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dostawcy materiałów i urZądZeŃ do obróbki po druku

automatyZacja procesów introligatorskich 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

akonda
ul. Geodetów 176, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 355 01 92, info@akonda.pl
www.akonda.pl

amagraf Zajmuje się dostarcZaniem urZądZeŃ poligraficZnych.

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

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 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!

api.pl to beZpośredni importer i dystrybutor urZądZeŃ do obróbki po druku renomowanych marek.
W ofercie znajdują się zarówno plotery tnące rolkowe graphtec, summa, jak i stołowe graphtec,
iecho oraz trymery keencut wraz z dedykowanymi akcesoriami.
w api.pl znajdziesz wszystko, co niezbędne do druku i obróbki.
Dostarczamy media do laminacji – laminaty podłogowe, podstawowe i specjalistyczne oraz
laminatory ecoroll i lamidesk. Wśród urządzeń do obróbki znajdują się również ocZkarki
automatycZne, pneumatycZne i ręcZne, wraz z akcesoriami, również do tekstyliów.
Naszym atutem jest profesjonalny i doświadczony Zespół serwisowy.
pełna oferta na www.api.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:
– proXima – 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.

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

api.pl spółka. Z o.o. centrum cięcia
95-070 Aleksandrów Łódzki, Rąbień, ul. Okrężna 37
Biuro Obsługi Klienta / Magazyn główny:
ul. Zgierska 86/88, 95-070 Aleksandrów Łódzki
Showroom:
Rąbień k. Łodzi | Chorzów | Warszawa
tel.: +42 250 55 95
e-mail: zamowienia@api.pl
www.api.pl

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

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, utrząsarki, systemy cięcia baumannperfecta; urządzenia do laminowania tecnomac;
falcerki dziełowe i farmaceutyczne oraz linie mailingowe guk; automatyczne bigówko-perforatorki
bacciottini; wiertarki i systemy do wiercenia papieru durselen; linie zbierająco-szyjące do oprawy
zeszytowej, zszywarki i głowice do szycia drutem hohner; maszyny do nisko- i średnionakładowej
oprawy twardej schmedt; składarko-sklejarki apr solutions; falcerki automatyczne i linie bigująco-falcujące mb bauerle; sztance rotacyjne rollem insignia.
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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
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BoBST polSkA Sp. z o.o.
al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź
sprzedaż: tel.: 42 616 26 00
części zamienne: tel.: 42 616 26 00
parts.pl@bobst.com
serwis: tel.: 42 616 26 00
service.bpl@bobst.com

bobst to cZołowy dostawca wysokiej jakości sprZętu i usług
dla producentów etykiet, opakowaŃ Z tektury litej, falistej i materiałów giętkich.
Firma została założona przez Josepha Bobsta w 1890 roku w lozannie, w Szwajcarii. Posiada przedstawicielstwa w 50 krajach, zarządza 11 zakładami produkcyjnymi w 8 krajach i zatrudnia ponad 5000 osób
na całym świecie.
Bobst uważany jest za zaufanego partnera oraz lidera innowacyjności. Swoim klientom dostarcza maszyny
do druku ﬂeksograﬁcznego (rzędowe oraz CI), grawiurowego, cyfrowego, do kaszerowania w linii, złocenia
oraz składarko-sklejarki, automaty sztancujące, wycinarki rotacyjne, a także urządzenia peryferyjne.

www.bobst.com

ZaprasZamy do kontaktu Z nasZą firmą.

docufield sp. Z o.o.
ul. Polska 114, 60-401 Poznań
tel.: +48 61 666 29 80
fax: +48 61 666 29 50
www.docuﬁeld.com

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.

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

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

engraf
ul. Orzeszkowej 55 / 05-820 Piastów
e-mail: biuro@engraf.pl
tel.: +48 512 705 847
https://engraf.pl

jesteśmy firmą handlową specjaliZującą się w branży poligraficZnej, skupiamy się głównie
na sprZedaży masZyn introligatorskich oraZ ich profesjonalnej obsłudZe serwisowej.
Nasz zespół składający się z doświadczonych handlowców oraz pracowników serwisu dostarcza i instaluje
maszyny z wielu regionów świata. jesteśmy dystrybutorem takich marek jak: uchida, morgana,
plockmatic, valiani, intec. sprzedajemy również maszyny używane oraz dostarczamy części
zamienne. prowadzimy sprzedaż i serwis na terenie całej polski. Ponad 20-letnie doświadczenie przekłada
się na profesjonalną obsługę oraz doradztwo techniczne na najwyższym poziomie. W razie potrzeby
pomagamy w załatwieniu spraw związanych z leasingiem lub kredytem.
oferujemy m.in.: plotery tnące, gilotyny i krajarki, foliarki i złociarki, bigówki, bigówko-falcerki,
banderolownice, oklejarki do książek.

duplo sp. Z o.o. polska sp.k.
ul. Wał Miedzeszyński 131B, 04-987 Warszawa

erka s.c.
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki

tel.: 22 751 39 12 / 22 751 77 64
info@erka.com.pl / www.erka.com.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 farby i lakiery dla druku opakowań giętkich w technologii ﬂekso i roto
n usZcZelniacZe komór raklowych i środki do czyszczenia wałków aniloksowych. ZaprasZamy!

n

n

HeIDelBerg polSkA Sp. z o.o.
ul. Wschodu Słońca 8 / 02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 000 / info.pl@heidelberg.com
www.heidelberg.pl
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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: robot Stahlfolder P-Stacker i bezobsługowy system transportowy.
krajarki polar serii D 56, 66, 80, 115, szybkie krajarki serii N, systemy cięcia Polar Cutting System
120, 160, 200, 200 PACE, 300, Polar labelSystem do produkcji etykiet, trójnoże, automatyczny system
utrząsania stosu AirGo Jog.
masZyny do produkcji opakowaŃ: składarko-sklejarki Diana, maszyny sztancująco-tłoczące
Easymatrix, Promatrix, Powermatrix, Mastermatrix, linie do inspekcji arkuszy Diana Eye.
nowość: diana smartpacker – innowacja do pakowania opakowań składanych.
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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 (S One series, S Class series),
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).

sZtancowanie, perforowanie, nacinanie, tłocZenie, żłobkowanie
n półformatowa rotacyjna maszyna sztancująca BSR 550 Servo
n pełnoformatowa rotacyjna maszyna sztancująca BSR 750
konfiguracje powiąZane Z rotacyjnymi liniami masZyn sZtancujących:
n systemy doprowadzające i nakładające
n automatyczna linia do produkcji i kompletowania talii kart
n linia do produkcji pudełek składanych
n nieograniczona możliwość produkcji różnorodnych użytków reklamowych i mailingowych
Obciągi kompresyjne ﬁrmy contitech
Chemia drukarska pozapłytowa ﬁrmy bernd schwegmann

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
www.dobreplotery.com.pl

interprint sp. Z o.o.
ul. Parkowa 18/7, 87-100 Toruń
+48 56 654 74 90 / interprint@interprint.com.pl
www.interprint.com.pl
Generalny przedstawiciel
ﬁrmy BOGRAMA – producenta
urządzeń sztancujących

konica minolta jest dostawcą profesjonalnych systemów produkcyjnych
i prZemysłowych do druku cyfrowego, w tym roZwiąZaŃ do usZlachetnieŃ
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.

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

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.

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

jesteśmy specjalistami w technologii Złocenia na gorąco
polecamy państwu:
n sZkolenia teoretycZne i praktycZne z hot-stampingu
n serwis i doradZtwo przy uruchamianiu nowych projektów
n maszyny cylindryczne do hot-stampingu niemieckiej ﬁrmy spm steuer
n tygle do złoceń z automatycznym podawaniem kluge
n pomoc w zakupie i sprzedaży używanych masZyn poligraficZnych
n matryce mosiężne i patryce dla wymagających klientów
n sZkolenia sprZedażowe z uwzględnieniem specyﬁki branży poligraﬁcznej
Zapraszamy do współpracy!
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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
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mmDS mACHIneS
ul. Piłsudskiego 73
32-050 Skawina
tel.: +48 12 252 77 77
Tomasz Marczewski
tel. kom.: +48 601 45 81 66
www.mmds.pl

25 lAT nA rynkU

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
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wyłącZny dystrybutor nowych masZyn do produkcji opakowaŃ Z kartonu i tektury
serwis maszyn poligraﬁcznych i relokacja maszyn i maszyny używane
Najnowocześniejsze automaty sztancujące z usuwaniem nieużytków i separacją
– w rozmiarach od 800 do 1680 mm
składarko-sklejarki do kartonu i tektury falistej – w rozmiarach od 600 do 2500 mm
okienkarki z bigowaniem okienek w linii
maszyny do formowania opakowań przestrzennych – typu popcorn i big mac
automaty do złocenia na gorąco (hot-foil stamping) – do formatu B0
Złociarki GIETZ i maszyny do opakowań typu wrapped rigid boX i kaszerownice – w tym karton
do kartonu i maszyny do separacji użytków i maszyny do oczyszczania stosu – blankery i foliarki

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.

www.reprograf-graﬁkus.com.pl

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; versor
– składarko-sklejarki, maszyny inspekcyjne i aplikatory taśm; Zhengrun – maszyny do produkcji pudełek
oraz okładek do książek; dakiou – urządzenia do formowania opakowań typu: „hot-dog, hamburger”;
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.

riset polska
ul. Maszewska 28 / 01-925 Warszawa
tel.: +48 (22) 864 65 55
fax: +48 (22) 864 65 81
riset@riset.pl / www.riset.pl

w riset polska od ponad 40 lat Zapewniamy nasZym klientom dostęp do sprawdZonych
urZądZeŃ introligatorskich w roZsądnych cenach.
jesteśmy przedstawicielem wiodących producentów m.in.: intec, uchida, morgana, plockmatic, valiani,
graphtec, lami, thermotype, ta triumph adler, utax.
n urządzenia wykańczania druku: Plotery tnąco-bigujące / Foliarki / Systemy broszurujące / Nacinarki
etykiet roll-to-roll / Wycinarki / Sztance płaskie, hydrauliczne i rotacyjne / Bigówko-falcerki / Oklejarki
PUR / Złociarki / Kombajny introligatorskie / Powlekarka UV / laminatory i wiele innych.
n urządzenia biurowe oraz oprogramowanie: Drukarki kolorowe i czarno- białe / Urządzenia wielofunkcyjne.
Nasz doświadczony personel techniczny zapewnia doskonałe doradztwo od sprzedaży, poprzez
instalację, szkolenie produktowe aż po serwis, części zamienne i obsługę posprzedażową.

SmArT lfp Sp. z o.o. S.k.
ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice
Kontakt: biuro@smartlfp.pl
DEMO EXPERIENCE CENTER: +48 609 912 719
www.smartlfp.pl

smart lfp koncentruje swoje dZiałania na Zaspokojeniu potrZeb klientów prZemysłowych rynków viscom, opako oraZ teXtile. Jest gwarancją profesjonalnej integracji środowiska
produkcyjnego w branży lFP, zapewniając asystę, dobór rozwiązań, szkolenia, optymalizację workﬂow
oraz rozwiązania software MIS dla tych rynków. W ofercie znajdują się: urządzenia drukujące ﬁrmy efi;
drukarki roll-to-roll UVgel canon colorado; stoły cyfrowego cięcia szwajcarskiej ﬁrmy Zünd; maszyny
do druku etykiet i opakowań Xeikon; oprogramowanie do produkcji opakowań engview system; oprogramowanie klasy EMS Multipress ﬁrmy dataline solution; Smart lFP Experience Center – szkolenia
lean management – zarządzanie produkcją i optymalizacja procesów produkcyjnych; warsztaty
opakowaniowe – cyfrowa produkcja od koncepcji do realizacji; wsparcie przy uzyskaniu środków ﬁnansowania inwestycji oraz wsparcie techniczne i instalacyjne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

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

jesteśmy prZedstawicielem w polsce firm:

BIUro HAnDlowe VerUS, mACIej olejnIk
tel.: +48 601 720242
www.eterna-group.com
maciej.olejnik@eterna-group.eu
www.vinfoil.com, m.olejnik@vinfoil.com
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eterna
Automaty sztancujące z oczyszczaniem i separacją,
automaty do hot-stampingu, składarko-sklejarki do pudełek.
Eterna jest członkiem Bobst Group.

vinfoil
vinfoil
Innowacyjne urządzenia do cold-stampingu w procesie druku offsetowego
z możliwością wielokrotnego użycia folii. Urządzenia Vinfoil posiadają certyﬁkat myClimate.
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REKlAMA

dostawcy materiałów i urZądZeŃ do obróbki po druku

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.

wAB
ArTykUŁy
polIgrAfICzne
Kontakt:
tel./fax: (81) 718 67 02
tel./fax: (81) 718 67 03
info@wab.lublin.pl
www.wab.lublin.pl

jesteśmy jednym Z wiodących prZedsiębiorstw
w branży usZlachetniania druku w prZemyśle opakowaŃ,
etykiet i druków akcydensowych.
n
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.

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

wolff dce sp. Z o.o. – producent wykrojników dla poligrafii
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
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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
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