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Specjalizujemy się w druku i oprawie książek. Stawiamy do dyspozycji wydawców
ABEDIK
książek profesjonalny zespół, a także kilkanaście maszyn do druku zwojowego, kilka linii
ul. Gutenberga 5
do oprawy broszurowej z możliwością realizacji „podwójnej produkcji”, linię do oprawy
62-023 Żerniki k. Poznania
twardej oraz szeroką gamę możliwości uszlachetnienia druku, takich jak laminowanie
tel. 61 624 61 00
folią, lakierowanie UV, tłoczenie, tłoczenie folią metalizowaną. Możemy zaoferować
abedik@abedik.com.pl
bardzo krótkie
terminy Ii atrakcyjne
ceny. DRUKARNIE
Serdecznie zapraszamy.
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DRUKARNIA KNOW-HOW
PIOTR KACZMARCZYK
ul. Chełmońskiego 255
31-348 Kraków
tel. 12 622 85 60
fax 12 622 85 66
drukarnia@dkh.com.pl

Drukarnia działa od roku 1995. Dysponując rozległym parkiem maszynowym, specjalizujemy się w zakresie druku i oprawy wysokiej jakości materiałów reklamowych,
folderów, katalogów, broszur, książek oraz albumów. Posiadając technologię druku
HR-UV, oferujemy również zadruk trudnych podłoży, jak np. podłoża metalizowane,
materiały syntetyczne – folie PP, PCV, PET. Posiadany system lakierowania UV online
pozwala stosować lakiery efektowe drip-off, twin etc. Drukarnia posiada certyfikat FSC.

DRUKARNIA POZKAL
SP. Z O.O. SP.K.
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 jedno- 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, personalizacja druków, kody promocyjne i dostępowe ze zdrapką. Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, FSC.

DRUKARNIA SKLENIARZ
WŁODZIMIERZ SKLENIARZ
ul. Czerwieńskiego 3D
31-319 Kraków
tel. 12 312 23 00
fax 12 312 23 49
skleniarz@skleniarz.eu
www.skleniarz.eu

Druk wysokiej jakości książek (albumów, katalogów, wydawnictw dziełowych).
Studio CtP oparte na urządzeniach i oprogramowaniu firmy Heidelberg. 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 twarda – 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.

TORUŃSKIE ZAKŁADY
GRAFICZNE „ZAPOLEX”
SP. Z O. O.
ul. gen. Sowińskiego 2/4
87-100 Toruń
tel. 56 653 03 01
fax 56 653 03 02
kalkulacje@zapolex.pl
www.zapolex.pl

Oferta i stosowane technologie: druk offsetowy, heatsetowy (4+4,5+5) – możliwość
klejenia w linii; CtP; oprawa twarda, klejona (PUR i hotmelt), zeszytowa (z oczkiem),
oprawa w spiralę, foliowanie, lakierowanie i tłoczenie, wklejanie płyt CD, insertowanie,
pakowanie jednostkowe, etykietowanie.
NOWOŚĆ! Oprawa twarda – klejona PUR, Two-shot, spirala, ze skrzydełkami, tasiemki,
obwoluta.
Oprawa klejona – hotmelt, PUR, Two-shot, ze skrzydełkami.

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, składarko-sklejarki i złamywarki. Firma świadczy także usługi
uszlachetniania druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie. Produkuje też złożone
wyroby, takie jak: wielkoformatowe displaye, hangery, wobblery, opakowania.

