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DOSTAWCY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG  
W ZAKRESIE OBRÓBKI PO DRUKU I USZLACHETNIANIA

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
• 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. 

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.

WEILBURGER Grafik-Polska Sp. z o.o. 
Skośna 8 · 62-080 Batorowo (Poland) 
T: +48 61 661 70 08 · F: +48 61 661 70 01 · M: +48 692 467 465 
a.styszewski@weilburger-grafik.pl · www.weilburger.com

Andrzej Styszewski
Serwis techniczny | Technical Service and Sales

API Folie Polska Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 58 01
Sylwia.Mieszkowska@apigroup.com
www.apigroup.com

API Group – Uszlachetnienie druku, wzmocnienie marki, trwała jakość. 
Jesteśmy producentem folii oraz laminatów do opakowań. Specjalizujemy się 
w wytwarzaniu metalizowanych folii do: tłoczenia na gorąco, do tłoczenia na 
zimno do offsetu i do fleksografii, folii dyfrakcyjnych, holograficznych, laminatów 
kartonowych i papieru z foliami dekoracyjnymi z tak obecnie popularnymi lami-
natami soczewkowymi. Oferujemy np. Transmet – karton laminowany czystym 
aluminium, produkt z grupy ekologicznej.  Nasze produkty mogą być stosowane 
w każdej technologii druku. Są wykorzystywane w przemyśle poligraficznym, 
opakowaniowym, introligatorskim, doskonale wzmacniają przekaz marki danego 
produktu, stanowią zabezpieczenie dla produktów. API Group działa globalnie.
Jesteśmy zawsze blisko klientów.

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, urządzenia lakierujące 3D. 

Digiprint PL specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych oraz kompleksowych 
systemów na potrzeby poligrafii. W portfolio znajdują się m.in.:
• 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.

Digiprint PL Sp. z o.o. 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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DKS Sp. z o.o.
Centrala
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
tel. 58 30 90 307
kom. 664 042 295
poligrafia@dks.pl
www.dks.pl

DKS to dostawca urządzeń drukujących, introligatorni i oprogramowania. 
Jesteśmy autoryzowanym dealerem Duplo, w ofercie mamy także Dumor, 
Graphic Wizard, Fast Bind i inne:
• oklejarki typu hot-melt oraz PUR,
• systemy broszurujące,
• gilotyny 46–72 cm,
• urządzenia do cięcia, bigowania, falcowania i perforowania,
• laminatory,
• oprawa twarda,
• składarki wielkoformatowe es-te.


