ku ją ce i szy ją ce, do star cza ją ca urzą dze nia na ryn ki eu ro py, Afry ki i Bli skie go Wscho du, znaj du je się
w miej sco wo ści Em me rich am Rhe in w Niem czech. Wraz z na szym od dzia łem w Bo lo nii (Wło chy) 
za trud nia my łącz nie 70 pra cow ni ków, w tym tech ni ków, in ży nie rów włó kien nic twa, pra cow ni ków 
lo gi sty ki ma ga zy no wej i spe cja li stów ds. sprze da ży.
Tym, co nas wyróżnia oprócz wysokiej jakości jako partnera biznesowego są uznane na całym świecie
produkty sygnowane marką Brother Quality, dobra struktura serwisowa oraz wyspecjalizowana sieć
lokalnych konsultantów.

AMAGRAF SP. Z O.O. SP.K.
ul. Andrzeja Struga 23/400
95-100 Zgierz
tel.: +48 42 716 99 99
tel. kom.: +48 799 117 949
tel. kom.: +48 799 177 949
biuro@amagraf.pl
www.solwentowe.pl / www.introligatorskie.pl
www.kopiarki.lodz.pl / develop.sklep.pl
www.amagraf.pl

AmA GrAf ZAj mu je SIę DO STAr CZA NIem urZą DZeń PO LI GrA fICZ NyCH. 

Spe cja li zu je my się w sys te mach pro duk cyj nych do dru ku cy fro we go, plo te rach wiel ko for ma to wych
oraz urzą dze niach in tro li ga tor skich i wy kań cza ją cych.
Do star cza my oraz ser wi su je my sys te my pro duk cyj ne do dru ku cy fro we go, dru kar ki sol wen to we, 
dru kar ki UV, plo te ry tną ce, plo te ry ter micz ne, plo te ry fre zu ją ce, gilotyny elektryczne i hydrauliczne, 
fal cer ki, zbie racz ki, okle jar ki, fo liar ki, zło ciar ki, la kie rów ki, bin dow ni ce. Każ dy klient mo że li czyć na
pro fe sjo nal ny ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny, za opa trzyć się w ma te ria ły eks plo ata cyj ne oraz 
czę ści za mien ne. Ofe ru je my urzą dze nia ma rek: Ca non, Du plo, Ko ni ca Mi nol ta, De ve lop, Co ner, MU TOH,
OKI ColorPainter, Sum ma, Gra ph tec. 

Oferujemy SySTemy PrODuKCyjNe 
DO DruKu CyfrOWeGO ArKuSZOWeGO I rOLOWeGO, 
uSZLACHeTNIANIA 3D I OBrÓBKI INTrOLIGATOrSKIej.

Zapraszamy na www.dks.pl

DKS SP. Z O.O.
Centrala: ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale, Gdańsk
tel.: 58 309 03 07
tel. kom.: +48 664 042 295
Oddziały: 
Warszawa | Białystok I Bydgoszcz | Katowice | Kraków |
Łódź | Olsztyn | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław
poligrafia@dks.pl
www.dks.pl
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INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1, Błonie
55-330 Miękinia k. Wrocławia
tel.: 71 31 51 601, tel./fax: 71 31 51 602
info@integart.com.pl, www.komplementarne.pl
www.integart.com.pl, www.ekologicznadrukarnia.pl

n HP – drukarki wielkoformatowe: HP Latex s. 300 oraz s. 500, HP Latex s. 1500, s. 3000
n Drukarki HP Latex serii 700/800, również z białym tuszem 700W/ 800W oraz rozwiązania HP

Latex Print&Cut, urządzenia do druku na mediach sztywnych HP Latex R-2000
n Drukarki sublimacyjne HP Stitch S300/S500/S1000
n Drukarki 3D w technologii Multi Jet Fusion
n Urządzenia renomowanej marki SummA: CUT, S Class, Summa F-Series 

oraz rozwiązania, laminatory Mefu oraz Neschen
n Urządzenia komplementarne.pl tj: trymery KeeNCuT, fLeXA; 

aplikatory stołowe BuBBLe-free, laminatory mefu oraz NeSCHeN
n Akcesoria oraz oprogramowanie do druku oraz cięcia

Odwiedź nasze 
Centra Demonstracyjne 

HP Demo LAB: 
Warszawa I Wrocław 

Katowice I Kraków
Poznań I Gdańsk

SySTemy DruKu CyfrOWeGO VerSAfIre.

n VerSAfIre eP – bezpieczeństwo i jakość od pierwszego do ostatniego arkusza. 

n VerSAfIre eV – różnorodność zastosowań i uszlachetnień. 

n VerSAfIre em – ekonomiczna produkcja monochromatyczna. 

n PrINeCT DIGITAL frONTeND – intuicyjny interfejs użytkownika, wysoce zautomatyzowane
procesy, wydajny RIP i system zarządzania barwą. Doskonałe narzędzie dla profesjonalistów.

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

DTm PrINT TO fIrmA ISTNIejąCA OD 1986 rOKu I SPeCjALIZująCA SIę W DOSTArCZANIu
NIeSTANDArDOWyCH rOZWIąZAń W DZIeDZINIe POLIGrAfII. Oprócz własnych produktów firma ściśle
współpracuje ze znanymi producentami urządzeń drukujących jak Primera Technology, Inc. czy OKI Europe,
oferując tym samym najlepsze rozwiązania w zakresie druku etykiet. DTM Print oferuje drukarki etykiet
wykorzystujące technologię atramentową, laserową lub cyfrową technologię LED.
Drukarka przemysłowa LX2000e wykorzystuje atrament pigmentowy z certyfikatem BS5609 sekcja 
3 uzyskując dzięki temu lepszą odporność na wodę i promieniowanie UV.
LX500e i LX610e Pro to najlepszy wybór do drukowania profesjonalnie wyglądających etykiet produktów.
OKI Pro1050 to pierwsza kompaktowa cyfrowa drukarka etykiet LED, która może produkować etykiety
na żądanie w unikalnej kombinacji CMYK+1, czyli z piątym, białym kolorem.

DTM PRINT
Mainzer Str. 131
65187 Wiesbaden, Niemcy 
tel.: +49 611 927770
e-mail: sales@dtm-print.eu
https://dtm-print.eu/

KONICA mINOLTA jeST DOSTAWCą PrOfeSjONALNyCH, CyfrOWyCH SySTemÓW PrODuKCyjNyCH
DO DruKu KOLOrOWeGO I mONOCHrOmATyCZNeGO. 

W SWOJEJ OFERCIE POSIADA URZĄDZENIA DO CYFROWEGO LAKIEROWANIA 3D, DRUKU
SZEROKOFORMATOWEGO, JAK RÓWNIEŻ DO DRUKU ETYKIET. Firma od lat utrzymuje pozycję lidera na
polskim rynku. Posiada także rozwiązania wspomagające zarządzanie i ułatwiające pracę drukarń i punktów
poligraficznych. Podstawą działania Konica Minolta jest przede wszystkim diagnoza potrzeb klienta, na
drugim etapie wybór, a następnie wdrożenie optymalnego rozwiązania, wraz z pełną opieką serwisową.
Firma posiada rozbudowaną sieć oddziałów, dzięki którym klienci w całym kraju mogą liczyć na
profesjonalne wsparcie. 

KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS POLSKA
ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa
info@konicaminolta.pl, www.konicaminolta.pl

OD 2006 rO Ku DO STAr CZA my IN NO WA Cyj Ne rOZ WIą ZA NIA DLA re KLA my I PO LI GrA fII.
Dystrybutor urządzeń i produktów wiodących marek: DTG Digital, Compress UV, OKI, Afinia Label, D.P.R., Forever.
n DTG DI GI TAL – dru kar ki DTG do tek sty liów, opro gra mo wa nie, tu sze, urzą dze nia wspo ma ga ją ce
n OKI – dru kar ki ter mo trans fe ro we i dru kar ki ro lo we do ety kiet z bia łym to ne rem
n COm PreSS – dru kar ki UV z pła skim sto łem, tu sze UV
n AfI NIA LA BeL – cy fro we dru kar ki do peł no ko lo ro we go dru ku ety kiet z ro li, urzą dze nia wy kań cza ją ce
n D.P.r. – urzą dze nia wy kań cza ją ce do ety kiet
n fO re Ver – pa pie ry i fo lie do ter mo trans fe ru
Do wszyst kich sprze da wa nych przez nas roz wią zań ofe ru je my pe łen za kres ma te ria łów
eks plo ata cyj nych, wspar cie tech nicz ne oraz ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny. 

EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
ul. Trakt Lubelski 410, 04-667 Warszawa
tel.: +48 (22) 740 44 16
contact@ekstreme.pl
www.ekstreme.pl

MARK ANDY POLAND SP. Z O.O.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa, tel.: 22 354 33 70
Łukasz Chruśliński, tel. kom.: +48 604 766 702
lukasz.chruslinski@markandy.com
www.markandy.com

DI GI TAL Se rIeS IQ – hy bry do wa ma szy na wą skow stę go wa in kjet zbu do wa na na plat for mie Evo lu tion
Se ries, ba zu ją ca na mo du le cy fro wym Do mi no N6 10 I UV. Ofe ru je pręd kość mak sy mal ną 50 m/min. w try -
bie wy so ko ja ko ścio wym i 70 m/min. w try bie „high -spe ed”, kon fi gu ra cja uwzględ nia max 7 ze spo łów
in kjet UV (CMY KOV + W), po sia da mo du ły do uszla chet nia nia w li nii. DI GI TAL Se rIeS HD – hy bry do wa
ma szy na dru ku ją ca w sys te mie ink -jet UV, wy so kiej roz dziel czo ści z sys te mem 5 lub 8 ko lo rów, pręd -
kość 73 m/min z moż li wo ścią uszla chet nia nia dru ku w li nii oraz łą cze nia tech no lo gii dru ku cy fro we go
z flek so, si to dru kiem, zdo bie niem fo lią na zim no, czy sztan co wa niem w li nii. DI GI TAL PrO3 – ma szy na
wy po sa żo na w se mi ro ta cyj ny mo duł sztan cu ją cy i ze spół flek so. Ma szy na de dy ko wa na krót kim i śred nim
se riom, jak też ety kie tom per so na li zo wa nym i wie lo wa rian to wym, wy ma ga ją cym do dat ko wych uszla -
chet nień w li nii. Kom pak to we wy mia ry. Pręd kość do 23,4 m/min.
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TECHNOGRAPH SP. Z O.O. SP. K.
ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków
tel.: + 48 (12) 262 04 72
tel. kom.: +48 535 461 500
biuro@technograph.pl
www.technograph.pl

Wy łącz ny przed sta wi ciel: I He IBer + SCHrÖDer: okien ko wa nie – wkle ja nie róż nych ma te ria łów do wy kro jów
kar to no wych i pro duk cja opa ko wań prze strzen nych I SAN WA – ja poń ska tech no lo gia pre cy zyj ne go sztan co -
wa nia i tło cze nia I OP PLI Ger – szwaj car skie li nie do ka sze ro wa nia I yAWA: zło ce nie na go rą co i tło cze nie
I DA KIOu: sztan co wa nie i tło cze nie pa pie ru, kar to nu oraz pla sti ku z ro li I fe LIX: zauto ma ty zo wa na apli ka cja
kle ju w pro duk cji opa ko wań, POS i ma te ria łów mar ke tin go wych I XeIKON: prze my sło wy druk cy fro wy opa ko -
wań kar to no wych w ja ko ści 1200 dpi I WSD: wy kra wa nie ro ta cyj ne w li nii na ma szy nie of f se to wej I ACe: kon -
tak to we i bez kon tak to we czysz cze nie wstę gi i ar ku szy; an ty sta ty ka I sys te my eSA IVe TA PHO Ne: sys te my iCorona
oraz iPlasma do zwięk sza nia ad he zji ma te ria łów po li me ro wych I B&r mOLL – kom pak to we roz wią za nia do
skła da nia i wy kra wa nia I NO VA TeC – ter mo for mo wa nie opa ko wań z kar to nu i tek tu ry bez uży cia kle ju. 
Sprze daż I ser wis I no we I uży wa ne ma szy ny po li gra ficz ne I czę ści za mien ne I wspar cie tech nicz ne I re lo ka cje dru karń.

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

PrO fe SjO NAL NA IN Te GrA CjA śrO DO WI SKA PrO DuK Cyj Ne GO BrAN ży LfP. Iden ty fi ka cja i za spo ko je nie
po trzeb Klien tów prze my sło wych ryn ków Vi scom, Opa ko oraz Te xti le; asy sta i gwa ran cja do bo ru roz wią zań,
szko le nia, opty ma li za cja work flow oraz roz wią za nia so ftwa re MIS dla tych ryn ków. Ofer ta obej mu je:
n urzą dze nia dru ku ją ce fir my EFI,
n dru kar ki roll -to -roll UVgel Ca non Co lo ra do,
n sto ły cy fro we go cię cia ZUND,
n opro gra mo wa nie do pro duk cji opa ko wań EngView Sys tem,
n opro gra mo wa nie kla sy EMS Mul ti press fir my Da ta li ne So lu tion,
n Smart LFP Expe rien ce Cen ter – au tor ski pro gram szko leń Le an Ma na ge ment,
n po moc w fi nan so wa niu in we sty cji, wspar cie tech nicz ne, ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny.

RK TECHNOLOGY
ul. Andersa 9, 05-200 Wołomin
kom.: + 48 506-036-245, +48 505-554-434
biuro@rktechnology.com.pl,
www.rktechnology.com.pl
Dystrybutor: EJKI Zofia Górzyńska
tel.: + 48 606 802 357, biuro@ejki.pl, www.ejki.pl

PrODuCeNT mASZyN I urZąDZeń 
DLA POLIGrAfII I PrZemySłu OPAKOWANIOWeGO
n przewijarki
n przewijarko-wykrawarki do produkcji etykiet czystych i zadrukowanych
n semirotacyjne maszyny wykrawające
n wąskowstęgowe maszyny fleksograficzne
n przewijarki stołowe
n przecinarki do gilz w wersji manualnej, półautomatycznej i automatycznej
n wózki do załadunku roli
n urządzenie do składania etykiet (fan-folder)

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 92 
digital@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

SCOrPIO SP. Z O.O. to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn dla takich dziedzin poligrafii,
jak: fleksodruk, offset, introligatornia, tampondruk, znakowanie laserowe i druk cyfrowy. 
Dla segmentu druku cyfrowego oferujemy następujące rozwiązania:
n oprogramowanie do optymalizacji procesów produkcyjnych firmy Hybrid Software;
n plotery UV-LED, płaskie i roll-to-roll, szwajcarskiej firmy swissQprint;
n drukarki inkjet do zadruku opakowań tekturowych firmy Xante;
n zgrzewarki do banerów, plandek i materiałów technicznych firmy miller Weldmaster;
n tapety i canvas do zadruku cyfrowego firmy BN International;
Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne na etapie wdrożenia 
oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

VeS PLO Ter jeST DyS Try Bu TO rem jA POń SKIej fIr my GrA PH TeC, 
CZO łO We GO PrO Du CeN TA PLO Te rÓW TNą CyCH. 
W na szej ofer cie znaj du ją się: 
n rol ko we plo te ry tną ce umoż li wia ją ce pre cy zyj ne wy cię cie 

po ob ry sie gra fi ki do wol ne go kształ tu, wy dru ko wa nej do wol ną me to dą;
n au to ma tycz ne wy kroj ni ki cy fro we umoż li wia ją ce se ryj ne wy ci na nie ety kiet, 

opa ko wań wy dru ko wa nych na ma te ria łach for ma tu: A4 do B2;
n stołowe plotery tnące umożliwiające cięcie, bigowanie kartonu, tektury, tworzyw sztucznych itp.;
n plo te ry dru ku ją ce sol wen to we i uV – umoż li wia ją ce wy druk na ma te ria łach pła skich 

o gru bo ści do 120 mm.

VES PLOTER
ul. Chojnowska 6C
03-583 Warszawa
tel./fax: 22 633 36 14
e-mail: vesploter@vesploter.pl
www.vesploter.pl

MÜLLER MARTINI EASTERN EUROPE GMBH
Reinhartsdorfgasse 1. A-2320 Rannersdorf, Austria 
Telefon +431706 4777
Kontakt w Polsce: +48 660 482 382
www.mullermartini.com

Oferujemy urZąDZeNIA DO OBrÓBKI PO DruKu CyfrOWym takie jak:  
SIGmALINe, PreSTO II DIGITAL, PrImerA DIGITAL, ALeGrO DIGITAL, VAreO, Km 200.

Są to linie do oprawy bezszwowej oraz do oprawy zeszytowej. Urządzenia te mogą pracować w trybie
online, near-line lub offline, współpracują z maszynami do druku cyfrowego różnych producentów. 
W zależności od ich konfiguracji urządzenia te obrabiają zadrukowany papier zarówno po druku cyfrowym
zwojowym, jak i po druku cyfrowym arkuszowym. W trybie online linia Sigma kontroluje cały proces
druku i obróbki po druku, by zapewnić najlepsze parametry jakościowe i wydajnościowe.  

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: www.mullermartini.com
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XerOX Oferuje PrODuKCyjNe SySTemy DruKu CyfrOWeGO 
OrAZ OPrOGrAmOWANIe DO PerSONALIZACjI, WeB2PrINT, 
jAK rÓWNIeż AuTOmATyZACjI PrOCeSÓW DruKu:

n urządzenia arkuszowe do druku monochromatycznego: 
PrimeLink B9100/B9110/B9125/B9136, Nuvera EA 144/157, Nuvera EA 288/314

n urządzenia arkuszowe do druku pełnokolorowego wraz z kolorami specjalnymi: 
PrimeLink C9065/C9070, Versant 280, Versant 4100, Iridesse, iGen 5

n arkuszowy system inkjetowy: Baltoro HF
n oprogramowanie: FreeFlow VI Suite, XMPie, FreeFlow Core

XEROX POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa 

Za dzwoń lub na pisz – do pa su je my 
naj lep sze roz wią za nie dla Two je go biz ne su:
poligrafia@xerox.pl  /  tel.: 22 878 78 00
www.xerox.pl

Xe IKON – Cy frO We mA SZy Ny Dru Ku ją Ce. 
Xeikon oferuje cy fro we ma szy ny dru ku ją ce w tech no lo giach: Su CHy TO Ner (eLeK TrO fO TO GrA fIA) oraz
IN KjeT uV. W swo ich fa bry kach Xe ikon pro du ku je rów nież to ne ry, far by oraz two rzy bar dzo roz bu do -
wa ne opro gra mo wa nie, dzię ki cze mu za pew nia kom plet ną ofer tę i ser wis.
Na ma szy nach Xe ikon moż na pro du ko wać m.in.:
n ety kie ty sa mo przy lep ne, in -mo uld, he at trans fer, wet glue la bels,
n książ ki, ma te ria ły re kla mo we itp.,
n sto ją ce opa ko wa nia fo lio we z dnem ty pu doy pack, to reb ki, sa szet ki,
n de ko ra cje ścien ne (ta pe ty, fo to ta pe ty, ob ra zy),
n opa ko wa nia z tek tu ry li tej, kub ki pa pie ro we.

XeIKON manufacturing NV 
(fLINT GrOuP Digital Solutions)
Duwijckstraat 17, 2500 Lier, Belgia
michał Kuczkowski, Kierownik Sprzedaży w Polsce
tel. +48 665 107 610, michal.kuczkowski@flintgrp.com
www.xeikon.com

ZfP ZAKłAD fOLIOWANIA PAPIeru jeST PrODuCeNTem 
AuTOmATyCZNyCH LINII DO LAmINOWANIA PAPIeru mArKI D&K.

W naszej ofercie posiadamy urządzenia oraz różnorodne folie do termicznego laminowania.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.zfp.com.pl

ZfP ZAKłAD 
fOLIOWANIA PAPIeru
ul. Krzemowa 5
81-577 Gdynia

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


