Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

|

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 technologiach
zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz automatyką
pocztową. Jako autoryzowany partner firm KERN (systemy kopertowania), HUNKELER
(pre- i postprocessing 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. 12 312 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.

LOTOS POLIGRAFIA SP. Z O.O.
ul. Wał Miedzeszyński 98
04-987 Warszawa
tel. 22 872 22 66
info@lotos-poligrafia.pl
www.lotos-poligrafia.pl

Drukarnia założona w 1988 r. przez Małgorzatę i Edwarda Dreszerów. Jest to arkuszowa
drukarnia offsetowa, wykonująca nakłady od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Drukowane są tu czasopisma, książki, katalogi, foldery, teczki, bloczki, notesy,
ulotki, druki reklamowe. Zatrudnia 90 osób. Pracuje na trzy zmiany.
Wyposażenie drukarni stanowią nowoczesne maszyny offsetowe drukujące w formacie
B1 i B2 (8-, 5- i 2-kolorowe), linie do oprawy klejonej, zeszytowej, spiralnej, maszyny
do druku cyfrowego.
Posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i HACCP.

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

• Książki, Katalogi

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

• Wohlenberg – profesjonalne linie do oprawy miękkiej, zbieraczki, oklejarki, krajarki
i linię tnące.
• MBO – systemy falcujące.
• Palamides – zaawansowane sztaplarki do falcerek.
• Screen – cyfrowe rolowe maszyny injektowe; systemy CtP.
• Płyty, chemia.
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• Oprawa twarda, zintergrowana, miękka
• Szycie nićmu, klejenie
• Laminowanie, lakierowanie UV
• Tłoczenie suche i folią
• Kofenkcjonowanie
• Magazynowanie i organizacja transportu

Kontakt:
Tomasz Naglik, naglik.t@reprograf.com.pl, 698 698 629
Paweł Szpil, szpil.p@reprograf.com.pl; 698 698 604
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