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REKlAMA dostawcy materiałów i urZądZeŃ do obróbki po druku

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

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

usZla chet nie nie dru ku, wZmoc nie nie każ dej mar ki, ja kośĆ

api fo il ma kers jest pro du cen tem me ta li zo wa nych fo lii do ozda bia nia ety kiet, opa ko wań, gra fik.
Spe cja li sta w pro duk cji me ta li zo wa nych fo lii do hot stam pin gu, cold stam pin gu, me ta li zo wa nych fo lii
do la mi no wa nia w tech no lo gii of f se to wej, fo lii pig men to wych, dy frak cyj nych.
Słu ży my pro fe sjo nal nym do radz twem tech nicz nym, za pew nia my szko le nia oraz kon sul ta cje tech nicz -
ne na każ dym eta pie pro duk cji opa ko wa nia lub ety kie ty.

api fo il ma kers to glo bal ny part ner.
je ste śmy Za wsZe bli sko na sZych klien tów!

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

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

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

ama graf Zaj mu je się do star cZa niem urZą dZeŃ po li gra ficZ nych. 

spe cja li zu je my się w sys te mach pro duk cyj nych do dru ku cy fro we go, plo te rach wiel ko for ma to wych
oraz urzą dze niach in tro li ga tor skich i wy kań cza ją cych.
Do star cza my oraz ser wi su je my sys te my pro duk cyj ne do dru ku cy fro we go, dru kar ki sol wen to we, 
dru kar ki UV, plo te ry tną ce, plo te ry ter micz ne, plo te ry fre zu ją ce, gilotyny elektryczne i hydrauliczne, 
fal cer ki, zbie racz ki, okle jar ki, fo liar ki, zło ciar ki, la kie rów ki, bin dow ni ce. Każ dy klient mo że li czyć na
pro fe sjo nal ny ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny, za opa trzyć się w ma te ria ły eks plo ata cyj ne oraz 
czę ści za mien ne. Ofe ru je my urzą dze nia ma rek: Ca non, Du plo, Ko ni ca Mi nol ta, De ve lop, Co ner, MU TOH,
OKI ColorPainter, Sum ma, Gra ph tec. 

api.pl to beZ po śred ni im por ter i dys try bu tor urZą dZeŃ do ob rób ki po dru ku re no mo -
wa nych ma rek. 
W ofer cie znaj du ją się za rów no plo te ry tną ce rol ko we gra ph tec, sum ma, jak i sto ło we gra ph tec, 
iecho oraz try me ry ke en cut wraz z de dy ko wa ny mi ak ce so ria mi.
w api.pl znaj dziesz wszyst ko, co nie zbęd ne do dru ku i ob rób ki. 
Do star cza my me dia do la mi na cji – la mi na ty pod ło go we, pod sta wo we i spe cja li stycz ne oraz 
la mi na to ry eco roll i la mi desk. Wśród urzą dzeń do ob rób ki znaj du ją się rów nież  ocZkar ki 
au to ma tycZ ne, pneu ma tycZ ne i ręcZ ne, wraz z ak ce so ria mi, rów nież do tek sty liów.
Na szym atu tem jest pro fe sjo nal ny i do świad czo ny Ze spół ser wi so wy. 
peł na ofer ta na www.api.pl

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

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

Zaj mu je my się sprZe da żą ma sZyn i ma te ria łów po li gra ficZ nych. w sZcZe gól no ści spe cja li -
Zu je my się w sprZe da ży, in sta la cji oraZ ob słu dZe po sprZe daż nej ma sZyn in tro li ga tor skich.

w ofer cie po sia da my m.in.:
kra jar ki, trój no że, utrzą sar ki, sys te my cię cia bau man n per fec ta; urzą dze nia do la mi no wa nia tec no mac;
fal cer ki dzie ło we i far ma ceu tycz ne oraz li nie ma ilin go we guk; au to ma tycz ne bi gów ko -per fo ra tor ki 
bac ciot ti ni; wier tar ki i sys te my do wier ce nia pa pie ru dur se len; li nie zbie ra ją co -szy ją ce do opra wy
ze szy to wej, zszy war ki i gło wi ce do szy cia dru tem hoh ner; ma szy ny do ni sko - i śred nio na kła do wej 
opra wy twar dej schmedt; skła dar ko -skle jar ki apr so lu tions; fal cer ki au to ma tycz ne i li nie bi gu ją co -
-fal cu ją ce mb bau er le; sztan ce ro ta cyj ne rol lem in si gnia.
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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.

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

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

spe cja li Zu je my się w do star cZa niu roZ wią ZaŃ do in tro li ga tor ni dla dru kar ni cy fro wych,
tech no lo gii Za rZą dZa nia ko re spon den cją ma so wą oraZ au to ma ty ką pocZ to wą:
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.

w ofer cie fir my du plo pol ska Znaj du ją się roZ wią Za nia du plo 
oraZ roZ wią Za nia firm part ner skich: mul ti graf, ri go, tau ler, chal len ge
n urządzenia do lakierowania wybiórczego UV 3D n ban de ro low ni ce
n li nie do opra wy ze szy to wej n zbie racz ki pod ci śnie nio we i cier ne
n fal cer ki do ła mów rów no le głych i krzy żo wych n okle jar ki EVA i PUR
n bi gów ki, bi gów ko -fal cer ki i bi gów ko -per fo ra to ry n urzą dze nia wie lo za da nio we do cię cia,
n wy ci nar ki do wi zy tó wek bi go wa nia i per fo ra cji w jed nym prze bie gu
n sztan ce ro ta cyj ne n trój no że do ksią żek
n fo liar ki au to ma tycz ne n plotery tnące
n po wie la cze cy fro we n utrzą sar ki

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

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

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

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

n Zła my war ki stahl fol der pół au to ma tycz ne, au to ma tycz ne i o wy so kiej wy daj no ści se rii Ti, BH/CH,
TH/KH, TX, róż ne kon fi gu ra cje na kła da nia i wy kła da nia m.in. na kła da ki pa le to we PFX, opcje/ak ce -
so ria do prze gnia ta nia, per fo ra cji, apli ka cji kle ju, li nie do przy go to wy wa nia ma ilin gów; 
nowość: robot Stahlfolder P-Stacker i bezobsługowy system transportowy. 

n krajarki po lar se rii D 56, 66, 80, 115, szyb kie krajarki se rii N, sys te my cięcia Po lar Cut ting Sys tem
120, 160, 200, 200 PA CE, 300, Po lar la bel Sys tem do pro duk cji ety kiet, trój no że, automatyczny system
utrząsania stosu AirGo Jog. 

n ma sZy ny do pro duk cji opa ko waŃ: skła dar ko -skle jar ki Dia na, ma szy ny sztan cu ją co -tło czą ce 
Easy ma trix, Pro ma trix, Po wer ma trix, Mastermatrix, li nie do in spek cji ar ku szy Dia na Eye. 
nowość: diana smartpacker – innowacja do pakowania opakowań składanych.

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 przedsta-
wicielstwa 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.

ZaprasZamy do kontaktu Z nasZą firmą.

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

www.bobst.com
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l fleX – prZy go to wal nia ela sto me ro wa. 
Fir ma l  Flex ofe ru je ela sto me ro we for my la kie ru ją ce do dru ku of f se to we go, pła skie for my dru ko we oraz
bez koń co we tu le je do dru ku flek so.
Pro po no wa ne przez fir mę tu le je ela sto me ro we po zwa la ją na bez koń co wy druk pro jek tów bez wi docz ne go
łą cze nia gra fi ki na ob wo dzie dru ku. Go to we tu le je na sa dza się bez po śred nio na rdze nie po wietrz ne ma szyn
dru ku ją cych. Po zwa la to na bar dzo du że oszczęd no ści cza su oraz ma te ria łów eks plo ata cyj nych.
Pro fil dzia łal no ści fir my opar ty jest na hy bry do wej tech no lo gii DlE (Hy brid Di rect la ser En gra ving) 
– tech no lo gii bez po śred nie go gra we ro wa nia la se ro we go ela sto me ro wych form dru ko wych przy jed no -
cze snym za sto so wa niu dwóch nie za leż nych wią zek pro mie nio wa nia la se ro we go Yag – CO2. 
Za pew nia my opie kę rów nież na eta pie pro jek tu.

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

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

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).

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

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

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

ko ni ca mi nol ta jest do staw cą pro fe sjo nal nych sys te mów pro duk cyj nych 
i prZe my sło wych do dru ku cy fro we go, w tym roZ wią ZaŃ do usZla chet nieŃ

W swo jej ofer cie po sia da cy fro we urzą dze nia do uszla chet nień la kie rem sen so rycz nym i fo lią me ta licz ną.
w ofer cie ko ni ca mi nol ta znaj du ją się roz wią za nia umoż li wia jące cy fro we la kie ro wa nie wy biór cze
la kie rem 2d i 3d, czy na kła da nie fo lii na go rą co – za rów no na ar ku szach, jak i na ro li.
Pod sta wą dzia ła nia Ko ni ca Mi nol ta jest przede wszyst kim dia gno za po trzeb klien ta, na dru gim eta pie
wy bór, a na stęp nie wdro że nie roz wią za nia wraz ze wspar ciem tech nicz nym.
Konica Minolta dysponuje najbardziej rozbudowaną strukturą obsługi serwisowej i sprzedażowej w Polsce,
obsługując klientów w 15 oddziałach w całej Polsce.

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!

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

         

      

 

         

      

    

wyłączny przedstawiciel

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

ma sZy ny i usłu gi dla po li gra fii
n Au to ma ty do pro duk cji okła dek, te czek i se gre ga to rów, falcerki n Au to ma ty do sztan co wa nia i zło ce nia
n Skła dar ko -skle jar ki do pu de łek i kar to nów n Prze my sło we la mi na to ry ter micz ne i na ba zie wo dnej
n Au to ma ty do ka sze ro wa nia, prze kra wa cze do pa pie ru, bo bi niar ki, gi lo ty ny 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).
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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 kon cen tru je swo je dZia ła nia na Za spo ko je niu po trZeb klien tów prZe my sło -
wych ryn ków vi scom, opa ko oraZ te Xti le. Jest gwa ran cją pro fe sjo nal nej in te gra cji śro do wi ska
pro duk cyj ne go w branży lFP, za pew nia jąc asy stę, do bór roz wią zań, szko le nia, opty ma li za cję work flow
oraz roz wią za nia so ftwa re MIS dla tych ryn ków. W ofer cie znaj du ją się: urzą dze nia dru ku ją ce fir my efi;
dru kar ki roll -to -roll UVgel ca non co lo ra do; sto ły cy fro we go cię cia szwaj car skiej fir my Zünd; maszyny
do druku etykiet i opakowań Xeikon; opro gra mo wa nie do pro duk cji opa ko wań engview sys tem; opro -
gra mo wa nie kla sy EMS Mul ti press fir my da ta li ne so lu tion; Smart lFP Expe rien ce Cen ter – szko le nia
le an ma na ge ment – za rzą dza nie pro duk cją i opty ma li za cja pro ce sów pro duk cyj nych; warsztaty
opakowaniowe – cyfrowa produkcja od koncepcji do realizacji; wspar cie przy uzy ska niu środ ków fi nan -
so wa nia in we sty cji oraz wspar cie tech nicz ne i in sta la cyj ne, ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny.

 

jesteśmy prZedstawicielem w polsce firm:

eterna
Automaty sztancujące z oczyszczaniem i separacją, 
automaty do hot-stampingu, składarko-sklejarki do pudełek.
Eterna jest członkiem Bobst Group.

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

vinfoil
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

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.

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.

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

w ofer cie: 
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.

mmDS mACHIneS
ul. Piłsudskiego 73 25 lAT nA rynkU
32-050 Skawina
tel.: +48 12 252 77 77
Tomasz Marczewski
tel. kom.: +48 601 45 81 66
www.mmds.pl

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
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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

wolff dce sp. Z o.o. –  pro du cent wy kroj ni ków dla po li gra fii

Wolff DCE to spół ka ma ją ca w swo ich sze re gach pra cow ni ków z du żym do świad cze niem w dzie dzi nie 
pro duk cji wy kroj ni ków dla po li gra fii. Fir ma na le ży do gro na naj star szych na pol skim ryn ku przed się biorstw 
tej bran ży. Jest li de rem na ryn ku opa ko wań i współ pra cu je z naj więk szy mi kon cer na mi opa ko wa nio wy mi.  
Przed mio tem jej dzia ła nia jest pro jek to wa nie i pro duk cja wy kroj ni ków pła skich do tek tu ry fa li stej oraz li tej.
Nasz do świad czo ny ze spół za pew nia pe łen za kres usług od pro jek tu do go to wych na rzę dzi. 
Po nad to:
n pro jek tu je my opa ko wa nia n wy ko nu je my pro to ty py
n per ti na xy (ril l my) n za pew nia my do radz two i pe łen ser wis

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

je ste śmy jed nym Z wio dą cych prZed się biorstw 
w bran ży usZla chet nia nia dru ku w prZe my śle opa ko waŃ, 
ety kiet i dru ków ak cy den so wych.

n  Do star cza my pro duk ty dla ar ku szo we go i ro lo we go dru ku of f se to we go, ma szyn la kie ru ją cych 
oraz dla si to dru ku i flek so gra fii. 

n  Or ga ni zu je my se mi na ria i szko le nia.
n  Ma my do dys po zy cji sze ro ki asor ty ment pro duk tów, do radz two tech nicz ne, no wo cze sne 

roz wią za nia tech no lo gicz ne oraz ser wis tech nicz ny dla pro duk tów opra co wa nych dla na szych
klien tów i do sto so wa nych do ich par ku ma szy no we go.

wAB 
ArTykUŁy 
polIgrAfICzne

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

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.


