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K+L Biuro Handlowe  
Polska Sp. z o. o.
ul. Manewrowa 7 
92-517 Łódź
tel. 42 649 22 12
fax 42 649 22 13
biuro@kplusl.com.pl
www.kplusl.com.pl

K+L jest wyłącznym przedstawicielem wielu światowej klasy producentów, 
m.in.: PrintColor, Dubuit, Dubuit Maschines, Apollo, NBC.  
Proponujemy KOMPLETNY PROGRAM DO SITODRUKU I TAMPONDRUKU dla 
branży reklamowej i przemysłu. 
Urządzenia, farby, produkty do uzyskania efektów specjalnych – optycznych, 
dotykowych i interaktywnych, lakiery UV, rakle, zmywacze, emulsje, siatki, 
matryce i tampony.
Usługowo wykonujemy szablony sitodrukowe oraz polimerowe i stalowe 
formy tampondrukowe.

DOSTAWCY ROzWIązAń DO SITODRUKU I TAMPONDRUKU

Tampotechnika 
Jan Tryburcy
ul. Kleszczowa 17B
02-485 Warszawa
tel./fax 22 863 57 13 
  22 863 57 17
info@tampotechnika.com.pl

• Automaty do dekoracji długopisów – wydajne i niezawodne – druk cyfrowy, 
transfer termiczny, laser, sitodruk, druk tamponowy: 

 www.tampotechnika.com.pl
• Neutralizacja ładunków elektrostatycznych – podwyższenie jakości nadru-

ków, zwłaszcza w druku wielkoformatowym: www.elektrostatyka.com
• Aktywacja powierzchni – rozwiązanie problemów przyczepności farb:
 www.aktywacjapowierzchni.pl
• Działamy od 1989 roku – tysiące udanych wdrożeń, rozwiązania własnej 

konstrukcji oraz najlepszych światowych producentów

GRAWART s.c.
ul. Inżynierska 5c 
20-484 Lublin
tel. 81 744 38 71
fax 81 748 73 65
www.grawart.pl
info@grawart.pl

GRAWART działa w branży poligraficznej od 1981 r. Zajmuje się produkcją 
tabliczek znamionowych z metali i tworzyw sztucznych, pulpitów i paneli 
frontowych, naklejek i innych form znakowania. GRAWART eksportuje swoje 
produkty również na rynki zagraniczne. Od ponad 10 lat zajmuje się także 
produkcją stempli metalowych dla Poczty Polskiej i większości banków. Firma 
dystrybuuje materiały do sitodruku oraz świadczy pełny serwis sitodrukowy 
od spawania ram po napinanie siatek za pomocą klem Sefar 3 A Long. 

Multifol Spółka Jawna
ul. Śliwiaka 28
30-797 Kraków
tel. 12 294 91 36
fax 12 294 91 37
biuro@multifol.com.pl
www.multifol.com.pl

Multifol: nowy rok, sprawdzony partner. Oferujemy: 
• Złocenie do formatu B1 folią złotą, srebrną oraz foliami kolorowymi 

i dyfrakcyjnymi. 
• Foliowanie do formatu B0. Uszlachetniamy druki foliami BOPP – 

błyszczącą, matową i strukturalną, metalizowaną folią PET srebrną oraz 
holograficzną Rainbow Seamless. 

• Lakierowanie UV zarówno całych powierzchni, jak i bardzo precyzyjne 
lakierowanie wybiórcze, wykonujemy również zdobienie arkuszy lakierem 
brokatowym i lakierami specjalnymi, w tym zdrapki. 

• Wykrawanie, perforowanie, bigowanie.
• Kalandrowanie.
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