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

ZING SP. Z O.O.
ul. Kocmyrzowska 13A
31-750 Kraków
infolinia VISCOM 734 425 264
tel. 801 322 333
viscom@zing.com.pl
www.zing.com.pl

• ZING VISUAL COMMUNICATION to kompleksowa oferta podłoży, a także najwyższej 
jakości serwis oraz logistyka

• PAPIERY: billboardowe, plakatowe, fotograficzne
• FOLIE BEZKLEJOWE: backlit, roll-up, pop-up
• SAMOPRZYLEPNE LAMINATY I FOLIE: monomerowe; polimerowe oraz wylewane
• BANERY: laminowane, powlekane
• FOLIE PERFOROWANE – One Way Vision
• SIATKI MESH, FOLIE MAGNETYCZNE, TAPETY CANVAS oraz KARTON LAMINOWANY

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00
fax 22 539 40 10
www.reprograf.com.pl

• Podłoża do druku wielkoformatowego: siatka Premium Mesh, banery, folie, tapety, 
papiery, canvasy;

• Tekstylia SOYANG i PONGS w szerokości do 5 m zadruku UV, sublimacja, solvent  
i latex;

• DESCOR – nowatorski system napinania tekstyliów w plastikowe ramy.

Kontakt:
Anna Andruszkiewicz, 698 698 612, andruszkiewicz.a@reprograf.com.pl
Paweł Górniak, 698 698 610, gorniak.p@reprograf.com.pl
Paweł Tatala, 698 698 614, tatala.p@reprograf.com.pl

AVARGRAF SP. Z O.O. SP.K.
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
• urządzenia do laminowania Tecnomac
• składarko-sklejarki APR Solutions

DKS SP. Z O.O.
Centrala
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
tel. 58 309 03 07
kom. 664 042 295

poligrafia@dks.pl
www.dks.pl

DKS to dostawca urządzeń drukujących, int ro l igatorni 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.

DUPLO POLSKA 
SP. Z O.O. SP.K.
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 producenta sprzętu 
introligatorskiego, firmy Duplo International Ltd. W ofercie Duplo znajdują się: oklejarki 
PUR i EVA, linie do oprawy zeszytowej, falcerki, zbieraczki, urządzenia tnąco-bigujące, 
powielacze cyfrowe, układarki, bigówki, trójnoże, foliarki, wycinarki do wizytówek, bigówko-
-falcerki, bigówko-perforatory, urządzenia lakierujące 3D. 

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

Digiprint PL specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych oraz kompleksowych sys-
temów 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.
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D
r inż. Joanna Izdebska-Podsiadły 
jest pracownikiem Zakładu Techno-
logii Poligraficznych od 2008 roku. 

Od kilku lat dr Izdebska-Pod-
siadły podejmuje działania w kierunku 
rozwoju współpracy międzynarodowej 
na uczelni. Obecnie zaangażowała się 
w organizację międzynarodowych kon-
ferencji, które w przyszłym roku będą 
odbywały się w Zakładzie Technologii 
Poligraficznych PW. O konferencji iarigai 
pisałam w poprzednim wydaniu Poly-
News. Dziś trochę informacji o drugiej 
organizowanej w związku z 50-leciem 
kształcenia poligrafów na Politechnice 
Warszawskiej konferencji – 50th IC 
Conference, której przewodniczącą jest 
dr Izdebska-Podsiadły.

The International Circle of Edu -
cational Institutes for Graphic Arts, 
Technology and Management (IC) jest 
organizacją założoną w 1957 roku, zrze-
szającą obecnie ponad 100 jednostek 
kształcących w zakresie technologii 
poligraficznych z całego świata. Sto-
warzyszenie co roku organizuje konfe-

PolyNews  

by Agnieszka Rusin

mgr inż. Agnieszka RUSIN
Starszy Wykładowca, Politechnika 
Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji,
Instytut Mechaniki i Poligrafii,
Zakład Technologii Poligraficznych.
PolyNews by Agnieszka Rusin znajdą
Państwo również na Facebooku.

rencję, która jest okazją do spotkania 
się przedstawicieli szkół i uczelni oraz 
wymiany wiedzy i doświadczeń w za-
kresie kształcenia poligrafów, kierunku 
rozwoju badań współczesnej poligrafii 
oraz nawiązania współpracy czy zaini-
cjowania międzynarodowych projektów. 

Ubiegłoroczna, 49. konferencja IC od-
była się w maju w Pekinie. Zorganizowa-
na została przez Instytut Komunikacji 
Graficznej w Pekinie (Beijing Institute 
of Graphic Communications) i Chińską 
Akademię Technologii Poligraficznych 
(China Academy of Printing Technology). 
Wydarzenie zgromadziło wielu uczestni-
ków. Podczas dwóch dni sesji plenar-
nych prezentowane były wyniki badań 
z zakresu teorii barwy, przetwarzania 
materiałów graficznych, technologii 
drukowania, opakowalnictwa, nowych 
materiałów poligraficznych, technik ko-
munikacji i edukacji w zakresie mediów 
i poligrafii. Na zakończenie spotkania 
ogłoszono, że następna, 50. konferen-
cja odbędzie się w Warszawie.

Więcej informacji na temat konferen-
cji IC , która odbędzie się w dniach 4–7 
października 2018 roku jest dostęp-
nych na stronie www: ic-warsaw2018.
pl. Zakład Technologii Poligraficznych 

P.P.H.U. BRETAR
BARBARA WIECZOREK
ul. Joselewicza 3 lok. 1
42-200 Częstochowa
tel. 34 365 62 94
fax 34 368 32 54
barbara@max.net.pl
www.dickson-coatings.pl

Agencja Handlowa fabryki Dickson Coatings – Francja – producenta mediów dla druku 
wielkoformatowego: solwent, ekosolwent, UV, latex. Banery PVC i ekologiczne EverGreen.
Zastosowania: indoor, outdoor, tapety, dekoracje ścienne, display, roll-up. 
Trudno zapalność: M1, M2, B1, Euroklasa: B-s1-d0, B-s2-d0. 
Szerokości: 0,76–3,20 m; gramatury: 180–900 g/m2.
Certyfikacje: 
HP LATEX, GREENGUARD, NO CURLING, OEKO-TEX, SAFETY FOR TOYS.

INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie
tel. 71 315 31 91
biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl

Integart sp. z o.o. jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów z tworzyw 
sztucznych wykorzystywanych w branży reklamowej, dekoracji wnętrz i car wrappingu. 
W ofercie znajdują się media przeznaczone do druku wielkoformatowego, tj. folie, 
banery, tkaniny, tapety, papiery i laminaty. W portfolio znajdują się produkty takich 
renomowanych producentów, jak 3M, Neschen, Arlon, Avery Dennison, LG Hausys, 
Aurich Textilien oraz Decal.
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PW i międzynarodowe stowarzyszenie 
IC serdecznie zapraszają na to wyda-
rzenie.


