Drukarnie Dziełowe w PoLsce

reklama

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

oD Pasji Do Perfekcji. abeDik to nowocześnie zarządzana drukarnia dziełowa, która oferuje druk
książek w oprawie broszurowej i złożonej-twardej.
do dyspozycji naszych klientów stawiamy 13 maszyn zwojowych w formatach a i B, maszynę zwojową timson t32, która umożliwia wysokowydajny druk w technologii heatset, maszyny arkuszowe
Heidelberg, 4 linie do oprawy broszurowej kolbus z możliwością realizowania oprawy skrzydełkowej
i „podwójnej produkcji”, linię do oprawy twardej kolbus, linie do oprawy zeszytowej.
drukarnia dysponuje także szerokim wachlarzem technologii uszlachetniania druku, w skład których
wchodzą: tłoczenie, tłoczenie folią metalizowaną, laminowanie szerokim asortymentem folii, lakierowanie różnorodnymi lakierami uV, barwienie bloków książkowych.
serDecznie zaPraszamy Do wsPółPracy

ArtDruk
ZAkłAD PoligrAficZny
AnDrZej łuniewski
ul. napoleona 2, 05-230 kobyłka

oferta i stosowane technoLoGie: produkcja książek, katalogów branżowych, czasopism oraz
broszur, folderów, plakatów, ulotek. druk offsetowy, oprawa miękka klejona (pur i Hot-melt), oprawa szyto-klejona, oprawy zeszytowe. uszlachetnianie foliami mat, błysk, lakierem uV plus wybiórczy. realizujemy
duże zlecenia. oprawiamy do 150 tys. książek na dobę. specjalizujemy się w oprawie miękkiej.

tel.: 22 786 08 30
tel.: 22 786 04 05
artdruk@artdruk.com
www.artdruk.com

wyPosażenie Drukarni: kompletna zautomatyzowana 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, druki akcydensowe, reklamowe, uszlachetnianie druków.
wyPosażenie Drukarni:
n przygotowalnia: suprasetter 106,
n druk: maszyny offsetowe: Heidelberg speedmaster sm102-2 z odwracaniem, rapida kBa 106-8
z odwracaniem, rapida kBa 105-4, laminarka jupiter;
n introligatornia: krajarki, falcerki, zbieraczki, niciarki, trójnoże, linia do oklejania grzbietów książkowych
i lamowania, linie zbierająco-szyjące, linia do oprawy miękkiej, maszyny do montowania i proﬁlowania
okładki – także zintegrowanej, prasy do tłoczenia folią, linia do oprawy twardej i zintegrowanej, maszyna do wkładania i przyklejania tasiemek/zakładek.

DrukArniA
im. A. PółtAwskiego
ul. krakowska 62
25-701 kielce

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.

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

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.

DrukArniA wyDAwnicZA im. w.l. AncZycA s.A.
ul. nad drwiną 10, 30-741 kraków
tel.: +48 517 052 934, e-mail: dw@anczyca.pl
www.anczyca.pl

początki drukarni wydawniczej im. w.l. anczyca s.a. sięgają 1870 r., tworzenie książek jest sztuką, dlatego
każde zlecenie realizujemy wyjątkowo starannie, angażując w nie naszą pasję i zgromadzone doświadczenie.
stosujemy hybrydowe technologie drukowania; drukarnia wyposażona jest m.in. w czterokolorowe offsetowe
maszyny drukujące. technologia druku cyfrowego oparta została na wysokowydajnych maszynach canon
Varioprint titan gwarantując najwyższą jakość monochromatycznego, jak i kolorowego druku cyfrowego.
Zaawansowane rozwiązania introligatorskie, w tym wdrożona w 2016 innowacyjna technologia zabezpieczenia
druków zwartych przed fałszowaniem umożliwia produkcję książek w oprawie złożonej (również
zintegrowanej) oraz prostej wraz z pełnym spektrum technik uszlachetniania druków.
Pasja, która nam towarzyszy, doceniana jest przez wydawców – od lat plasujemy się w czołówce rankingu
Drukarń Dziełowych „wydawcy wybierają drukarnię”.

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

niezwykLe wszechstronny Partner wyDawcy. celem Zarządu druk-intro s.a., od samego momentu
założenia ﬁrmy, była możliwość zaoferowania wydawcy maksymalnie szerokiego wachlarza profesjonalnych
usług poligraﬁcznych. wszystkie inwestycje podejmowane w ostatnich 10 latach nakierowane były na jego
realizację. aktualnie ﬁrma posiada nowoczesny i w wysokim stopniu zautomatyzowany proces produkcji,
ze znacznie rozwiniętym obszarem zarządzania jakością wyrobu ﬁnalnego. możemy państwu zaoferować
realizację szerokiego zakresu rodzajów opraw (twarda, zintegrowana, zeszytowa, broszurowa, spiralna) oraz
większość rodzajów uszlachetniania książek. jako jedyni w europie posiadamy dwie w pełni zautomatyzowane linie do produkcji książeczek kartonowych dla dzieci (w tym również książki z puzzlami, okienkami,
elementami z materiału – touch & feel), zarówno w oprawie broszurowej, jak i twardej. w ramach rozwoju
portfolio produktowego możemy również zaoferować karty do gry jak i książki szyte nićmi (singer sewn).
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służymy swoim PonaD trzyDziestoLetnim DoświaDczeniem oferujĄc:
n
n
n
n

książki w okładkach z zaokrąglonymi narożnikami
kalendarze książkowe i notatniki z praktycznymi dodatkami
oprawę złożoną twardą, szytą klejoną, broszury, w tym także ze skrzydełkami
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

Drukarnie Dziełowe w PoLsce

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

Drukarnia interak – twój Partner rozwiĄzań PoLiGraficznych
oczekujesz partnera rozumiejącego twoje potrzeby poligraﬁczne?
poznaj ofertę wiodącej drukarni w europie, która zadba o ich precyzyjną i terminową realizację.
gotowe rozwiązania DLa wyDawnictw. rozumiemy specyﬁkę działalności wydawniczej, dzięki czemu współpraca z nami to gwarancja najwyższej jakości usług i terminowości.
gotowe rozwiązania DLa firm. gwarantujemy szybkość, przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalizmu i najwyższej jakości realizacji zamówień.
Drukarnia interak jako pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w europie drukarni wsparła Dziesięć
zasad united nations Global compact w zakresie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

DrukArniA
interAk sP. Z o.o.
grzępy 50
64-700 czarnków, polska

oferta i stosowane technoLoGie: Druk czasopism i książek, katalogów i broszur, folderów, kalendarzy i ulotek w technologii offsetowej i druku cyfrowego. oprawa prosta klejona, szyto-klejona, zeszytowa i spiralna. oprawa twarda w kooperacji. uszlachetnianie folią i lakierem uV, insertowanie, personalizacja, wklejanie wrzutek. gwarancja jakości – certyﬁkat 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.: +48 67 356 33 33
fax: +48 67 356 33 01
biuro@interak.pl
www.interak.pl

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

mazowieckie centrum PoLiGrafii to Drukarnia cyfrowa
sPecjaLizujĄca się w szeroko rozumianej ProDukcji wyDawniczej,
Głównie w wysokiej jakości Druku ksiĄżek w małych i śreDnich nakłaDach.
oferujemy profesjonalne doradztwo w przygotowaniu plików do druku. w zakres naszych prac wchodzą
też wszelkie usługi introligatorskie, od falcowania, bigowania i przycinania aż do profesjonalnych usług
związanych z oprawą książek (rodzaje opraw: miękka klejona bezszwowa, zeszytowa, szyto-klejona,
twarda).
wykonujemy też: czasopisma, katalogi, instrukcje obsługi, wizytówki, ulotki, plakaty, teczki ofertowe.
Posiadamy także sklep internetowy drukksiazek.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.

mAZowieckie centrum PoligrAfii
ul. ciurlionisa 4, 05-270 marki
tel.: 22 487 80 80, kontakt@mcpdruk.pl
www.drukksiazek.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

jako świaDoma firma reaLizujemy wieLe Projektów wsPierajĄcych ekoLoGię.

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
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olsZtyńskie
ZAkłADy grAficZne sA
ul. towarowa 2
10-417 olsztyn
tel.: +48 89 533 42 16
ozgraf@ozgraf.com.pl
www.ozgraf.com.pl
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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

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

DrukArniA PoZkAl sP. Z o.o. sP. k.
ul. cegielna 10/12
88-100 inowrocław

reklama

oferta i stosowane technoLoGie: oprawa twarda, klejona/pur, zeszytowa, zintegrowana, akcydensy, konfekcjonowanie druków i opraw, druk offsetowy, lakierowanie uV w linii, zadruk niechłonnych
podłoży, studio ctp (suprasetter 106 – 6. generacji + nela). wyPosażenie Drukarni: maszyny Xl,
106-8-p5+cutstar, Xl 106-5-l le uV, Xl 105-10-p6+cutstar, sakurai ms 102aii; introLiGatornia:
2 linie do krojenia: polar 115 oraz w pełni zautomatyzowany polar 137at; złamywarki stahl/Heidelberg;
linia do opraw zeszytowych: st400; linie do oprawy klejonej kolbus: km473/pur/, km 600/pur/ + front
cut (fa 650); maszyny do szycia nićmi: aster180, aster pro i aster top; linia do opraw złożonych:
kolbus Bf 530; urządzenia do montażu okładek: kolbus da 270 x 2; maszyna do tasiemek leH1;
wykrawarka Bobst 102; sklejarka do pudełek media 100; maszyny do laminowania kdX kmm 1050d;
maszyna do pakowania i insertowania sitma; maszyny do pakowania kallfass.

jesteśmy obecni na rynku od 2006 roku.
reaLizujemy
zaPewniamy
n projekty graﬁczne i prace redakcyjne
n Bezpieczeństwo danych
n druk cyfrowy nisko-, średnionakładowy
n terminowość realizacji
n druk offsetowy
n najwyższe standardy obsługi
n uszlachetnianie foliami i lakierem uV
n wysoką jakość wykonania
n usługi introligatorskie, w tym oprawa twarda
n wysoką jakość druku
i szwajcarska już od 1 sztuki
Pracujemy i rozwijamy się dzięki naszym klientom stosując normę jakości iso 9001:2015.

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

oferta i stosowane technoLoGie: druk: offsetowy zwojowy, arkuszowy, cyfrowy, w technologii uV; oprawa: twarda, zintegrowana (ze skrzydełkami), szyta nićmi, klejona (hotmelt, pur, two-shot), zeszytowa (z oczkiem),
ring wire, lakierowanie uV i dyspersyjne, laminowanie folią, tłoczenie na sucho i folią, sitodruk, listwowanie,
sztancowanie. wyPosażenie Drukarni: manroland: r505 (druk farbami uV), r702, r705+l, 2 x r708
+ odwijak papieru z roli mabeg rs 104, Zirkon supra 2/2, 4 gilotyny, 6 falcerek (mBo/stahl); linie do
oprawy: twardej – kolbus Bf 527, klejonej – müller martini Bolero, 2 linie do szycia drutem müller martini,
3 niciarki (astronic), linia zbierająco-szyjąca uniplex, maszyna do okładek kolbus da 260, maszyna do
okładek zintegrowanych, maszyna do tłoczenia johannisberg (B1), maszyna do sztancowania Heidelberg s.c.,
Xerox: 2 x nuvera 314, ricoh pro: c 9100 i c 9200, niciarka universe sewing, system duplo 5000, Horizon:
BQ – 470 c, Ht-70, system akceptacji zdalnej – kodak insite.

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

reaD me to jakość, terminowość i komunikatywność.
świadczymy szeroki zakres usług dziełowych. posiadamy nowoczesny park maszynowy do produkcji
książek w oprawie miękkiej (także ze skrzydełkami) i twardej. n oferujemy szeroką gamę uszlachetnień okładki (np. tłoczenia wklęsłe, wypukłe z folią pigmentową, lakier wybiórczy i folie matowe, folie
satynowe z wybiórczym lakierem uV, technologię 3d cover). n dodatkowo w produkcji wykorzystujemy
nanotechnologię pozwalającą wytworzyć książki z barierą bakteriostatyczną.
posiadając doświadczenie w branży wydawniczej współpracujemy z wydawcami w procesie edytorskim,
wspierając w przygotowaniu publikacji do druku. wysyłamy wydruki próbne i proof kolorystyczny, ich
akceptacja może odbywać się również przez dedykowany system za pomocą internetu.
jesteśmy na rynku już PonaD 25 Lat!

DrukArniA skleniArZ
ul. Bolesława czerwieńskiego 3d
31-319 kraków

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

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

56

Drukarnia skleniarz specjalizuje się w druku wysokiej jakości książek, szczególnie albumów, katalogów
oraz wydawnictw dziełowych o wysokich walorach technicznych i estetycznych. studio ctp oparte na urządzeniach i oprogramowaniu ﬁrmy Heidelberg, zaawansowany system przesyłania materiałów do drukarni
(automatyczna kontrola plików pod względem przygotowania do druku), dostęp do zaakceptowanych
archiwalnych plików prac. w drukarni zainstalowane są maszyny Heidelberg: B-1 Xl-106 le uV 4 kolory,
Xl-105 5 kolorów, sm-102 druk 1+1 lub 2+0, B-2 Xl-75 4 kolory. posiadamy certyﬁkat ugra-fogra, standaryzację kolorystyczną maszyn. linie do oprawy twardej, miękkiej i zintegrowanej oraz do montażu okładek ﬁrmy kolbus, oprawa twarda: szyta lub bezszwowa, broszurowa klejona Hot-melt lub pur, automaty do szycia nićmi astronic, maszyna do tłoczenia teczek, linia do oprawy zeszytowej müller martini.
maszyna do foliowania, automaty do pakowania. wykonujemy sztancowanie, foldery, plakaty, ulotki.

Drukarnia sowa to najLePsza cyfrowa Drukarnia Dziełowa 2020 i 2021 roku
w ocenie kLientów wG rankinGu maGazynu wyDawca.
oferujemy druk książek, instrukcji, broszur i czasopism od 1 do 3000 egz. dzięki nowoczesnemu i profesjonalnemu parkowi maszyn zapewniamy doskonałą jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne
ceny. drukujemy na papierach arkuszowych i rolowych. wykonujemy oprawę miękką, miękką szytą,
zeszytową oraz twardą szytą. dzięki najnowszej inwestycji w maszynę mgi ifoil wykonujemy lakier 2d
i 3d oraz bezmatrycowy hot-stamping 2d i 3d w różnych kolorach metalicznych, nawet w nakładzie 1 egz.
poza tradycyjnym drukiem oferujemy druk na życzenie (pod), druk w transzach (pod+) oraz usługi
dla self publisherów, łącznie z dystrybucją książek.
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Drukujemy ksiĄżki w każDym roDzaju oPrawy
specjalizujemy się w cyfrowym druku książek w niskich i średnich nakładach. oferujemy: oprawy twarde
i miękkie – szyte i klejone, zeszytowe, oprawy zintegrowane, kombinowane, spiralowe, z grzbietem otwartym.
stawiamy na jakość
najważniejsza jest dla nas jakość produktu. dlatego stosujemy innowacyjne rozwiązania technologiczne,
dbając jednocześnie o środowisko naturalne (korzystamy w 100% z energii odnawialnej).
uszLachetniamy i PersonaLizujemy
książki uszlachetniamy wszystkimi dostępnymi na rynku technologiami, także cyfrowo.
Personalizujemy nakłady – na każdym poziomie, w tym także treści poszczególnych egzemplarzy.
DoraDzamy kLientom i szukamy DLa nich najLePszych rozwiĄzań. Zapraszamy!

totem.com.Pl sP. Z o.o. sP. k.
ul. jacewska 89, 88-100 inowrocław
tel. +48 52 354 00 40, totem@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

oferta i stosowane technoLoGie:
druk offsetowy, heatsetowy
tyP oPrawy:
oprawa twarda szyta i klejona (pur i hotmelt), również technologia two-shot, oprawa zintegrowana,
broszurowa, zeszytowa, w spiralę
w ofercie również:
foliowanie, lakierowanie, tłoczenie, wklejanie płyt cd, insertowanie, pakowanie jednostkowe,
etykietowanie, obwolutowanie, tasiemki, uszlachetnianie cyfrowe, folia i lakier 3d
nowość: Druk na PoDłożach niechłonnych oraz Druk na PaPierze z kamienia

coraz boGatsza
oferta DiGiPrint
DLa ProDucentów
etykiet

toruńskie
ZAkłADy grAficZne
ZAPolex sP. Z o.o.
ul. gen. sowińskiego 2/4, 87-100 toruń
tel.: 56 653 03 01, fax: 56 653 03 02
kalkulacje@zapolex.pl
www.zapolex.pl

tłoczenia na gorąco, sitodruku, wykrojników

bogata oferta maszyn do finishingu, ale

analogowych, wykrojników laserowych, bo-

też przewijarek czy bobiniarek bardzo wzbo-

biniarek, podnośników rolkowych, arkuszy

gaca nasze portfolio. Stwarza to zarówno

i wycinarek.

nam, jak i naszym klientom nowe możliwości

topowymi produktami w ofercie gm są

i stanowi uzupełnienie parku maszynowe-

digiprint, polski dystrybutor cyfrowych

modele dc330mini, oferujący wiele możli-

go – ale jest to też otwarcie na nowych klien-

––––––––––
rozwiązań dla poligraﬁi, nie zwalnia tempa

wości w zwartej budowie, a także dc350flex

tów. Dzięki wszechstronności tych urządzeń

i poszerza portfolio produktów o rozwiązania

– maszyna w pełni elastyczna i z możliwo-

możemy zapewnić finishing w każdej drukar-

topowych światowych producentów.

ścią pełnej konﬁguracji. są to idealne rozwią-

ni rolowej.

w trakcie sezonu letniego ﬁrma nie próż-

zania zarówno dla cyfrowych, jak i analogo-

dwadzieścia dwa lata działalności digi-

nowała i nawiązała współpracę z renomowa-

wych drukarń etykiet. produkty gm są

print na polskim rynku zaowocowały współ-

nym dostawcą maszyn do ﬁnishingu ety-

uzupełnieniem portfolio digiprint, między

pracą z globalnymi dostawcami najlepszych

kiet, duńskim producentem graﬁsk maskin-

innymi w zakresie maszyn rolowych Hp indi-

cyfrowych rozwiązań – jak wspomniane Hp

fabrik, popularnie nazywanym gm. produ-

go, z którymi są w pełni kompatybilne. roz-

indigo, a także esko, kongsberg, Highcon czy

cent jest globalnym graczem na rynku ety-

wiązania producenta w pełni współpracują

scodix. stale wzbogacana oferta rozwiązań

kiet, dostarczającym zaawansowane rozwią-

również z innymi urządzeniami druku rolo-

powoduje, że digiprint jest w stanie zapew-

zania w zakresie przetwarzania etykiet

wego zarówno analogowego, jak i cyfrowe-

nić komplementarne cyfrowe rozwiązania

samoprzylepnych, wykańczania i przemysłu

go. Szymon Symonowicz, odpowiedzialny

dla całej branży poligraﬁcznej.

opakowań giętkich. produkuje i dostarcza

między innymi za rozwój produktów dla

szeroką gamę maszyn, w tym kompletne

druku rolowego w Digiprint, dodaje: Grafisk

Opracowano na podstawie

zautomatyzowane linie do przetwarzania,

Maskinfabrik to globalny producent, którego

informacji ﬁrmy Digiprint
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