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DRUKARNIE DzIEłOWE W POLSCE REKLAMA

OD PA SjI DO PER FEK CjI. AbE DIK to no wo cze śnie za rzą dza na dru kar nia dzie ło wa, któ ra ofe ru je druk 
ksią żek w opra wie bro szu ro wej i zło żo nej -twar dej.
Do dys po zy cji na szych Klien tów sta wia my 13 ma szyn zwo jo wych w for ma tach A i B, ma szy nę zwo jo -
wą Tim son T32, któ ra umoż li wia wy so ko wy daj ny druk w tech no lo gii he at set, ma szy ny ar ku szo we 
He idel berg, 4 li nie do opra wy bro szu ro wej Kol bus z moż li wo ścią re ali zo wa nia opra wy skrzy deł ko wej
i „po dwój nej pro duk cji”, li nię do opra wy twar dej Kol bus, li nie do opra wy ze szy to wej.
Dru kar nia dys po nu je tak że sze ro kim wa chla rzem tech no lo gii uszla chet nia nia dru ku, w skład któ rych
wcho dzą: tło cze nie, tło cze nie fo lią me ta li zo wa ną, la mi no wa nie sze ro kim asor ty men tem fo lii, la kie ro -
wa nie róż no rod ny mi la kie ra mi UV, bar wie nie blo ków książ ko wych.
SER DECz NIE zA PRA SzA mY DO WSPÓł PRA CY

OFERTA I STOSOWANE TECHNOLOGIE: Pro duk cja ksią żek, ka ta lo gów bran żo wych, cza so pism oraz 
bro szur, fol de rów, pla ka tów, ulo tek. Druk of f se to wy, opra wa mięk ka kle jo na (PUR i Hot -Melt), opra wa szy to -
-kle jo na, opra wy ze szy to we. Uszla chet nia nie fo lia mi mat, błysk, la kie rem UV plus wy biór czy. Re ali zu je my
du że zle ce nia. Opra wia my do 150 tys. ksią żek na do bę. Spe cja li zu je my się w opra wie mięk kiej.

WYPOSAŻENIE DRUKARNI: Kompletna nowa linia do oprawy klejonej KOLBUS PUR i Hot Melt,
3 ośmiokolorowe maszyny drukarskie Heidelberg w formacie B1, wszystkie z odwijakami z roli, oraz 
6 maszyn do falcowania. Dwa pełnoformatowe, zautomatyzowane systemy CTP B1, linie do oprawy
zeszytowej i szyto-klejonej oraz maszyny do foliowania i lakierowania okładek, łącznie z lakierem UV
wybiórczym, a także urządzenia wspomagające produkcję.

biAłostockie 
ZAkłADy grAficZne sA
gk komPAP
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2
15-111 Białystok, tel.: 85 678 55 24
fax: 85 675 30 83, bzgraf@bzgraf.pl,
www.bzgraf.pl

OFERTA I STOSOWANE TECHNOLOGIE: CtP, pełnoformatowy druk offsetowy, oprawa twarda,
zintegrowana, broszurowa, zeszytowa, druki akcydensowe, reklamowe, uszlachetnianie druków.

WYPOSAŻENIE DRUKARNI: przy go to wal nia: Su pra set ter 106, druk: ma szy ny of f se to we: He idel berg 
Spe ed ma ster SM1 02-2 z od wra ca niem, Ra pi da KBA 106-8 z od wra ca niem, Ra pi da KBA 105-4, la mi nar -
ka Ju pi ter; in tro li ga tor nia: kra jar ki, fal cer ki, zbie racz ki, ni ciar ki, trój no że, li nia do okle ja nia grzbie tów
książ ko wych i la mo wa nia, li nia do opra wy ze szy to wej, li nia do opra wy mięk kiej, ma szy ny do mon to -
wa nia i pro fi lo wa nia okład ki – tak że zin te gro wa nej, pra sy do tło cze nia fo lią, li nia do opra wy twar dej 
i zin te gro wa nej, pół au to mat do re gi strów, ma szy na do per fo ra cji na roż ni ków, ma szy na do wkła da nia
i przy kle ja nia ta sie mek/za kła dek POLO PLUS.

ZAkłAD grAficZny colonel sA
ul. Nad Drwiną 4B
30-741 Kraków

tel.: 12 423 66 66, fax: 12 656 13 16
biuro@colonel.com.pl, info@colonel.com.pl
www.colonel.com.pl

OFER TA I STO SO WA NE TECH NO LO GIE: CO LO NEL jest wy spe cja li zo wa ny w dru ku i opra wie ksią żek, al bu -
mów, ka ta lo gów o wy so kich wa lo rach tech nicz nych i es te tycz nych. Pro po nu je my opra wy twar de zło żo ne
ca ło pa pie ro we płó cien ne, zin te gro wa ne, rów nież ze skrzy deł ka mi, szy te nić mi, bez sz wo we. Opra wa bro -
szu ro wa ze skrzy deł ka mi, szy ta lub kle jo na hot melt lub PUR, oraz peł na ga ma uszla chet nień dru ku.
WY PO SA ŻE NIE DRU KAR NI: Stu dio CTP, ma szy ny dru ku ją ce peł no for ma to we 8-, 4- i 2-ko lo ro we HE IDEL BERG
Spe ed ma ster z tech no lo gią kon tro li ko lo ry stycz nej IMA GE -CON TROL. Peł na li nia do opra wy twar dej SI GLOCH
+ KOL BUS BF 512. Li nia do opra wy bro szu ro wej ACO RO z tech no lo gią kle je nia Hot melt i PUR. Bo ga te 
wy po sa że nie do dat ko we: fal cer ki B -1, B -2 z per fo ra cją na roż ną, KOL BUS DA do mon ta żu okła dek, ry lów -
ki do cię cia tek tur KOL BUS -PK, ni ciar ki ASTER EVO, kra jar ki PO LAR 115, ma szy ny do za gi na nia skrzy de łek
i cię cia fron tów.

AzYmUT TO NOWOCzESNA DRUKARNIA CYFROWA 
OFERUjąCA KOmPLEKSOWE USłUGI DRUKU ORAz DYSTRYbUCjI.
Drukarnia prowadzi różnorodne modele biznesowe, m.in. druk na wyłączność, druk w transzach, a przede
wszystkim druk na życzenie (POD). Azymut SPECjALIzUjE SIę W PRODUKCjI bROSzUR KLEjONYCH 
I SzYTYCH DRUTEm z SzEROKą GAmą USzLACHETNIEń. Drukarnia realizuje zlecenia, wykonując usługę
druku i oprawy w nakładach od 1 do 5000 egzemplarzy. Wyposażona jest w najnowocześniejszy park
maszynowy, w skład którego wchodzą: maszyny do druku rolowego ink-jet (4+4), Screen HD520 
z urządzeniami do post-processingu firmy Hunkeler, maszyny tonerowe Ricoh oraz Xerox. W 2019 roku
drukarnia uruchomiła linię do oprawy klejonej Müller Martini oraz linię do oprawy zeszytowej Duplo. 
Drukarnia jest prowadzona przez dystrybutora książek OSDW Azymut.

DrukArniA 
cyfrowA AZymut

ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź
tel.: 42 680 44 93, drukarnia@azymut.pl
Regionalny przedstawiciel handlowy:
Rafał Rosa, tel.: 502 457 315
e-mail: rafal.rosa@azymut.pl
www.azymut.pl

DrukArniA 
im. A. PółtAwskiego
ul. Krakowska 62
25-701 Kielce

tel.: 41 349 50 49
fax: 41 343 26 51
drukarnia@dap.pl
www.drukarnia.kielce.pl

OFERTA I STOSOWANE TECHNOLOGIE:
dziełowy druk arkuszowy; druk zwojowy do formatu A i B; oprawa: miękka klejona z klejem PUR, twarda
złożona, zintegrowana, zeszytowa; okładki ze skrzydełkami, całopapierowe, płócienne, z ozdobnymi
narożnikami; tłoczenie, złocenie; obkurczanie pojedynczych egzemplarzy, board booki.

WYPOSAŻENIE DRUKARNI:
CtP;  maszyny: HEIDELBERG B1 5+5, B1 4+0, B1 1+1, B2 1+0, B2 4+0, HEIDELBERG CD LEUV, maszyny
zwojowe – szerokość roli 66 cm i 72 cm 1+1, linia do oprawy klejonej KOLBUS KM 600 (PUR), maszyna
do szycia nićmi Aster Pro, linia do oprawy twardej Müller Martini Diamant MC60, Kolbus DA270, linia
zbierająco-szyjąca drutem Müller Martini PRESTO.

AbeDik sA
ul. Gutenberga 5, 62-023 Żerniki k. Poznania
tel.: 61 624 61 00, abedik@abedik.com.pl
www.abedik.com.pl

ArtDruk
ZAkłAD PoligrAficZny 
AnDrZej łuniewski
ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka

tel.: 22 786 08 30
tel.:  22 786 04 05
artdruk@artdruk.com
www.artdruk.com
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NIE zWY KLE WSzECH STRON NY PART NER WY DAW CY. Ce lem Za rzą du Druk-In tro S.A., od sa me go 
mo men tu za ło że nia fir my, by ła moż li wość za ofe ro wa nia Wy daw cy mak sy mal nie sze ro kie go wa chla rza 
pro fe sjo nal nych usług po li gra ficz nych. Wszyst kie in we sty cje po dej mo wa ne w ostat nich 10 la tach na -
kie ro wa ne by ły na je go re ali za cję. Ak tu al nie fir ma po sia da no wo cze sny i w wy so kim stop niu zauto ma -
ty zo wa ny pro ces pro duk cji, ze znacz nie roz wi nię tym ob sza rem za rzą dza nia ja ko ścią wy ro bu fi nal ne go.
Mo że my Pań stwu za ofe ro wać re ali za cję sze ro kie go za kre su ro dza jów opraw (twar da, zin te gro wa na, 
ze szy to wa, bro szu ro wa, spi ral na) oraz więk szość ro dza jów uszla chet nia nia ksią żek dla na kła dów od
jed ne go ty sią ca do kil ku set ty się cy eg zem pla rzy. Ja ko je dy ni w Eu ro pie po sia da my dwie w peł ni zauto -
ma ty zo wa ne li nie do pro duk cji ksią że czek kar to no wych dla dzie ci (w tym rów nież książ ki z puz zla mi,
okien ka mi, ele men ta mi z ma te ria łu – to uch & fe el), za rów no w opra wie bro szu ro wej, jak i twar dej.

Druk-intro s.A.
ul. Świętokrzyska 32
88-100 Inowrocław
tel.: 52 354 94 50, fax: 52 354 94 51
druk-intro@druk-intro.pl
www.druk-intro.pl

SłUŻYmY SWOIm PONAD TRzYDzIESTOLETNIm DOśWIADCzENIEm OFERUjąC: 

n książki w okładkach z zaokrąglonymi narożnikami
n kalendarze książkowe i notatniki z praktycznymi dodatkami
n oprawę złożoną twardą, szytą klejoną, broszury, w tym także ze skrzydełkami
n szeroki zakres usług wyróżniających produkt: 

– zadrukowane tasiemki i zakładki magnetyczne – gumki okalające i na długopis
– otwory w okładkach – blistry
– tłoczenia – fantazyjnie wycięte kształty składek
– wycinane registry – inne dodatki oraz uszlachetnienia

eDicA sP. Z o.o.
61-362 Poznań
ul. Forteczna 3
tel.: +48 653 03 03
fax +48 653 03 09
kalkulacje@edica.pl

www.edica.eu

OFER TA I STO SO WA NE TECH NO LO GIE: Druk cza so pism i ksią żek, ka ta lo gów i bro szur, fol de rów, ka len -
da rzy i ulo tek w tech no lo gii of f se to wej i dru ku cy fro we go. Opra wa pro sta kle jo na, szyto-klejona, ze szy -
to wa i spi ral na. Opra wa twar da w ko ope ra cji. Uszla chet nia nie fo lią i la kie rem UV, in ser to wa nie, per so na -
li za cja, wkle ja nie wrzu tek. Gwa ran cja ja ko ści – cer ty fi kat ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, FSC, BRC Global
Standard for Packaging and Packaging Materials. WYPOSAŻENIE DRUKARNI: CtP: Kodak Magnus 800 +
InSite Prepress Portal; maszyny drukujące: Heidelberg Speedmaster XL 105-8, Heidelberg SM 74-8, Heidelberg
PM 74-2, Manroland 505LV oraz cyfrowe: kolorowy Canon 6010 i czarno-biały Océ Varioprint 4120.
INTROLIGATORNIA: linie do oprawy: klejonej – Müller Martini Alegro A6 od 1 mm grubości, zeszytowej
Müller Martini Presto II; spiralnej, krajarki Polar 115, złamywarki Stahl, Guk i MBO, niciarka Aster, maszyna
do insertowania z możliwością pakowania pojedynczych egzemplarzy z adresowaniem STS 120.

lotos PoligrAfiA sP. Z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 98
04-987 Warszawa

tel.: 22 872 22 66
tel.: 22 517 30 21
info@lotos-poligrafia.pl
www.lotos-poligrafia.pl

mA zO WIEC KIE CEN TRUm PO LI GRA FII TO DRU KAR NIA CY FRO WA 
SPE CjA LI zU ją CA SIę W SzE RO KO RO zU mIA NEj PRO DUK CjI WY DAW NI CzEj, 
GłÓW NIE W WY SO KIEj jA KO śCI DRU KU KSIą ŻEK W mA łYCH I śRED NICH NA KłA DACH. 

Ofe ru je my pro fe sjo nal ne do radz two w przy go to wa niu pli ków do dru ku. W za kres na szych prac wcho dzą
też wszel kie usłu gi in tro li ga tor skie, od fal co wa nia, bi go wa nia i przy ci na nia aż do pro fe sjo nal nych usług
zwią za nych z opra wą ksią żek (ro dza je opraw: mięk ka kle jo na bez sz wo wa, ze szy to wa, szy to -kle jo na, 
twar da).
Wy ko nu je my też: cza so pi sma, ka ta lo gi, in struk cje ob słu gi, wi zy tów ki, ulot ki, pla ka ty, tecz ki ofer to we.
Po sia da my tak że sklep in ter ne to wy druk k sia zek.pl

mAZowieckie centrum PoligrAfii
ul. Ciurlionisa 4, 05-270 Marki
tel.: 22 487 80 80, kontakt@mcpdruk.pl
www.druk k sia zek.pl  /  www.wawaprint.pl

oPolgrAf sA
ul. Niedziałkowskiego 8-12,
45-085 Opole
tel.: 77 454 52 44
biuro@opolgraf.com.pl
www.opolgraf.com.pl

OFERUjEmY SzEROKI zAKRES USłUG POLIGRAFICzNYCH. Jesteśmy nowoczesną drukarnią oferującą
usługi drukowania i oprawy przy najkorzystniejszej relacji ceny do jakości w możliwie najkrótszym terminie
realizacji, z gwarancją wyczerpującej i bezzwłocznej wymiany informacji. Opolgraf kieruje się
rozwijaniem zdolności technologicznych, dążeniem do najwyższego poziomu profesjonalizmu oraz
spełnianiem, a nawet wyprzedzaniem oczekiwań Klientów. Specjalizujemy się zarówno w druku książek
w oprawie broszurowej, twardej oraz zeszytowej, katalogów i innych akcydensów. 
Wyposażenie: m.in. system CtP, maszyny offsetowe arkuszowe B1, B2 i rolowe, falcerki, linia do oprawy
broszurowej, zeszytowej oraz twardej, kompleksowe uszlachetniania okładek. 

jAKO śWIADOmA FIRmA REALIzUjEmY WIELE PROjEKTÓW WSPIERAjąCYCH EKOLOGIę. 

DRU KAR NIA IN TE RAK – TWÓj PART NER ROz WIą zAń PO LI GRA FICz NYCH
Ocze ku jesz part ne ra ro zu mie ją ce go Two je po trze by po li gra ficz ne?
Po znaj ofer tę wio dą cej dru kar ni w Eu ro pie, któ ra za dba o ich pre cy zyj ną i ter mi no wą re ali za cję.
Go to we roz wią za nia DLA WY DAW NICTW. Ro zu mie my spe cy fi kę dzia łal no ści wy daw ni czej, dzię ki cze -
mu współ pra ca z na mi to gwa ran cja naj wyż szej ja ko ści usług i ter mi no wo ści.
Go to we roz wią za nia DLA FIRm. Gwa ran tu je my szyb kość, przy jed no cze snym za cho wa niu pro fe sjo na -
li zmu i naj wyż szej ja ko ści re ali za cji za mó wień.
Dru kar nia In te rak ja ko pierw sza w Pol sce i jed na z pierw szych w Eu ro pie dru kar ni wspar ła Dzie sięć
za sad Uni ted Na tions Glo bal Com pact w za kre sie praw czło wie ka, pra cy, śro do wi ska i prze ciw dzia -
ła nia ko rup cji.

DrukArniA 
interAk sP. Z o.o.  
Grzępy 50
64-700 Czarnków, Polska

tel.: +48 67 356 33 33
fax: +48 67 356 33 01
biuro@interak.pl
www.interak.pl
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RE AD mE TO jA KOśĆ, TER mI NO WOśĆ I KO mU NI KA TYW NOśĆ.
świad czy my sze ro ki za kres usług dzie ło wych. Po sia da my no wo cze sny park ma szy no wy do pro duk cji
ksią żek w opra wie mięk kiej (tak że ze skrzy deł ka mi) i twar dej. n Ofe ru je my sze ro ką ga mę uszla chet -
nień okład ki (np. tło cze nia wklę słe, wy pu kłe z fo lią pig men to wą, la kier wy biór czy i fo lie ma to we, fo lie 
sa ty no we z wy biór czym la kie rem UV, technologię 3D Cover). n Do dat ko wo w pro duk cji wy ko rzy stu je my
na no tech no lo gię po zwa la ją cą wy two rzyć książ ki z ba rie rą bak te rio sta tycz ną.
Po sia da jąc do świad cze nie w bran ży wy daw ni czej współ pra cu je my z wy daw ca mi w pro ce sie edy tor skim,
wspie ra jąc w przy go to wa niu pu bli ka cji do dru ku. Wy sy ła my wy dru ki prób ne i pro of ko lo ry stycz ny, ich
ak cep ta cja mo że od by wać się rów nież przez de dy ko wa ny sys tem za po mo cą In ter ne tu.
jE STE śmY NA RYN KU jUŻ PO NAD 25 LAT!

DrukArniA reAD me
ul. Olechowska 83, 92-403 Łódź
tel.: 42 649 33 91, druk@readme.pl
readme.pl

DrukArniA Perfekt sA
ul. Połczyńska 99, 01-303 Warszawa

tel.: 22 665 86 94, tel./fax: 22 664 14 19
drukarnia@drukarniaperfekt.pl
www.drukarniaperfekt.pl

OFER TA I STO SO WA NE TECH NO LO GIE: opra wa twar da, kle jo na/PUR, ze szy to wa, zin te gro wa na, ak cy den sy,
kon fek cjo no wa nie dru ków i opraw, druk of f se to wy, la kie ro wa nie UV w li nii, za druk nie chłon nych pod ło ży,
stu dio CtP (Su pra set ter 106 – 6. ge ne ra cji + NE LA). Wy PO SA ŻE NIE DRU KAR NI: ma szy ny XL, w tym naj now -
szy mo del 2021 już nie ba wem! 106-8-P5+Cut star, XL 106-5-L LE UV, XL 105-10-P6+Cut star, Sa ku rai MS 102AII;
IN TRO LI GA TOR NIA: 2 li nie do kro je nia: Po lar 115 oraz w peł ni zauto ma ty zo wa ny Po lar 137AT; zła my war ki
Stahl/He idel berg; li nia do opraw ze szy to wych: ST400; li nie do opra wy kle jo nej Kol bus: KM4 73/PUR/,
KM 600/PUR/ + front cut (FA 650); ma szy ny do szy cia nić mi: Aster180, Aster PRO i Aster TOP; li nia do opraw
zło żo nych: Kol bus BF 530; urzą dze nia do mon ta żu okła dek: Kol bus DA 232 oraz DA 270; ma szy na do
ta sie mek LEH1; wy kra war ka Bobst 102; skle jar ka do pu de łek Me dia 100; ma szy ny do la mi no wa nia 
KDX KMM 1050D; ma szy na do pa ko wa nia i in ser to wa nia Sit ma; ma szy ny do pa ko wa nia Kal l fass.

Dru kar nia Skle niarz spe cja li zu je się w dru ku wy so kiej ja ko ści ksią żek, szcze gól nie al bu mów, ka ta lo gów
oraz wy daw nictw dzie ło wych o wy so kich wa lo rach tech nicz nych i es te tycz nych. Stu dio CtP opar te na urzą -
dze niach i opro gra mo wa niu fir my He idel berg, za awan so wa ny sys tem prze sy ła nia ma te ria łów do dru kar ni 
(au to ma tycz na kon tro la pli ków pod wzglę dem przy go to wa nia do dru ku), do stęp do za ak cep to wa nych 
ar chi wal nych pli ków prac. W dru kar ni za in sta lo wa ne są ma szy ny He idel berg: B -1 XL-106 LE UV 4 ko lo ry,
XL-105 5 ko lo rów, SM-102 druk 1+1 lub 2+0, B -2 XL-75 4 ko lo ry. Po sia da my cer ty fi kat UGRA-Fo gra, stan -
da ry za cję ko lo ry stycz ną ma szyn. Li nie do opra wy twar dej, mięk kiej i zin te gro wa nej oraz do mon ta żu okła -
dek fir my Kol bus, opra wa twar da: szy ta lub bez sz wo wa, bro szu ro wa kle jo na Hot -melt lub PUR, au to -
ma ty do szy cia nić mi Astro nic, ma szy na do tło cze nia te czek, li nia do opra wy ze szy to wej Mül ler Mar ti ni.
Ma szy na do fo lio wa nia, au to ma ty do pa ko wa nia. Wy ko nu je my sztan co wa nie, fol de ry, pla ka ty, ulot ki.

DrukArniA skleniArZ
ul. Bolesława Czerwieńskiego 3d
31-319 Kraków

m_skleniarz@skleniarz.eu, j_moskiewicz@skleniarz.eu
skleniarz@skleniarz.eu, www.skleniarz.eu

OFER TA I STO SO WA NE TECH NO LO GIE: druk: of f se to wy zwo jo wy, ar ku szo wy, cy fro wy, w tech no lo gii UV; opra -
wa: twar da, zin te gro wa na (ze skrzy deł ka mi), szy ta nić mi, kle jo na (hot melt, PUR, two -shot), ze szy to wa (z oczkiem),
ring wi re, la kie ro wa nie UV i dys per syj ne, la mi no wa nie fo lią, tło cze nie na su cho i fo lią, si to druk, li stwo wa nie,
ka sze ro wa nie w ko ope ra cji, sztan co wa nie, pa ko wa nie ksią żek w fo lię. WY PO SA ŻE NIE DRU KAR NI: Man ro land:
R50 5 (druk far ba mi UV), R70 2, R70 5+L, R70 6 LTTLV, R708+ od wi jak pa pie ru z ro li Ma beg RS 104, R708 + od -
wi jak jw., Zir kon Su pra 2/2, Ho ri zon: BQ -470 C, HT -70, 4 gi lo ty ny, 6 fal ce rek (MBO/Stahl); li nie do opra wy: twar -
dej – Kol bus BF 527, kle jo nej – Müller Mar ti ni Bo le ro, 2 li nie do szy cia dru tem Müller Mar ti ni, 4 ni ciar ki (Astro -
nic), ma szy na do okła dek Kol bus DA 260, ma szy na do okła dek zin te gro wa nych, ma szy na do tło cze nia Jo han -
nis berg (B1), Xe rox Nu ve ra 314, Ca non Va rio Print 6270, RI COH Pro: C9100 i C9200, ni ciar ka Uni ver se Se wing,
sys tem Du plo 5000, ma szy na do sztan co wa nia He idel berg S.C., sys tem ak cep ta cji zdal nej – Ko dak In si te.

DrukArniA PoZkAl sP. Z o.o. sP. k.
ul. Cegielna 10/12
88-100 Inowrocław

tel.: 52 354 27 00
fax: 52 354 27 05
sekretariat@pozkal.pl
www.pozkal.pl

Od 2006 roku dla naszych Klientów:

REALIzUjEmY
n Projekty graficzne
n Prace redakcyjne
n Druk cyfrowy nisko-, średnionakładowy
n Druk offsetowy
n Usługi introligatorskie

zAPEWNIAmY
n Bezpieczeństwo danych
n Terminowość realizacji
n Najwyższe standardy obsługi
n Wysoką jakość wykonania

Piktor
sZlAski i sobcZAk sPółkA jAwnA
ul. Tomaszowska 27
93-231 Łódź

tel. kom.: +48 509 578 157
tel. kom.: +48 509 578 257
drukarnia@piktor.pl 
www.piktor.pl

olsZtyńskie 
ZAkłADy grAficZne sA
ul. To wa ro wa 2
10-417 Olsz tyn 
tel.: +48 89 533 42 16
ozgraf@ozgraf.com.pl 
www.ozgraf.com.pl

n KSIąŻKI, KATALOGI

n OPRAWA TWARDA, ZINTEGROWANA, MIęKKA

n SZyCIE NIćMI, KLEJENIE

n LAMINOWANIE, LAKIEROWANIE UV

n TŁOCZENIE SUCHE I FOLIą

n KONFEKCJONOWANIE

n MAGAZyNOWANIE I ORGANIZACJA TRANSPORTU

Pracujemy i rozwijamy się dzięki naszym Klientom stosując normę jakości ISO 9001:2015.
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REKLAMA DRUKARNIE DzIEłOWE W POLSCE

DRU KU jE mY KSIąŻ KI W KAŻ DYm RO DzA jU OPRA WY. Spe cja li zu je my się w cy fro wym dru ku ksią żek
w ni skich i śred nich na kła dach. W na szej ofer cie są opra wy twar de i mięk kie – szy te i kle jo ne, ze szy -
to we, opra wy zin te gro wa ne, kom bi no wa ne, spi ra lo we (tak że twar de i za mknię te). 
STA WIA mY NA TECH NO LO GIę DbA jąC O PRzY RO Dę. Z tro ską o śro do wi sko na tu ral ne (ko rzy sta my w 100%
z ener gii od na wial nej), sto su je my in no wa cyj ne roz wią za nia. Dzię ki nim mo że my szyb ko dru ko wać 
ni skie na kła dy ksią żek w naj wyż szej ja ko ści.
USzLA CHET NIA mY I PER SO NA LI zU jE mY. Książ ki uszla chet nia my wszyst ki mi do stęp ny mi na ryn ku 
tech no lo gia mi, tak że cy fro wo. Per so na li zu je my na kła dy – na każ dym po zio mie, w tym tre ści po szcze -
gól nych eg zem pla rzy. 
DO RA DzA mY KLIEN TOm I SzU KA mY DLA NICH NAj LEP SzYCH ROz WIą zAń.

totem.com.Pl sP. Z o.o. sP. k. 
ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
tel. +48 52 354 00 40, sekretariat@totem.com.pl
www.totem.com.pl

VILPOL ISTNIEjE OD 1990 ROKU. OFERUjE KOmPLEKSOWE USłUGI POLIGRAFICzNE.
W skład parku maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe maszyny firmy Koenig&Bauer oraz
Heidelberg, maszyny do kaszerowania i sztancowania, linie do oprawy miękkiej – zeszytowej, klejonej
oraz twardej, wykrawania, składarko-sklejarki i złamywarki. Firma świadczy także usługi uszlachetniania
druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie. Produkuje też złożone wyroby takie jak: wielkoformatowe
displaye, hangery, wobblery, opakowania itd. W swojej ofercie Vilpol posiada również produkcję
opakowań typu premium, tzw. rigid box'ów.
Firma realizuje dostawy na terenie całego kraju jak i za granicą, posiada magazyn o powierzchni 2200 m2

oraz własną flotę transportową wyposażoną w samochody o różnej ładowności w zależności od potrzeb
Klienta.

VilPol sP. Z o.o.
Wilków Polski 74, 05-155 Leoncin
tel.: 22 785 69 09, vilpol@vilpol.pl
www.vilpol.pl

DrukArniA 
sowA sP. Z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
tel.: +48 (22) 431 81 40
fax: +48 (22) 431 81 50

sowadruk@sowadruk.pl
www.sowadruk.pl / www.wydacksiazke.pl

DRU KAR NIA SO WA TO NAj LEP SzA CY FRO WA DRU KAR NIA DzIE łO WA 2020 I 2021 RO KU 
W OCE NIE KLIEN TÓW WG RAN KIN GU mA GA zY NU WY DAW CA. 

Ofe ru je my druk ksią żek, in struk cji, bro szur i cza so pism od 1 do 3000 egz. Dzię ki no wo cze sne mu i pro fe -
sjo nal ne mu par ko wi ma szyn za pew nia my do sko na łą ja kość, krót kie ter mi ny re ali za cji oraz kon ku ren cyj ne 
ce ny. Dru ku je my na pa pie rach ar ku szo wych i ro lo wych. Wy ko nu je my opra wę mięk ką, mięk ką szy tą, 
ze szy to wą oraz twar dą szy tą. Dzię ki naj now szej in we sty cji w ma szy nę MGI iFOIL wy ko nu je my la kier 2D
i 3D oraz bez ma try co wy hot -stam ping 2D i 3D w róż nych ko lo rach me ta licz nych, na wet w na kła dzie 1 egz.
Po za tra dy cyj nym dru kiem ofe ru je my druk na ży cze nie (POD), druk w tran szach (POD+) oraz usłu gi
dla sel f pu bli she rów, łącz nie z dys try bu cją ksią żek.

SUN CHE mI CAL I EP PLE 
ROz SzE RzA ją OFER Tę FARb 
––––––––––

Fir ma Sun Che mi cal po in for mo wa ła o no wych pro duk tach w ofer -

cie. Do port fo lio tra fia far ba SunPak DirectFood Plus na da ją ca się

do bez po śred nie go kon tak tu z żyw no ścią (DFC) i prze zna czo na do

of f se to we go dru ku ar ku szo we go opa ko wań.

Dzię ki ulep szo nej pig men ta cji SunPak DirectFood Plus ofe ru je

więk szą in ten syw ność i do kład ność ko lo rów niż po przed nik – SunPak

Or ga nic. No wy wa riant far by za pew nia sta bil ność of f se to wą na tym

sa mym po zio mie, co stan dar do we pro duk ty Sun Che mi cal o ni skiej

mi gra cji, ta kie jak SunPak FSP, co zo sta ło po twier dzo ne w sze ro ko za -

kro jo nych te stach prze my sło wych z wio dą cy mi part ne ra mi w ca łej

Eu ro pie.

Po łą cze nie SunPak DirectFood Plus z wod ny mi po wło ka mi ba rie -

ro wy mi SunSpec SunStar DFC fir my Sun Che mi cal da je obec nie dru -

kar niom i wła ści cie lom ma rek do sko na łe roz wią za nie za stę pu ją ce

pla sti ko we ba rie ry i wkład ki w opa ko wa niach pa pie ro wych.

Roz wój in no wa cyj nej tech no lo gii, któ ra po zwa la na bez piecz ny,

bez po śred ni kon takt far by z żyw no ścią we wnątrz opa ko wa nia pa pie -

ro we go, jest wy ni kiem sta łej współ pra cy z nie miec kim pro du cen tem

farb dru kar skich, fir mą Ep ple Druck far ben. W 2019 ro ku fir ma Sun

Che mi cal pod pi sa ła wy łącz ną umo wę z Ep ple na po łą cze nie za so bów

i pro duk cję BoFood Or ga nic, wa rian tu do stęp ne go w Eu ro pie pod

mar ką SunPak Or ga nic. Uda na współ pra ca po mię dzy Ep ple i Sun

Che mi cal do pro wa dzi ła do opra co wa nia naj now szej ga my farb DFC.

Asor ty ment bę dzie sprze da wa ny przez Ep ple pod na zwą BoFood

DFC oraz przez Sun Che mi cal pod na zwą SunPak DirectFood Plus.

Ni co las Be tin, dy rek tor ds. stra te gii pro duk tów EMEA i Glo bal

Su sta ina bi li ty Bu si ness Le ader w Sun Che mi cal ko men tu je: Sun

Che mi cal do strze ga du żą war tość wspól nej pra cy z Ep ple nad opra -

co wa niem se rii farb do bez po śred nie go kon tak tu z żyw no ścią, obej -

mu ją cej sze ro kie spek trum ko lo rów. No we far by po zwo lą po sze rzyć

port fo lio i umoż li wią na szym klien tom ofe ro wa nie wła ści cie lom ma -

rek bar dziej na da ją cych się do re cy klin gu opa ko wań. (...)

Ko men tu jąc współ pra cę Ste fan Schülling, czło nek za rzą du Ep ple

Druck far ben AG, mó wi: Cie szy my się, że roz sze rza my na szą do tych cza -

so wą współ pra cę z Sun Che mi cal. Ory gi nal ny BoFood Or ga nic był wy -

jąt ko wą in no wa cją i je ste śmy dum ni ze stwo rze nia opa ten to wa nej

na ca łym świe cie far by do dru ku of f se to we go, któ ra zo sta ła za twier dzo -

na do na dru ku na we wnętrz nej stro nie opa ko wań żyw no ści. (...)

Far ba SunPak DirectFood Plus na tych miast tra fi do sprze da ży

w ca łej Eu ro pie.

Opra co wa no na pod sta wie in for ma cji fir my Sun Che mi cal


