uSZlACHeTniAnie Druków

REKLAMA
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oddział kraków:
ul. Półłanki 29G, tel.: 12 653 17 36
oddział łódź:
ul. Nowe Sady 4, tel.: 42 687 59 94
oddział poznań:
ul. Gnieźnieńska 66, 62-006 Bogucin
tel.: 61 842 94 30
oddział warszawa:
ul. Marywilska 34 bud. E1, tel.: 22 716 52 83
ZAprASZAmy!

Foliowanie: matowe, błysk, soft touch
Foliowanie: strukturalne, dyfrakcyjne, antybakteryjne
Foliowanie PET metaliczne pod dalszy zadruk
Lakierowanie UV, 3D
Lakierowanie zapachowe, strukturalne, z brokatem
Lakierowanie zdrapki UV
Hot-stamping – złocenie
Tłoczenie suche – wypukłe, wklęsłe
Sztancowanie, bigowanie, wykrawanie
Nacinanie, perforowanie, kalandrowanie

Foliowanie na gorąco i na zimno
Foliowanie: matowe, błysk, soft touch oraz inne
Foliowanie metaliczne pod dalszy zadruk
Lakierowanie UV całościowe i wybiórcze
(3D, brokat, lakiery strukturalne i specjalne)
Hot stamping oraz hot stamping z przetłoczeniem
Sztancowanie
Wklejanie okienek
Klejenie opakowań
Tłoczenie – embossing
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FollAk Sp. Z o.o. Sp.k.
Siedziba:
ul. Marywilska 34
02-230 Warszawa
tel.: +48 22 654 50 83
www.follak.com.pl

Sztancowanie przepychowe
Wiercenie w papierze i kartonie
Cięcie do formatu
Logistyka – możliwość dystrybucji towaru
bezpośrednio do wskazanego klienta
Zapewniamy narzędzia do hot stampingu i tłoczeń
ZAprASZAmy Do wSpółprACy!
www.joppol.pl

JOPPOL SP. Z O.O.
ul. Jeleniogórska 20a / 60-179 Poznań
tel. +48 667 907 507 / www.joppol.pl

Grupa WERNER KENKEL to lider w produkcji tektury falistej, opakowań oraz standów (POS).
W 3 zakładach na terenie Polski zatrudnia obecnie 1800 pracowników. Nowocześnie zarządzana i dynamicznie
rozwijająca się polska ﬁrma rodzinna o europejskim formacie. 42 lata doświadczeń łączą się z młodym duchem,
solidną pracą oraz pasją tworzenia – Właścicieli i Pracowników.
uSZlACHeTniAnie opAkowAŃ m.in.: lakierami UV, hybrydowymi, pachnącymi, tłoczenia wklęsłe i wypukłe,
laminowanie folią, wklejanie okienek.
werner kenkel Sp. z o.o.
Zakład Fleksograﬁczny: ul. Mórkowska 3, 64-117 Krzycko Wielkie, tel.: 65 533 15 00, fax: 65 533 17 00
Zakład Offsetowy: ul. Mórkowska 4, 64-117 Krzycko Wielkie, tel.: 65 533 32 20, fax: 65 533 32 23
werner kenkel Bochnia Sp. z o.o.
Zakład Fleksograﬁczny: ul. A. Mitery 7, 32-700 Bochnia, tel.: 14 648 36 00, fax: 14 648 36 01

www.wernerkenkel.com.pl

wolFF lDp – To SpółkA Z Dużymi TrADyCjAmi w DZieDZinie uSZlACHeTniAniA Druku.
Firma należy do liderów na rynku opakowań i współpracuje z największymi koncernami
opakowaniowymi. Podstawowy zakres działalności ﬁrmy to laminowanie druków,
laminowanie foliami pod dalszy zadruk i wykonywanie zabezpieczeń foliami barierowymi.
Firma oferuje szeroką paletę możliwości w zakresie foliowania wszelkiego rodzaju podłoży
kartonowych i papierowych wykorzystując do tego celu folie BOPP matowe, błyszczące, soft touch
i scuff free, a także folie PET transparentne, metalizowane i holograﬁczne oraz folie polietylenowe
i folie biodegradowalne.

Duplo wykonuje krok w kierunku B2

WOLFF LDP SP. Z O.O.
Siedziba: ul. Trakt Lubelski 187, 04-667 Warszawa
Zakład produkcyjny: Piotrowice 71
05-480 Karczew (koło Otwocka)
e-mail: bok@wolffldp.pl / www.wolffldp.pl

Drukarnia The Imaging Center jest wieloletnim użytkownikiem

––––––––––

multiﬁniszerów DC i posiada trzy inne urządzenia do wykańczania

Po fazie testów ﬁrma Duplo wprowadza na rynek multiﬁniszer

kart drukowanych na trzech maszynach Indigo. Inwestycja w DC20K

DC20K. Duplo wypuściło swoją bigówkę B2 podczas majowego

pozwala ﬁrmie na zatrzymanie klientów, którzy w innym przypadku

otwarcia Celebration of Print i po udanych testach w brytyjskiej

musieliby zdecydować się na druk offsetowy.

drukarni The Imaging Center w Marden. Teraz drukarnia specjalizu-

Dyrektor operacyjny Centrum Obrazowania, Jess Penfold,

jąca się w produkcji pocztówek i kart okolicznościowych zdecydowa-

mówi: Kiedy kupiliśmy Indigo 12000 do obsługi dłuższych przebiegów,

ła się na zakup urządzenia. DC20K rozszerza gamę wielofunkcyjnych

pojawił się efekt domina, który miał wpływ na etap wykończenia.

maszyn wykończeniowych o druk B2. Maszyna została stworzona

Możemy teraz poradzić sobie z liczbą 20 000 przebiegów, co oznacza,

w celu połączenia z rosnącą bazą systemów B2 Indigo, ale także z my-

że możemy utrzymać nasze relacje z klientami w miarę ich rozwoju

ślą o offsetowym druku arkuszowym i atramentowym. Arkusz B2 jest

i wzrostów nakładów. Możemy też być konkurencyjni w stosunku do

identyﬁkowany za pomocą kodów kreskowych i rozcinany w celu

offsetu pod względem ceny i krótszych czasów realizacji zleceń.

wprowadzenia do standardowego urządzenia DC746 do dalszego cięcia, rozcinania, bigowania i perforacji.
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