uszLAcHeTniAnie Druków

reklama
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oddział kraków:
ul. półłanki 29g, tel.: 12 653 17 36
oddział łódź:
ul. nowe sady 4, tel.: 42 687 59 94
oddział Poznań:
ul. gnieźnieńska 66, 62-006 Bogucin
tel.: 61 842 94 30
oddział warszawa:
ul. marywilska 34 bud. e1, tel.: 22 716 52 83
zAPrAszAmy!

foliowanie: matowe, błysk, soft touch
foliowanie: strukturalne, dyfrakcyjne, antybakteryjne
foliowanie pet metaliczne pod dalszy zadruk
lakierowanie uV, 3d
lakierowanie zapachowe, strukturalne, z brokatem
lakierowanie zdrapki uV
Hot-stamping – złocenie
tłoczenie suche – wypukłe, wklęsłe
sztancowanie, bigowanie, wykrawanie
nacinanie, perforowanie, kalandrowanie

FoLLAk sP. z o.o. sP.k.
siedziba:
ul. marywilska 34
02-230 warszawa
tel.: +48 22 654 50 83
www.follak.com.pl

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.
oFerujemy:
n matryce do złocenia
n matryce do tłoczenia 2d i 3d
n matryce Braille'a
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matryce do złocenia z przetłoczeniem
matryce strukturalne
matryce rotacyjne

w nAszej oFercie szeroki wAcHLArz usłuG uszLAcHeTniAniA
orAz nAjwyższej jAkości Druk i eFekTy sPecjALne
n uszLAcHeTniAnie Druków: lakierowanie uV, foliowanie matowe i błyszczące, także dwustronne,
laminowanie, liquid metal – złocenie bez matrycy
n eFekTy sPecjALne w Druku: brokatowy, termoaktywny, strukturalny, światłoczuły, zapachowy, zmywalny, luminescencyjny, zabezpieczający i wiele innych
n nowoczesny siToDruk: zdrapka, druk magnesów, na tworzywach sztucznych, naklejek podłogowych, zadruk klejem
n Druk cyFrowy: wielkoformatowy lateksowy, laserowy, personalizacja, wycinanie kształtów
n nowość: FoLiA AnTybAcTer – eliminacja 99% bakterii, zDrAPkA w pełnym kolorze

GrAwer PoLskA AnDrzej włocH
ul. sianowska 7, 61-431 poznań
tel. +48 862 30 63, biuro@grawerpolska.pl,
www.grawerpolska.pl

usługi Poligraﬁczno-reklamowe
PAsjA jacek stencel
ul. nowy Świat 23a, 43-190 mikołów
tel.: 32 22 60 789, biuro@pasja.com.pl
www.pasja.com.pl

grupa werner kenkel to lider w produkcji tektury falistej, opakowań oraz standów (pos).
w 3 zakładach na terenie polski zatrudnia obecnie 1800 pracowników. nowocześnie zarządzana i dynamicznie
rozwijająca się polska ﬁrma rodzinna o europejskim formacie. 42 lata doświadczeń łączą się z młodym duchem,
solidną pracą oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników.
uszLAcHeTniAnie oPAkowAń m.in.: lakierami uV, hybrydowymi, pachnącymi, tłoczenia wklęsłe i wypukłe,
laminowanie folią, wklejanie okienek.
werner kenkel sp. z o.o.
Zakład fleksograﬁczny: ul. mórkowska 3, 64-117 krzycko wielkie, tel.: 65 533 15 00, fax: 65 533 17 00
Zakład offsetowy: ul. mórkowska 4, 64-117 krzycko wielkie, tel.: 65 533 32 20, fax: 65 533 32 23
werner kenkel bochnia sp. z o.o.
Zakład fleksograﬁczny: ul. a. mitery 7, 32-700 Bochnia, tel.: 14 648 36 00, fax: 14 648 36 01

www.wernerkenkel.com.pl

woLFF LDP – To sPółkA z Dużymi TrADycjAmi w DzieDzinie uszLAcHeTniAniA Druku.
firma należy do liderów na rynku opakowań i współpracuje z największymi koncernami
opakowaniowymi. podstawowy zakres działalności ﬁrmy to laminowanie druków,
laminowanie foliami pod dalszy zadruk i wykonywanie zabezpieczeń foliami barierowymi.
firma oferuje szeroką paletę możliwości w zakresie foliowania wszelkiego rodzaju podłoży
kartonowych i papierowych wykorzystując do tego celu folie Bopp matowe, błyszczące, soft touch
i scuff free, a także folie pet transparentne, metalizowane i holograﬁczne oraz folie polietylenowe
i folie biodegradowalne.

WOLFF LDP SP. Z O.O.
siedziba: ul. trakt lubelski 187, 04-667 warszawa
zakład produkcyjny: piotrowice 71
05-480 karczew (koło otwocka)
e-mail: bok@wolffldp.pl / www.wolffldp.pl

zFP zAkłAD FoLiowAniA PAPieru
ul. krzemowa 5, 81-577 gdynia
wykonujemy usłuGi:
laminowania jednostronnego
n laminowania dwustronnego
n kalandrowania
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www.zfp.com.pl
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tel.: 58 629 90 44
www.zfp.com.pl
zfp@zfp.com.pl
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