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Zenon Łapiński
doradztwo biznesowe,  
poligrafia, szkolenia
ul. Bliska 10/71
03-804 Warszawa
tel. +48 88 33 22 136
tel. +48 50 14 42 394
biuro@zenonlapinski.pl
www.zenonlapinski.pl

Oferujemy Państwu:
• maszyny do hot-stampingu firmy SPM STEUER,
• maszyny do złoceń i sklejarko-składarki firmy KLUGE,
• szkolenia praktyczne i teoretyczne z hot-stampingu,
• nowatorską usługę hotSprint zwiększającą wydajność maszyny złocącej,
• serwis i doradztwo z hot-stampingu,
• profesjonalne materiały pomocnicze do hot-stampingu,
• matryce mosiężne i patryce dla wymagających klientów,
• pomoc w upłynnianiu nadmiernych stanów magazynowych folii  

do hot- i cold-stampingu,
• szkolenia i doradztwo biznesowe.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Müller Martini Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 203
04-987 Warszawa
tel. 22 893 83 06
fax 22 893 83 05
office@pl.mullermartini.com
www.mullermartini.pl

Oferujemy wysoko wydajne urządzenia do oprawy introligatorskiej –  
LINIE DO OPRAWY: BEZSZWOWEJ, ZESZYTOWEJ, TWARDEJ oraz niciarki, 
maszyny do oklejania grzbietów bloków książkowych, maszyny do zakładania 
tasiemki czytelniczej, maszyny do zawieszania bloków książkowych w okładki; 
SYSTEMY DO OPRAWY MIĘKKIEJ i TWARDEJ po druku cyfrowym.

Avargraf Sp. z o.o.
ul. Gawota 2D
02-830 Warszawa
tel. 22 331 33 33
fax 22 331 33 34
avargraf@avargraf.pl
www.avargraf.pl

• krajarki, trójnoże, utrząsarki, systemy cięcia PERFECTA
• falcerki dziełowe i farmaceutyczne oraz linie mailingowe GUK
• automatyczne bigówko-perforatorki BACCIOTTINI
• zbieraczki pionowe, linie do oprawy zeszytowej, oklejarki do oprawy miękkiej BOURG
• wiertarki i systemy do wiercenia papieru DÜRSELEN
• automatyczne linie zbierająco-szyjące do oprawy zeszytowej, zszywarki i głowice 

do szycia drutem HOHNER
• maszyny do nisko- i średnionakładowej oprawy twardej SCHMEDT
• systemy nawilżania powietrza MERLIN
• podnośniki do stosu papieru, urządzenia do laminowania na gorąco, sztancowania, 

banderolowania etykiet, wycinania skorowidzów, zaokrąglania rogów, prasy, liczarki. 

Duplo Polska Sp. z o.o.
ul. Cyklamenów 1
04-798 Warszawa
tel. 22 845 70 23
fax 22 845 70 27
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl

Firma Duplo Polska jest wyłącznym przedstawicielem handlowym produ-
centa sprzętu introligatorskiego, firmy Duplo International Ltd. W ofercie 
Duplo znajdują się: oklejarki PUR i EVA, linie do oprawy zeszytowej, fal-
cerki, zbieraczki, urządzenia tnąco-bigujące, powielacze cyfrowe, układarki, 
bigówki, trójnoże, foliarki, wycinarki do wizytówek, bigówko-falcerki, 
bigówko-perforatory.

Digiprint PL specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych oraz kompleksowych 
systemów na potrzeby poligrafii. W portfolio znajdują się między innymi:
• plotery tnąco-bigująco-frezujące Esko Kongsberg,
• plotery aplikujące klej oraz taśmę Bickers,
• składarko-sklejarki i kaszerownice Lamina,
• kompleksowe oprogramowanie Esko dla projektantów i producentów 

opakowań,
• kalibracje i standaryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach,
• konsultacje i wdrożenia technologii druku wielokolorowego Esko Equinox,
• szkolenia produktowe oraz technologiczne.

Multifol
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: 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: NOWOŚĆ!!! Lakier holograficzny i lakier Laser Effect.
• Wykrawanie, perforowanie, bigowanie.
• Kalandrowanie.

Digiprint PL Sp.K.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 295 03 80
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu
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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.com

Dostarczamy produkty dla arkuszowego oraz zwojowego druku  
offsetowego, maszyn lakierujących, a także dla sitodruku i fleksografii. 
Dysponujemy szerokim asortymentem lakierów, klejów i farb fleksogra-
ficznych, doradztwo techniczne, nowoczesne rozwiązania technologiczne 
oraz fachowy serwis techniczny dla produktów opracowanych na potrzeby 
naszych klientów.

Arctic Paper Polska  
Sp. z o.o.
ul. Okrężna 9
02-916 Warszawa
tel. 22 20 30 500
info-pl@arcticpaper.com
www.arcticpaper.com

MUNKEN PRINT – niepowlekany papier objętościowy zaklejany powierzch-
niowo. Dostępny w wersji kremowej oraz naturalnie białej.
MUNKEN DESIGN – niepowlekane papiery graficzne stworzone z myślą 
o druku wielobarwnym. Dostępne w dwóch wykończeniach powierzchni, 
gładkiej oraz szorstkiej, w czterech odcieniach.
ARCTIC VOLUME – matowy bezdrzewny papier powlekany o spulchnieniu 
1.1. Dostępny w trzech odcieniach.
AMBER GRAPHIC i AMBER VOLUME – białe, bezdrzewne papiery: Amber 
Graphic w gramaturach 60–400 g/m² i Amber Volume o spulchnieniu 1.5 
w typowo książkowych gramaturach 70, 80 i 90 g/m².

Docufield Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Polska 114
60-401 Poznań
tel. 61 666 29 80
fax 61 666 29 50
info@docufield.com
www.docufield.com

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w techno-
logiach zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym 
oraz automatyką pocztową. Jako autoryzowany partner firm KERN (systemy 
kopertowania), HUNEKELER (pre- i post processing dla cyfrowych rolowych 
systemów drukujących) oraz NEOPOST (rozwiązania pocztowe) oferujemy 
innowacyjne rozwiązania. Filozofia naszego działania to właściwa diagnoza 
potrzeb klienta, wybór i wdrożenie optymalnego rozwiązania oraz pełna 
opieka serwisowa.

Drukarnia Skleniarz 
Włodzimierz Skleniarz
ul. Czerwieńskiego 3D 
31-319 Kraków
tel. 12 31 22 300 
fax 12 31 22 349
skleniarz@skleniarz.eu
www.skleniarz.eu

Druk wysokiej jakości książek (albumów, katalogów, wydawnictw dziełowych).
Studio CtP oparte na urządzeniach i oprogramowaniu firm Heidelberg 
i Kodak. Maszyny drukujące Heidelberg: XL-106 LE-UV, 4 kolory, XL-105, 
5 kolorów, format B1; XL 75, 4 kolory, format B2. Linie do oprawy twardej, 
miękkiej i zintegrowanej oraz do montażu okładek Kolbus, oprawa twar-
da – szyta lub bezszwowa, broszurowa klejona/PUR, zeszytowa. Foldery, 
kalendarze, plakaty, ulotki; maszyna do tłoczenia okładek Kolbus; automaty 
do szycia nićmi Astronic; linia do oprawy broszurowej firmy Müller Martini. 
Maszyna do foliowania, automaty do pakowania. Sztancowanie.

Edica Sp. z o.o.
ul. Forteczna 3 
61-362 Poznań
tel. 61 653 03 03
fax 61 653 03 09
kalkulacje@edica.pl
www.drukarnia.edica.pl

Drukarnia dziełowa Edica oferuje pełen zakres usług poligraficznych. 
Specjalizuje się w druku książek i oprawie złożonej. W ofercie:
• zautomatyzowana produkcja książek z bezpiecznymi, zaokrąglonymi 

narożnikami okładki i bloku,
• oprawa broszurowa, w tym ze skrzydełkami,
• szeroki zakres usług uszlachetniających produkt, m.in. zadrukowane 

tasiemki-zakładki, fantazyjnie wycięte kształty składek, blistry, tłoczenia. 

OZGraf Olsztyńskie Zakłady 
Graficzne SA
ul. Towarowa 2 
10–417 Olsztyn
tel. 89 533 42 16 
fax 89 533 12 08
ozgraf@ozgraf.com.pl
www.ozgraf.com.pl

• Druk offsetowy.
• Oprawa twarda, całopapierowa, płócienna i półpłócienna.
• Oprawa broszurowa i zintegrowana, szyta nićmi i klejona.
• Uszlachetnianie: laminowanie, lakierowanie UV, tłoczenie folią, tłoczenie 

wypukłe i wklęsłe.
• Pakowanie w kartony, zgrzewki, foliowanie pojedynczych egzemplarzy.
• Wsparcie logistyczne – organizacja transportu na terenie Polski i Europy.

PRODUKCJA KSIĄŻEK W POLSCE (DOSTAWCY MATERIAŁÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ, DRUKARNIE DZIEŁOWE)
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