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AVARGRAF SP. Z O.O. SP.K.
ul. Gawota 2D
02-830 Warszawa
tel. 22 331 33 33
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

MULTIFOL SP. Z O.O. SP. K.
ul. Śliwiaka 28
30-797 Kraków
tel. 12 294 91 36
fax 12 294 91 37
biuro@multifol.com.pl
www.multifol.com.pl

Multifol: sprawdzony partner. Oferujemy: 
• Złocenie do formatu B1 folią złotą, srebrną oraz foliami kolorowymi i dyfrakcyjnymi. 
• Foliowanie do formatu B0. Uszlachetniamy druki foliami BOPP – błyszczącą, 

matową i strukturalną, metalizowaną folią PET srebrną oraz holograficzną Rainbow 
Seamless. 

• Lakierowanie UV: NOWOŚĆ!!! Lakier holograficzny i lakier Laser Effect.
• Wykrawanie, perforowanie, bigowanie.
• Kalandrowanie.

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

Oferujemy:
• MBO – systemy falcujące,
• MBO Digital – integracja systemów falcujących dla druku cyfrowego
• Herzog&Heyman – systemy falcujące dla farmacji i mailingu
• Palamides – zaawansowane sztaplarki do falcerek
• Wohlenberg – profesjonalne linie do oprawy miękkiej, zbieraczki, oklejarki, krajarki 

i linie tnące.

Kontakt:
Tomasz Naglik, naglik.t@reprograf.com.pl, 698 698 629
Stefan Piotrowski, piotrowski.s@reprograf.com.pl; 698 698 601

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

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 fleksograficznych, doradztwo techniczne, nowoczesne rozwiązania 
technologiczne oraz fachowy serwis techniczny dla produktów opracowanych na potrzeby 
naszych klientów.

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.

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. 


