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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.

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. 

KODAK POLSKA SP. Z O.O.
Al. Jana Pawła II 80
Babka Tower
00-175 Warszawa
tel. 22 430 69 00
www.kodak.com

FIRMA KODAK JEST WIODĄCYM DOSTAWCĄ ROZWIĄZAŃ I MATERIAŁÓW DO PREPRESSU
Technologia offsetowa: 
• naświetlarki Kodak Trendsetter i Kodak Magnus z technologią SQUAREspot,  

dostępne w różnym stopniu automatyzacji i do wszystkich formatów.
• płyty CtP do druku komercyjnego, opakowaniowego i gazetowego:
 procesowe: Kodak Electra MAX, Kodak Electra XD, Kodak Trilian SP
 bezprocesowe: Kodak Sonora X
 fioletowe: Kodak Libra VP

• płyty CtP do druku gazetowego 
 procesowe: Thermal News PT
 bezprocesowe: Kodak Sonora X-N
 fioletowe: Kodak Libra VP.

REPROGRAF-GRAFIKUS SA
ul. Wolska 88 
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00
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.

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

DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SP.K.
ul. Annopol 4A
03-326 Warszawa
tel. 22 295 03 80
fax 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.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.


