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REKLAMA uSZlACHeTniAnie Druków

FollAk Sp. Z o.o. Sp.k.
Siedziba:
ul. Marywilska 34
02-230 Warszawa
tel.: +48 22 654 50 83
www.follak.com.pl

n Foliowanie: matowe, błysk, soft touch
n Foliowanie: strukturalne, dyfrakcyjne, antybakteryjne
n Foliowanie PET metaliczne pod dalszy zadruk
n Lakierowanie UV, 3D
n La kie ro wa nie za pa cho we, struk tu ral ne, z bro ka tem
n Lakierowanie zdrapki UV
n Hot-stamping – złocenie
n Tłoczenie suche – wypukłe, wklęsłe
n Sztancowanie, bigowanie, wykrawanie
n Nacinanie, perforowanie, kalandrowanie

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!

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

n Foliowanie na gorąco i na zimno
Foliowanie: matowe, błysk, soft touch oraz inne
Foliowanie metaliczne pod dalszy zadruk

n Lakierowanie UV całościowe i wybiórcze
(3D, brokat, lakiery strukturalne i specjalne)

n Hot stamping oraz hot stamping z przetłoczeniem
n Sztancowanie
n Wklejanie okienek
n Klejenie opakowań
n Tłoczenie – embossing

n Sztancowanie przepychowe
n Wiercenie w papierze i kartonie
n Cięcie do formatu

n Logistyka – możliwość dystrybucji towaru 
bezpośrednio do wskazanego klienta

n Zapewniamy narzędzia do hot stampingu i tłoczeń

ZAprASZAmy Do wSpółprACy!
www.joppol.pl

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

wolFF lDp – To Spół kA Z Du ży mi TrA Dy CjA mi w DZie DZi nie uSZlA CHeT niA niA Dru ku. 

Fir ma na le ży do li de rów 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. Pod sta wo wy za kres dzia łal no ści fir my to la mi no wa nie dru ków, 
la mi no wa nie fo lia mi pod dal szy za druk i wy ko ny wa nie za bez pie czeń fo lia mi ba rie ro wy mi. 

Fir ma ofe ru je sze ro ką pa le tę moż li wo ści w za kre sie fo lio wa nia wszel kie go ro dza ju pod ło ży 
kar to no wych i pa pie ro wych wykorzystując do tego celu folie BOPP matowe, błyszczące, soft touch 
i scuff free, a tak że fo lie PET trans pa rent ne, me ta li zo wa ne i ho lo gra ficz ne oraz fo lie po li ety le no we
i fo lie bio de gra do wal ne.

www.wernerkenkel.com.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

Du plo wy ko nu je krok w kie run ku B2
––––––––––

Po fa zie te stów fir ma Du plo wpro wa dza na ry nek mul ti fi ni szer

DC2 0K. Du plo wy pu ści ło swo ją bi gów kę B2 pod czas ma jo we go

otwar cia Ce le bra tion of Print i po uda nych te stach w bry tyj skiej

dru kar ni The Ima ging Cen ter w Mar den. Te raz dru kar nia spe cja li zu -

ją ca się w pro duk cji pocz tó wek i kart oko licz no ścio wych zde cy do wa -

ła się na za kup urzą dze nia. DC20 K roz sze rza ga mę wie lo funk cyj nych

ma szyn wy koń cze nio wych o druk B2. Ma szy na zo sta ła stwo rzo na

w ce lu po łą cze nia z ro sną cą ba zą sys te mów B2 In di go, ale tak że z my -

ślą o of f se to wym dru ku ar ku szo wym i atra men to wym. Ar kusz B2 jest

iden ty fi ko wa ny za po mo cą ko dów kre sko wych i roz ci na ny w ce lu

wpro wa dze nia do stan dar do we go urzą dze nia DC74 6 do dal sze go cię -

cia, roz ci na nia, bi go wa nia i per fo ra cji. 

Dru kar nia The Ima ging Cen ter jest wie lo let nim użyt kow ni kiem

mul ti fi ni sze rów DC i po sia da trzy in ne urzą dze nia do wy kań cza nia

kart dru ko wa nych na trzech ma szy nach In di go. In we sty cja w DC20K

po zwa la fir mie na za trzy ma nie klien tów, któ rzy w in nym przy pad ku

mu sie li by zde cy do wać się na druk of f se to wy. 

Dy rek tor ope ra cyj ny Cen trum Ob ra zo wa nia, Jess Pen fold, 

mó wi: Kie dy ku pi li śmy In di go 12000 do ob słu gi dłuż szych prze bie gów,

po ja wił się efekt do mi na, któ ry miał wpływ na etap wy koń cze nia. 

Mo że my te raz po ra dzić so bie z licz bą 20 000 prze bie gów, co ozna cza,

że mo że my utrzy mać na sze re la cje z klien ta mi w mia rę ich roz wo ju

i wzro stów na kła dów. Mo że my też być kon ku ren cyj ni w sto sun ku do

of f se tu pod wzglę dem ce ny i krót szych cza sów re ali za cji zle ceń.

Opra co wa no na pod sta wie in for ma cji por ta lu Print Bu si ness


