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

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

AmAGrAF zAjmuje się DosTArczAniem urzĄDzeń PoLiGrAFicznycH.
specjalizujemy się w systemach produkcyjnych do druku cyfrowego, ploterach wielkoformatowych
oraz urządzeniach introligatorskich i wykańczających.
dostarczamy oraz serwisujemy systemy produkcyjne do druku cyfrowego, drukarki solwentowe,
drukarki uV, plotery tnące, plotery termiczne, plotery frezujące, gilotyny elektryczne i hydrauliczne,
falcerki, zbieraczki, oklejarki, foliarki, złociarki, lakierówki, bindownice. każdy klient może liczyć na
profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zaopatrzyć się w materiały eksploatacyjne oraz
części zamienne. oferujemy urządzenia marek: canon, duplo, konica minolta, develop, coner, mutoH,
oki colorpainter, summa, graphtec.

uszLAcHeTnienie Druku, wzmocnienie kAżDej mArki, jAkość

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

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

APi Foilmakers jest producentem metalizowanych folii do ozdabiania etykiet, opakowań, graﬁk.
specjalista w produkcji metalizowanych folii do hot stampingu, cold stampingu, metalizowanych folii
do laminowania w technologii offsetowej, folii pigmentowych, dyfrakcyjnych.
służymy profesjonalnym doradztwem technicznym, zapewniamy szkolenia oraz konsultacje techniczne na każdym etapie produkcji opakowania lub etykiety.
APi FoiLmAkers To GLobALny PArTner.
jesTeśmy zAwsze bLisko nAszycH kLienTów!

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.

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

zAjmujemy się sPrzeDAżĄ mAszyn i mATeriAłów PoLiGrAFicznycH. w szczeGóLności sPecjALizujemy się w sPrzeDAży, insTALAcji orAz obsłuDze PosPrzeDAżnej mAszyn inTroLiGATorskicH.
w ofercie posiadamy m.in.:
krajarki, trójnoże, podnośniki do papieru, utrząsarki, linie i systemy cięcia bAumAnnPerFecTA, automatyczne linie zbierająco-szyjące do oprawy zeszytowej, zszywarki i głowice do szycia drutem HoHner,
bigówko-perforatorki bAccioTTini, falcerki automatyczne mb bAuerLe, falcerki kieszeniowe oraz kieszeniowo-nożowe dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego oraz spożywczego Guk, linie do wykrawania i banderolowania etykiet bLumer, wiertarki i systemy wiercenia papieru DurseLen, maszyny do nisko- i średnionakładowej oprawy twardej scHmeDT, urządzenia do laminowania TecnomAc,
sztance rotacyjne roLLem insiGniA.

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

58

sPecjALizujemy się w DosTArczAniu rozwiĄzAń Do inTroLiGATorni DLA DrukArni cyFrowycH,
TecHnoLoGii zArzĄDzAniA koresPonDencjĄ mAsowĄ orAz AuTomATykĄ PoczTowĄ:
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.
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DosTAwcy mATeriAłów i urzĄDzeń Do obróbki Po Druku

w oFercie Firmy DuPLo PoLskA znAjDujĄ się rozwiĄzAniA DuPLo
orAz rozwiĄzAniA Firm PArTnerskicH: muLTiGrAF, riGo, TAuLer, cHALLenGe
n urządzenia do lakierowania wybiórczego uV 3d
n banderolownice
n linie do oprawy zeszytowej
n zbieraczki podciśnieniowe i cierne
n falcerki do łamów równoległych i krzyżowych
n oklejarki eVa i pur
n bigówki, bigówko-falcerki i bigówko-perforatory n urządzenia wielozadaniowe do cięcia,
n wycinarki do wizytówek
bigowania i perforacji w jednym przebiegu
n sztance rotacyjne
n trójnoże do książek
n foliarki automatyczne
n plotery tnące
n powielacze cyfrowe
n utrząsarki

DuPLo sP. z o.o. PoLskA sP.k.
ul. wał miedzeszyński 131B, 04-987 warszawa

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
zAPrAszAmy!

erkA s.c.
ul. wiślana 70, 05-092 Łomianki

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 plotery tnące n systemy do wycinania etykiet z roli i arkuszy n drukarki do pudełek i toreb n maszyny do produkcji opakowań niskonakładowych, rigid-box n foliarki półautomatyczne i automatyczne
n bigówki, bigówko-falcerki, falcerki, okrawacze, utrząsarki n urządzenia do oprawy spiralnej, perforatory, linie do produkcji kalendarzy i notesów n średnio- i wysokonakładowe maszyny do oprawy twardej n lakierówki uV, oklejarki, sztanctygle, zszywarki i inne.

kontakt:
tel.: 22 845 70 23
fax: 22 845 70 27
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl

tel.: 22 751 39 12, 22 751 77 64
fax: 22 751 39 13, info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

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
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grawer polska od lat pracuje dla największych klientów w branży poligraﬁcznej i reklamowej. nasze
matryce mosiężne, magnezowe i polimerowe znajdują zastosowanie w przemyśle opakowaniowym
typu premium, szczególnie w branży kosmetycznej, cukierniczej i alkoholowej. dzięki naszym produktom
możliwe jest wykonywanie tłoczeń i złoceń na papierze, kartonie, skórze i tworzywach skóropodobnych,
drewnie oraz innych nośnikach reklamowych.
GrAwer PoLskA AnDrzej włocH
ul. sianowska 7, 61-431 poznań
tel. +48 862 30 63, biuro@grawerpolska.pl,
www.grawerpolska.pl

oFerujemy:
n matryce do złocenia
n matryce do tłoczenia 2d i 3d
n matryce Braille'a

n

n

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

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

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

n

n
n
n

matryce do złocenia z przetłoczeniem
matryce strukturalne
matryce rotacyjne

złAmywArki sTAHLFoLDer półautomatyczne, automatyczne i o wysokiej wydajności serii ti, BH/cH,
tH/kH, tX, różne konﬁguracje nakładania i wykładania m.in. nakładaki paletowe pfX, opcje/akcesoria do przegniatania, perforacji, aplikacji kleju, linie do przygotowywania mailingów;
nowość: stahlfolder tH 56 pharma, stahlfolder p-stacker i bezobsługowy system transportowy.
GiLoTyny PoLAr serii d 56, 66, 80, 115, szybkie gilotyny serii n, systemy krojenia polar cutting system
120, 160, 200, 200 pace, 300, polar labelsystem do produkcji etykiet, system cięcia laserowego
polar digicut eco, trójnoże; nowość: automatyczny system utrząsania stosu airgo jog.
mAszyny Do ProDukcji oPAkowAń: składarko-sklejarki diana, maszyny sztancująco-tłoczące easymatrix, promatrix, powermatrix, linie do inspekcji arkuszy diana eye; światowa premiera: nowa maszyna
sztancująca mastermatrix 106 csB.

mAszyny i usłuGi DLA PoLiGrAFii
n automaty do produkcji okładek, teczek i segregatorów, falcerki n automaty do sztancowania i złocenia
n składarko-sklejarki do pudełek i kartonów n przemysłowe laminatory termiczne i na bazie wodnej
n automaty do kaszerowania, przekrawacze do papieru, bobiniarki, gilotyny 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).

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 jesT DosTAwcĄ ProFesjonALnycH sysTemów ProDukcyjnycH
i PrzemysłowycH Do Druku cyFroweGo, w Tym rozwiĄzAń Do uszLAcHeTnień
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

w swojej ofercie posiada cyfrowe urządzenia do uszlachetnień lakierem sensorycznym i folią metaliczną.
w ofercie konica minolta znajdują się rozwiązania umożliwiające cyfrowe lakierowanie wybiórcze
lakierem 2D i 3D, czy nakładanie folii na gorąco – zarówno na arkuszach, jak i na roli.
podstawą działania konica minolta jest przede wszystkim diagnoza potrzeb klienta, na drugim etapie
wybór, a następnie wdrożenie rozwiązania wraz ze wsparciem technicznym.
konica minolta dysponuje najbardziej rozbudowaną strukturą obsługi serwisowej i sprzedażowej w polsce,
obsługując klientów w 15 oddziałach w całej polsce.

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

L FLeX – PrzyGoTowALniA eLAsTomerowA.
firma l-flex oferuje elastomerowe formy lakierujące do druku offsetowego, płaskie formy drukowe oraz
bezkońcowe tuleje do druku ﬂekso.
proponowane przez ﬁrmę tuleje elastomerowe pozwalają na bezkońcowy druk projektów bez widocznego
łączenia graﬁki na obwodzie druku. gotowe tuleje nasadza się bezpośrednio na rdzenie powietrzne maszyn
drukujących. pozwala to na bardzo duże oszczędności czasu oraz materiałów eksploatacyjnych.
proﬁl działalności ﬁrmy oparty jest na hybrydowej technologii dle (Hybrid direct laser engraving)
– technologii bezpośredniego grawerowania laserowego elastomerowych form drukowych przy jednoczesnym zastosowaniu dwóch niezależnych wiązek promieniowania laserowego yag – co2.
Zapewniamy opiekę również na etapie projektu.
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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

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

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

n
n
n

złociArki gietz / jiguo
kAszerownice jiasun / jiguo
bLAnkinG oFFLine laserck

www.mmds.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.

w ofercie: 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.

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

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

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.

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

smArT LFP sPecjALizuje się w oPTymALizAcji Procesów Druku i PosT-FinisHinGu w ﬁrmach
poligraﬁcznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych z obszaru druku Viscom, branży opakowaniowej oraz
druku na tekstyliach. gwarantujemy pełną asystę w doborze rozwiązań, maszyn i urządzeń do obróbki, optymalizacji i projektowaniu workﬂow oraz rozwiązań softwarowych. w ofercie znajdują 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.

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
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DosTAwcy mATeriAłów i urzĄDzeń Do obróbki Po Druku

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
sprzedaż i serwis i nowe i używane maszyny poligraﬁczne
i części zamienne i wsparcie techniczne i relokacje drukarń.

reklama

wyłączny przedstawiciel światowych liderów w produkcji maszyn i urządzeń poligraﬁcznych:
i Heiber + scHrÖDer: okienkowanie i produkcja opakowań przestrzennych i sAnwA – japońska technologia sztancowania i tłoczenia i oPPLiGer – szwajcarskie linie do kaszerowania i yAwA: złocenie na gorąco
i tłoczenie i DAkiou: sztancowanie i tłoczenie materiałów z roli i FeLiX: zautomatyzowana aplikacja kleju
w produkcji opakowań, pos i materiałów marketingowych i Xeikon: przemysłowy druk cyfrowy w jakości
1200 dpi i sATe: maszyny do opakowań rigid box i Ace: kontaktowe i bezkontaktowe czyszczenie wstęgi; antystatyka; maszyny do mycia wielkoformatowych polimerów i veTAPHone: systemy icorona oraz iplasma
do zwiększania adhezji i b&r moLL – kompaktowe rozwiązania do składania i wykrawania i novATec
– termoformowanie opakowań z kartonu i tektury i iwAsAki – semirotacyjne maszyny offset uV i ﬂexo uV,
systemy do ﬁniszingu i sALDoFLeX – maszyny do druku ﬂekso oraz do produkcji toreb plastikowych.

jesTeśmy PrzeDsTAwicieLem w PoLsce Firm:

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

WAB
ARTYKUŁY
POLIGRAFICZNE
kontakt:
tel./fax: (81) 718 67 02
tel./fax: (81) 718 67 03
info@wab.lublin.pl
www.wab.lublin.pl

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

vinfoil

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 jeDnym z wioDĄcycH PrzeDsiębiorsTw
w brAnży uszLAcHeTniAniA Druku w PrzemyśLe oPAkowAń,
eTykieT i Druków AkcyDensowycH.
n

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

n
n

dostarczamy produkty dla arkuszowego i rolowego druku offsetowego, maszyn lakierujących
oraz dla sitodruku i ﬂeksograﬁi.
organizujemy seminaria i szkolenia.
mamy do dyspozycji szeroki asortyment produktów, doradztwo techniczne, nowoczesne
rozwiązania technologiczne oraz serwis techniczny dla produktów opracowanych dla naszych
klientów i dostosowanych do ich parku maszynowego.

woLFF Dce sP. z o.o. – ProDucenT wykrojników DLA PoLiGrAFii

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

zFP zAkłAD FoLiowAniA PAPieru
ul. krzemowa 5, 81-577 gdynia

wolff dce to spółka mająca w swoich szeregach pracowników z dużym doświadczeniem w dziedzinie
produkcji wykrojników dla poligraﬁi. firma należy do grona najstarszych na polskim rynku przedsiębiorstw
tej branży. jest liderem na rynku opakowań i współpracuje z największymi koncernami opakowaniowymi.
przedmiotem jej działania jest projektowanie i produkcja wykrojników płaskich do tektury falistej oraz litej.
nasz doświadczony zespół zapewnia pełen zakres usług od projektu do gotowych narzędzi.
ponadto:
n projektujemy opakowania
n wykonujemy prototypy
n pertinaxy (rillmy)
n zapewniamy doradztwo i pełen serwis

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

tel.: 58 629 90 44
www.zfp.com.pl
zfp@zfp.com.pl
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oferujemy:
n folie termiczne
www.zfp.com.pl
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