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Drukarnie Dziełowe w PoLsce reklama

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 kiero 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 zowa 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. 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. w ra mach roz wo ju
port fo lio pro duk to we go mo że my rów nież za ofe ro wać kar ty do gry jak i książ ki szy te nić mi (sin ger sewn).

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

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 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

ofer ta i sto so wa ne tech no Lo Gie: ctp, peł no for ma to wy druk of f se to wy, opra wa twar da, zin te gro -
wa na, bro szu ro wa, dru ki ak cy den so we, re kla mo we, uszla chet nia nie dru ków. 
wy Po sa że nie Dru kar ni: 
n przy go to wal nia: su pra set ter 106, 
n 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; 
n 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 nie zbie ra ją co -szy ją ce, 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, ma -
szy na do wkła da nia i przy kle ja nia ta sie mek/za kła dek.

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”.

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

https://www.abedik.com.pl
mailto:abedik@abedik.com.pl
http://www.artdruk.com
mailto:artdruk@artdruk.com
https://www.bzgraf.pl
mailto:bzgraf@bzgraf.pl
https://drukarnia.kielce.pl
mailto:drukarnia@dap.pl
https://www.anczyca.pl
mailto:#dw@anczyca.pl
https://web.druk-intro.pl
mailto:druk-intro@druk-intro.pl


PoLiGrafika 10/2022 55

reklama Drukarnie Dziełowe w PoLsce

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

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

https://drukarnia.edica.pl
mailto:kalkulacje@edica.pl
https://interak.pl
mailto:biuro@interak.pl
https://lotos-poligrafia.com
mailto:info@lotos-poligrafia.pl
https://drukksiazek.pl
https://wawaprint.pl
mailto:kontakt@mcpdruk.pl
https://opolgraf.com.pl
mailto:biuro@opolgraf.com.pl
https://www.ozgraf.com.pl
mailto:ozgraf@ozgraf.com.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,
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 270 x 2; 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,
sztan co wa nie. wy Po sa że nie Dru kar ni: man ro land: r50 5 (druk far ba mi uV), r70 2, r70 5+l, 2 x r70 8 
+ od wi jak pa pie ru z ro li ma beg rs 104, Zir kon su pra 2/2, 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,
3 ni ciar ki (astro nic), li nia zbie ra ją co -szy ją ca uni plex, 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), ma szy na do sztan co wa nia He idel berg s.c.,
Xe rox: 2 x nu ve ra 314, ri coh pro: c 9100 i c 9200, ni ciar ka uni ver se se wing, sys tem du plo 5000, Ho ri zon:
BQ – 470 c, Ht -70, 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

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.

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 
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.

https://drukarniaperfekt.pl
mailto:drukarnia@drukarniaperfekt.pl
http://piktor.pl
mailto:drukarnia@piktor.pl
https://www.pozkal.pl
mailto:sekretariat@pozkal.pl
https://readme.pl
mailto:druk@readme.pl
https://skleniarz.eu
mailto:skleniarz@skleniarz.eu
mailto:j_moskiewicz@skleniarz.eu
mailto:m_skleniarz@skleniarz.eu
https://sowadruk.pl
mailto:sowadruk@sowadruk.pl
http://wydacksiazke.pl
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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. oferujemy: 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, z grzbie tem otwar tym.
sta wia my na ja kość
naj waż niej sza jest dla nas ja kość pro duk tu. dla te go sto su je my in no wa cyj ne roz wią za nia tech no lo gicz ne,
dba jąc jed no cze śnie o śro do wi sko na tu ral ne (ko rzy sta my w 100% z ener gii od na wial nej). 
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 tak że 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. Za pra sza my!

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

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

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

reklama Drukarnie Dziełowe w PoLsce

co raz bo Gat sza 
ofer ta Di Gi Print 
DLa Pro Du cen tów
ety kiet
––––––––––

di gi print, pol ski dys try bu tor cy fro wych

roz wią zań dla po li gra fii, nie zwal nia tem pa

i po sze rza port fo lio pro duk tów o roz wią za nia

to po wych świa to wych pro du cen tów.

w trak cie se zo nu let nie go fir ma nie próż -

no wa ła i na wią za ła współ pra cę z re no mo wa -

nym do staw cą ma szyn do fi ni shin gu ety -

kiet, duń skim pro du cen tem gra fisk ma skin -

fa brik, po pu lar nie na zy wa nym gm. pro du -

cent jest glo bal nym gra czem na ryn ku ety -

kiet, do star cza ją cym za awan so wa ne roz wią -

za nia w za kre sie prze twa rza nia ety kiet

sa mo przy lep nych, wy kań cza nia i prze my słu

opa ko wań gięt kich. pro du ku je i do star cza

sze ro ką ga mę ma szyn, w tym kom plet ne

zauto ma ty zo wa ne li nie do prze twa rza nia,

tło cze nia na go rą co, si to dru ku, wy kroj ni ków

ana lo go wych, wy kroj ni ków la se ro wych, bo -

bi nia rek, pod no śni ków rol ko wych, ar ku szy

i wy ci na rek. 

to po wy mi pro duk ta mi w ofer cie gm są

mo de le dc330mini, ofe ru ją cy wie le moż li -

wo ści w zwar tej bu do wie, a tak że dc350flex 

– ma szy na w peł ni ela stycz na i z moż li wo -

ścią peł nej kon fi gu ra cji. są to ide al ne roz wią -

za nia za rów no dla cy fro wych, jak i ana lo go -

wych dru karń ety kiet. pro duk ty gm są

uzu peł nie niem port fo lio di gi print, mię dzy

in ny mi w za kre sie ma szyn ro lo wych Hp in di -

go, z któ ry mi są w peł ni kom pa ty bil ne. roz -

wią za nia pro du cen ta w peł ni współ pra cu ją

rów nież z in ny mi urzą dze nia mi dru ku ro lo -

we go za rów no ana lo go we go, jak i cy fro we -

go. Szy mon Sy mo no wicz, od po wie dzial ny

mię dzy in ny mi za roz wój pro duk tów dla

dru ku ro lo we go w Di gi print, do da je: Gra fisk

Ma skin fa brik to glo bal ny pro du cent, któ re go

bo ga ta ofer ta ma szyn do fi ni shin gu, ale 

też prze wi ja rek czy bo bi nia rek bar dzo wzbo -

ga ca na sze port fo lio. Stwa rza to za rów no

nam, jak i na szym klien tom no we moż li wo ści

i sta no wi uzu peł nie nie par ku ma szy no we -

go – ale jest to też otwar cie na no wych klien -

tów. Dzię ki wszech stron no ści tych urzą dzeń

mo że my za pew nić fi ni shing w każ dej dru kar -

ni ro lo wej.

dwa dzie ścia dwa la ta dzia łal no ści di gi -

print na pol skim ryn ku za owo co wa ły współ -

pra cą z glo bal ny mi do staw ca mi naj lep szych

cy fro wych roz wią zań – jak wspo mnia ne Hp

in di go, a tak że esko, kongs berg, Hi gh con czy

sco dix. sta le wzbo ga ca na ofer ta roz wią zań

po wo du je, że di gi print jest w sta nie za pew -

nić kom ple men tar ne cy fro we roz wią za nia

dla ca łej bran ży po li gra ficz nej. 

Opra co wa no na pod sta wie 

in for ma cji fir my Di gi print

https://www.totem.com.pl
mailto:totem@totem.com.pl
http://www.vilpol.pl
mailto:vilpol@vilpol.pl
https://zapolex.pl
mailto:kalkulacje@zapolex.pl



