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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)

DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ I USŁUG DO OBRÓBKI PO DRUKU  
I USZLACHETNIANIA
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DOSTAWCY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG DO DRUKU NA TEKSTYLIACH

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

API.PL Spółka z o.o.

ul. Okrężna 37 
95-070 Aleksandrów Ł.
Rąbień
tel. +48 42 250 55 95
fax + 48 42 250 55 94 
news@api.pl
www.api.pl 

API.PL jest bezpośrednim importerem urządzeń i materiałów do druku wiel-
koformatowego i sitodruku.
Wyłączny dystrybutor urządzeń firmy EPSON do DRUKU SUBLIMACYJNEGO 
oraz DTG, PRAS I KALANDRÓW marki TRANSMATIC, PRZEMYSŁOWYCH 
DRUKAREK SUBLIMACYJNYCH i do DRUKU BEZPOŚREDNIEGO na teksty-
liach marki Homer Textile.
API.PL to również szeroka oferta URZĄDZEŃ I FARB SITODRUKOWYCH: m.in. 
amerykańskiej firmy M&R, firm Rutland, Union Ink, Minerwa, CPC, Virus.
Kilkanaście lat na rynku i autoryzowany serwis to gwarancja jakości 
usług firmy API.PL.

AMATEC Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2
55-010 Radwanice  
k. Wrocławia
tel. 71 311 77 70,
kom. 609 47 87 67
adam@amatec.pl
www.amatec.pl

AMATEC to część skandynawskiej grupy firm SCANTIMA, prowadzącej 
od prawie 50 lat działalność handlową, serwisową i doradczą w zakresie 
szycia i  zdobienia tekstyliów. Na łamach ŚD gościmy przez wzgląd na 
drukarki DTG (do druku bezpośredniego na odzieży i wykrojach), których 
jesteśmy dystrybutorem od ponad 6 lat. Oferujemy przemysłowego Kornita 
z 3 różniącymi się wydajnością i polem zadruku drukarkami: Breeze, Storm II 
i Avalanche, a także komercyjnego Polyprinta, którego flagowy produkt TexJet 
PLUS jest najpopularniejszym modelem drukarki DTG w Polsce.
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Digiprint Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 295 03 80
fax 22 295 03 91
wielki_format@digiprint.pl
www.digiprint.pl

Digiprint dostarcza innowacyjne oraz kompleksowe systemy dla rynku 
poligrafii. W portfolio firmy znajdują się maszyny firmy HP oraz d.gen drukujące 
bezpośrednio na  tekstyliach:
• HP Latex 3500/3100 oraz HP Latex 1500 – do druku wielkoformatowego
• d.gen Teleios Hexa –  szerokość 1.8 m lub 3.3 m – druk sublimacyjny na 

poliestrach (flagi, banery, materiały do podświetleń – lightbox)
• d.gen Papyrus G5 – zadruku na papierze termotransferowym oraz możliwość 

druku na tapetach i na papierze typu blueback 
• d.gen Artrix G5 – możliwość bezpośredniego druku na tkaninach i dzianinach 

z prędkością 100m2/h, umożliwia zadruk materiałów naturalnych i elastycznych
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Alubest UG
An de Lehmkuhl 14
25853 Bohmstedt
Niemcy
tel. +48 518 980 994
bartosz.kuchta@alubest.de
www.alubest.de
www.pigmentinc.eu 

Firma Alubest jest wyłącznym dystrybutorem drukarek wielkoformatowych 
roll-2-roll LDP LED UV oraz drukarek płaskich (flatbed). W ofercie ma 
również drukarki  do druku bezpośredniego na materiałach bawełnianych 
i poliestrowych GoTx australijskiej firmy Pigmnent.inc. W portfolio można 
znaleźć również kalandry do sublimacji i urządzenia do nakładania apretur, 
filce, najwyższej jakości tusze UV, sublimacyjne i pigmentowe. W zeszłym 
roku Alubest uzupełnił ofertę o oprogramowanie UPMe web-2-print i web-
-2-decor firmy Graysoftware.

Drukarnia Pozkal
Spółka z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Cegielna 10/12
88-100 Inowrocław
tel. 52 354 27 00
fax 52 354 27 05
sekretariat@pozkal.pl 
www.pozkal.pl

Główny profil działalności to produkcja dziełowa – druk offsetowy jed-
no- i wielobarwny B1 i B2, CMYK i kolory specjalne, oprawa twarda, 
zintegrowana, miękka (w tym PUR), zeszytowa. Produkcja opakowań 
z tektury litej – wykrawanie, sklejanie do 8 pkt., uszlachetnianie do B1 – 
hot-stamping, embossing, lakierowanie UV i specjalne. Druk cyfrowy, per-
sonalizacja druków, kody promocyjne i dostępowe ze zdrapką. Posiadamy 
certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, FSC.

Vilpol Sp. z o.o.
Wilków Polski 74
05-155 Leoncin
tel. 22 785 69 09
vilpol@vilpol.pl 
www.vilpol.pl

Vilpol istnieje od 1990 roku. Oferuje kompleksowe usługi poligraficzne. 
W  skład parku maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe 
maszyny firmy Heidelberg, maszyny do kaszerowania i sztancowania, linie 
do oprawy miękkiej – zeszytowej, klejonej oraz twardej, wykrawania, skła-
darko-sklejarki i złamywarki. Firma świadczy także usługi uszlachetniania 
druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie. Produkuje też złożone wyro-
by, takie jak: wielkoformatowe displaye, hangery, wobblery, opakowania.

www.vilpol.pl
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