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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 automaty paczkowe 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

zAj mu je my się sPrze DA żĄ mA szyn i mA Te riA łów Po Li GrA Ficz nycH. w szcze GóL no ści sPe cjA Li -
zu je my się w sPrze DA ży, in sTA LA cji orAz ob słu Dze Po sPrze DAż nej mA szyn in Tro Li GA Tor skicH.
w ofer cie po sia da my m.in.:
kra jar ki, trój no że, pod no śni ki do pa pie ru, utrzą sar ki, li nie i sys te my cię cia bAu mAn n Per Fec TA, au to -
ma tycz ne li nie zbie ra ją co -szy ją ce do opra wy ze szy to wej, zszy war ki i gło wi ce do szy cia dru tem HoH ner,
bi gów ko -per fo ra tor ki bAc cioT Ti ni, fal cer ki au to ma tycz ne mb bAu er Le, fal cer ki kie sze nio we oraz kie -
sze nio wo-no żo we dla prze my słu far ma ceu tycz ne go, ko sme tycz ne go oraz spo żyw cze go Guk, li nie do wy -
kra wa nia i ban de ro lo wa nia ety kiet bLu mer, wier tar ki i sys te my wier ce nia pa pie ru Dur se Len, ma szy -
ny do ni sko- i śred niona kła do wej opra wy twar dej scHmeDT, urzą dze nia do la mi no wa nia Tec no mAc,
sztan ce ro ta cyj ne roL Lem in si GniA.

API FOLIE POLSKA SP. Z O.O.
ul. raszyńska 13, 05-500 piaseczno
tel.: 22 737 58 01 
polska.sales@apifoilmakers.com
www.apifoilmakers.com

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. 

https://akonda.pl
mailto:info@akonda.pl
https://amagraf.pl
https://kopiarki.lodz.pl
https://develop.sklep.pl
https://solwentowe.pl
https://introligatorskie.pl
mailto:biuro@amagraf.pl
https://apifoilmakers.com
mailto:polska.sales@apifoilmakers.com
https://www.meccanotecnicagroup.com/aster-polska/pl/
mailto:info@asterpolska.pl
mailto:erich.koschek@astereurope.com
https://www.avargraf.pl
mailto:avargraf@avargraf.pl
https://www.docufield.com/pl/
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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 plotery tnące
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

ProDucenT mAszyn inTroLiGATorskicH
(krajarki, stoły do montażu okładek i opakowań, oprawa twarda, przepycharki etykiet). 
kilkanaście tysięcy wdrożeń w polsce oraz ponad 40 krajach! 
oferujemy wsparcie techniczne (własny serwis) na terenie całej polski. 
bezpośredni importer urządzeń tj.:
n plo te ry tną ce n sys te my do wy ci na nia ety kiet z ro li i ar ku szy n dru kar ki do pu de łek i to reb n ma szy -
ny do pro duk cji opa ko wań ni sko na kła do wych, ri gid -box n fo liar ki pół au to ma tycz ne i au to ma tycz ne 
n bi gów ki, bi gów ko -fal cer ki, fal cer ki, okra wa cze, utrzą sar ki n urzą dze nia do opra wy spi ral nej, per fo ra -
to ry, li nie do pro duk cji ka len da rzy i no te sów n śred nio- i wy so ko na kła do we ma szy ny do opra wy twar -
dej n la kie rów ki uV, okle jar ki, sztanc ty gle, zszy war ki i in ne.

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

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

15115

https://www.duplopolska.pl
mailto:info@duplopolska.pl
https://erka.com.pl
mailto:info@erka.com.pl
https://grafmasz.pl
mailto:info@grafmasz.pl
https://dienes.com.pl
mailto:biuro@dienes.com.pl
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L FLeX – Przy Go To wAL niA eLA sTo me ro wA. 
fir ma l -flex ofe ru je ela sto me ro we for my la kie ru ją ce do dru ku of f se to we go, pła skie for my dru ko we oraz
bez koń co we tu le je do dru ku flek so.
pro po no wa ne przez fir mę tu le je ela sto me ro we po zwa la ją na bez koń co wy druk pro jek tów bez wi docz ne go
łą cze nia gra fi ki na ob wo dzie dru ku. go to we tu le je na sa dza się bez po śred nio na rdze nie po wietrz ne ma szyn
dru ku ją cych. po zwa la to na bar dzo du że oszczęd no ści cza su oraz ma te ria łów eks plo ata cyj nych.
pro fil dzia łal no ści fir my opar ty jest na hy bry do wej tech no lo gii dle (Hy brid di rect la ser en gra ving) 
– tech no lo gii bez po śred nie go gra we ro wa nia la se ro we go ela sto me ro wych form dru ko wych przy jed no -
cze snym za sto so wa niu dwóch nie za leż nych wią zek pro mie nio wa nia la se ro we go yag – co2. 
Za pew nia my opie kę rów nież na eta pie pro jek tu.

L FLEX SP. Z O.O.
siedziba i zakład produkcyjny: 
ul. trakt lubelski 187, 04-667 warszawa
e-mail: kontakt@l-flex.pl
www.l-flex.pl

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, plotery laserowe summA L,
n rolowe plotery tnące summA (summacut, summa s class 2),
n laminatory nescHen (coldlam 1650, Hotlam 1650 tH) oraz meFu (mf 1700-m1 pro, mf 1700-f2), 
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).

KONICA MINOLTA 
BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.
ul. krakowiaków 44, 02-255 warszawa
tel.: 22 560 33 00
e-mail: info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.pl

ko ni cA mi noL TA jesT Do sTAw cĄ Pro Fe sjo nAL nycH sys Te mów Pro Duk cyj nycH 
i Prze my sło wycH Do Dru ku cy Fro we Go, w Tym roz wiĄ zAń Do uszLA cHeT nień

w swo jej ofer cie po sia da cy fro we urzą dze nia do uszla chet nień la kie rem sen so rycz nym i fo lią me ta licz ną.
w ofer cie ko ni ca mi nol ta znaj du ją się roz wią za nia umoż li wia jące cy fro we la kie ro wa nie wy biór cze
la kie rem 2D i 3D, czy na kła da nie fo lii na go rą co – za rów no na ar ku szach, jak i na ro li.
pod sta wą dzia ła nia ko ni ca mi nol ta jest przede wszyst kim dia gno za po trzeb klien ta, na dru gim eta pie
wy bór, a na stęp nie wdro że nie roz wią za nia wraz ze wspar ciem tech nicz nym.
konica minolta dysponuje najbardziej rozbudowaną strukturą obsługi serwisowej i sprzedażowej w polsce,
obsługując klientów w 15 oddziałach w całej polsce.

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

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 system 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.

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, falcerki 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 dnej
n au to ma ty do ka sze ro wa nia, prze kra wa cze do pa pie ru, bo bi niar ki, gi lo ty ny n automaty do montażu
magnesów, okienkarki, torebkarki, maszyny flekso n cały program maszyn do introligatorni.

zapewniamy instalację, szkolenie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Dodatkowo zajmujemy się: n modernizacją maszyn (nowa elektronika, nowy komputer)
n naprawą elektroniki poligraficznej n wyceną maszyn poligraficznych (simp spec. 217).

http://www.grawerpolska.pl
mailto:biuro@grawerpolska.pl
https://www.heidelberg.com/pl/pl/index.jsp
mailto:info.pl@heidelberg.com
https://infograf.eu
mailto:biuro@infograf.eu
https://www.integart.com.pl/pl
https://www.komplementarne.pl
https://www.konicaminolta.pl/pl-pl
mailto:info@konicaminolta.pl
http://www.l-flex.pl
mailto:kontakt@l-flex.pl
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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

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; 
DAkiou – urządzenia do formowania opakowań; DAyuAn – przekrawacze do papieru z roli na arkusz;
yoco – automatyczne sztance płaskie oraz złociarki; sAkurAi – automaty sitodrukowe/lakier uV;
kDX – foliarki jedno- i dwusystemowe; youbonD – kaszerownice;
inne – okienkarki, systemy do inspekcji, urządzenia pomiarowe.

                          
                           

                             
                          

                            
                           
                         
                         
                             

            

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.   

                            
                           

                           
             

             
                       
                           
                  
         
                             

n AuTomATy szTAncujĄce jiguo / wohlenberg
n AuTomATy szTAncujĄce 

z bLAnkinGiem wohlenberg
n skłADArko-skLejArki Zihong
n okienkArki gietz / jiguo
n FoLiArki Zihong

n złociArki gietz / jiguo
n kAszerownice jiasun / jiguo
n bLAnkinG oFFLine laserck

www.mmds.pl

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

25 LAT DoświADczeniA w sPrzeDAży mAszyn Do ProDukcji oPAkowAń. 
TyLko nAjLePsze i „sPrAwDzone w boju” mArki. 
włAsny serwis mAszyn PosTPress.

https://zenonlapinski.pl
mailto:biuro@zenonlapinski.pl
https://mmds.pl
https://mmds.pl
https://www.mullermartini.com/en/homepage/
http://www.reprograf-grafikus.com.pl
mailto:malisz.tomasz@reprograf-grafikus.com.pl
mailto:naglik.tomasz@reprograf-grafikus.com.pl
mailto:kolatko.marcin@reprograf-grafikus.com.pl
https://www.scorpio.com.pl
mailto:introligator@scorpio.com.pl
https://www.smartlfp.pl


PoLiGrAFikA 11/202162

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

WOLFF DCE SP. Z O.O.
siedziba: ul. trakt lubelski 187; 04-667 warszawa
zakład produkcyjny:
ul. geodetów 29; 05-500 józefosław
e-mail: wykrojnik@wykrojnik.pl / www.wolffdce.pl

woLFF Dce sP. z o.o. –  Pro Du cenT wy kroj ni ków DLA Po Li GrA Fii

wolff dce to spół ka ma ją ca w swo ich sze re gach pra cow ni ków z du żym do świad cze niem w dzie dzi nie 
pro duk cji wy kroj ni ków dla po li gra fii. fir ma na le ży do gro na naj star szych na pol skim ryn ku przed się biorstw 
tej bran ży. jest li de rem 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.  
przed mio tem jej dzia ła nia jest pro jek to wa nie i pro duk cja wy kroj ni ków pła skich do tek tu ry fa li stej oraz li tej.
nasz do świad czo ny ze spół za pew nia pe łen za kres usług od pro jek tu do go to wych na rzę dzi. 
po nad to:
n pro jek tu je my opa ko wa nia n wy ko nu je my pro to ty py
n per ti na xy (ril l my) n za pew nia my do radz two i pe łen ser wis

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.

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 print 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.

 

jesTeśmy PrzeDsTAwicieLem w PoLsce Firm:

eTernA
automaty sztancujące z oczyszczaniem i separacją, 
automaty do hot-stampingu, składarko-sklejarki do pudełek

vinFoiL
innowacyjne urządzenia do cold-stampingu w procesie 
druku offsetowego z możliwością wielokrotnego użycia folii. 
urządzenia Vinfoil posiadają certyfikat myclimate

wy łącz ny przed sta wi ciel świa to wych li de rów w pro duk cji ma szyn i urzą dzeń po li gra ficz nych: 
i He iber + scHrÖDer: okien ko wa nie i pro duk cja opa ko wań prze strzen nych i sAn wA – ja poń ska tech no -
lo gia 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 materiałów 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 Xe ikon: prze my sło wy druk cy fro wy w ja ko ści
1200 dpi i sA Te: ma szy ny do opa ko wań rigid box i Ace: kon tak to we i bez kon tak to we czysz cze nie wstę gi; an -
ty sta ty ka; ma szy ny do my cia wiel ko for ma to wych po li me rów i ve TA PHo ne: sys te my icorona oraz iplasma
do zwięk sza nia ad he zji 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 i iwA sA ki – se mi ro ta cyj ne ma szy ny of f set uV i fle xo uV, 
sys te my do fi ni szin gu i sAL Do FLeX – ma szy ny do dru ku flek so oraz do pro duk cji to reb pla sti ko wych.

TECHNOGRAPH SP. Z O.O. SP. K.
ul. Zawiła 61, 30-390 kraków
tel.: + 48 (12) 262 04 72, kom.: +48 535 461 500
biuro@technograph.pl / www.technograph.pl

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.

vinfoil

BIURO HANDLOWE VERUS, MACIEJ OLEJNIK
ul. sienna 4, 62-080 lusówko
tel.: +48 601 720242
www.eterna-group.com
maciej.olejnik@eterna-group.eu
www.vinfoil.com, m.olejnik@vinfoil.com

https://www.technograph.pl
mailto:biuro@technograph.pl
http://www.eterna-group.com
https://vinfoil.com
mailto:maciej.olejnik@eterna-group.eu
mailto:m.olejnik@vinfoil.com
https://wab.lublin.pl
mailto:info@wab.lublin.pl
mailto:biuro@weilburger-grafik.pl
https://www.weilburger.com/en/products/graphics/
http://www.wolffdce.pl
mailto:wykrojnik@wykrojnik.pl
http://www.zfp.com.pl
mailto:zfp@zfp.com.pl
http://www.zfp.com.pl



