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ARCTIC PAPER POLSKA  
SP. Z O.O.
ul. Okrężna 9
02-916 Warszawa
tel. 22 20 30 500
info-pl@arcticpaper.com
www.arcticpaper.com

MUNKEN PRINT – niepowlekany papier objętościowy zaklejany powierzchniowo. Dostępny  
w wersji kremowej oraz naturalnie białej.
MUNKEN PREMIUM CREAM – bezdrzewny, niepowlekany papier o naturalnej, gładkiej powierzchni 
i kremowym odcieniu.
MUNKEN DESIGN – niepowlekane papiery graficzne stworzone z myślą o druku wielobarwnym. 
Dostępne w dwóch wykończeniach powierzchni, gładkiej oraz szorstkiej, w czterech odcieniach.
ARCTIC VOLUME – matowy bezdrzewny papier powlekany o spulchnieniu 1.1. Dostępny w trzech 
odcieniach.
AMBER GRAPHIC i AMBER VOLUME – białe, bezdrzewne papiery: Amber Graphic w gramatu-
rach 60–400 g/m² i Amber Volume o spulchnieniu 1.5 w typowo książkowych gramaturach 70, 
80 i 90 g/m².
G-PRINT – matowy bezdrzewny papier powlekany o zwiększonej wytrzymałości na wielokrotne złamywanie.
G-SNOW – nowy, bezdrzewny papier graficzny o śnieżnobiałym odcieniu, zapewniającym wysoki 
kontrast reprodukcji.

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.edica.eu

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. 

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

• Oprawa twarda, zintergrowana, miękka

• Szycie nićmi, klejenie

• Laminowanie, lakierowanie UV

• Tłoczenie suche i folią

• Kofenkcjonowanie

• Magazynowanie i organizacja transportu

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. 

MOSCA DIRECT POLAND  
SP. Z O.O.
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa
tel. 22 870 00 33
fax. 22 201 18 41
mdpinfo@mosca.com
www.mosca.com

MOSCA DIRECT POLAND, spółka córka niemieckiej firmy MOSCA GmbH, to dostawca 
kompleksowych rozwiązań z zakresu pakowania końcowego: wiązarek, linii i systemów 
pakujących. Oferta firmy obejmuje również części zamienne, taśmy PP i PET oraz au-
toryzowany serwis. Obecnie MDP obsługuje rynki: Polski, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, 
Ukrainy i Białorusi. W lipcu 2018 roku MOSCA DIRECT POLAND otworzyła spółkę córkę 
na Węgrzech: MOSCA DIRECT HUNGARY KFT.

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. 
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PPHU POLIMERPRO S.C.
ul. Przemysłowa 1, Paterek
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 667 284 004

wesolek.polimer@wp.pl
www.polimerpro.net.pl

PolimerPro to rodzinna przygotowalnia fleksograficzna. Pracujemy przy użyciu najbardziej 
pożądanej na rynku technologii – Kodak Flexcel NX, która pozwala osiągnąć naszym 
partnerom najwyższą jakość druku.
Ponadto świadczymy usługi regeneracji wymywaczy fotopolimerowych, gwarantując 
skład substancji identyczny z oryginalnym.
Kierunek rozwoju firmy zmierza do osiągnięcia optymalnego systemu zarządzania bar-
wą – pierwszym krokiem była inwestycja w drukarkę EPSON SC-P7000 – umożliwia 
odwzorowanie 98% kolorów Pantone. 
Zapraszamy na targach Warsaw Pack (stoisko E232) i Packaging Innovations 
(stoisko C23)

PRINT SYSTEMS  
SP. Z O.O. SP. K.
ul. Klonowa 2
62-002 Suchy Las k. Poznania
tel./fax 61 847 10 23
biuro@printsystems.pl
www.printsystems.pl

Print Systems jest wiodącym dostawcą, integratorem technologii fleksograficznej 
i typograficznej. Dzięki wodnowymywanym płytom japońskiej marki TOYOBO, szerokiej 
wiedzy specjalistycznej dotyczącej procesu obróbki matryc fotopolimerowych jesteśmy 
wiarygodnym partnerem dla wielu drukarń opakowań zarówno w Polsce, jak i za granicą. 
Wysoki poziom satysfakcji naszych klientów wynika z rozwiniętego systemu wsparcia 
i doradztwa,  bogatego know how,  naszego zaangażowania oraz szerokiego portfolio 
oferowanych produktów.

www.vilpol.pl

drukarnia
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 
Koenig&Bauer oraz 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: wielkoformatowe displaye, hangery, wobblery, opakowania itd. 
W swojej ofercie Vilpol posiada również produkcję opakowań typu premium, tzw. rigid boxów.
Firma realizuje dostawy na terenie całego kraju, jak i za granicą, posiada magazyn  
o powierzchni 2200 m2 oraz własną flotę transportową wyposażoną w samochody  
o różnej ładowności w zależności od potrzeb Klienta.

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

Firma Digiprint PL specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych i kompleksowych 
rozwiązań dla przygotowalni poligraficznych i drukarni flekso:
• naświetlarki do płyt fotopolimerowych ESKO CDI,
• plotery tnąco-frezujące ESKO Kongsberg,
• fleksograficzne maszyny do druku na tekturze falistej CUIR,
• systemy wydruków próbnych,
• kompleksowe oprogramowanie ESKO,
• kalibracje i standaryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach,
• konsultacje i wdrożenia technologii druku wielokolorowego ESKO Equinox,
• szkolenia produktowe i technologiczne,
• serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wsparcie techniczne.

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28A
91-341 Łódź
tel.  42 613 50 93
introligator@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

Wiodący dostawca materiałów i maszyn poligraficznych z blisko 30-letnim doświadcze-
niem w branży.
W zakresie rozwiązań dla producentów książek oferujemy m.in.:
• cyfrowe urządzenia do lakierowania wybiórczego UV i złocenia firmy MGI;
• plotery UV-LED do personalizacji okładek firmy swissQprint;
• urządzenia do opraw zintegrowanych i ze skrzydełkiem firmy Petratto;
• maszyny do cięcia tektury i grzbietówki firmy Zhengrun;
• okleiny i płótna introligatorskie firmy BN / Balacron;
• kleje introligatorskie firmy Planatol.
Do dostarczanych rozwiązań oferujemy pełne doradztwo techniczne oraz serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny.

www.akademia–wiedzy.eu 
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