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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
• urządzenia do laminowania Tecnomac
• składarko-sklejarki APR Solutions
• falcerki automatyczne i linie bigująco-falcujące MB Bäuerle
• sztance rotacyjne Rollem Insignia

ARGO SA
ul. Krynicka 1
80-393 Gdańsk
tel. 58 554 37 15
folia@argo.pl
www.hanami.com.pl

Hanami to dział będący częścią firmy ARGO SA Od lat specjalizujemy się w dystrybucji 
najwyższej jakości materiałów do uszlachetnienia druku i urządzeń do laminacji. W ofercie 
posiadamy m.in.
• laminatory koreańskiej firmy GMP;
• folie laminacyjne Hanami;
• folie DSF do metalizowania bezmatrycowego druku cyfrowego;
• folie PET GAG w arkuszach;
• folie soczewkowe w arkuszach do druku.

DERYA SP. Z O.O.
ul. Podleska 32 
43-100 Tychy                                                                        
tel. 32 216 86 80    
derya@derya.com.pl      
www.derya.com.pl

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
• Horizon International Co. – maszyny introligatorskie
• RMGT – maszyny drukujące Ryobi i Mitsubishi
• Foliant – maszyny foliujące
• Zechini – maszyny do oprawy twardej
• AMS – lampy LED-UV
Ponadto oferujemy sprzedaż kleju firm Henkel i Eukalin oraz sprzedaż drutu galwanizowanego. 
Serwis doradczo-techniczny, dokładne szkolenia w zakresie obsługi oraz dostęp do części 
zamiennych.

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.

API Signage - location and directional
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API FOLIE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 58 01 

biuro@apigroup.com
www.apigroup.com

API Group – uszlachetnienie druku, wzmocnienie marki, trwała jakość. 
Jesteśmy producentem folii i laminatów do opakowań. Wytwarzamy folie do tłoczenia 
na gorąco, na zimno do offsetu i fleksografii, folii dyfrakcyjnych, holograficznych, do 
laminowania kartonu i papieru z laminatami soczewkowymi. 
Oferujemy TRANSMET – ekologiczny karton pokryty folią dekoracyjną, 
holograficzną, soczewką. 100% recycling. 
Nasze produkty mogą być stosowane w każdej technologii druku. Są wykorzystywane 
w przemyśle poligraficznym, opakowaniowym, introligatorskim, wzmacniają przekaz 
marki, stanowią zabezpieczenie dla dokumentów i produktów. API Group działa globalnie. 
Jesteśmy zawsze blisko klienta.
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DUPLO POLSKA 
SP. Z O.O. SP.K.
ul. Wał Miedzeszyński 131B
04-987 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. 

MEGALAK RZEPNIEWSKI  
SPÓŁKA JAWNA
ul. Szpitalna 1C
05-270 Marki
biuro@megalak.pl
www.megalak.pl

Firma MEGALAK zajmuje się profesjonalnym uszlachetnianiem druku od 2003 roku. 
Specjalizujemy się w lakierowaniu UV, foliowaniu, sztancowaniu, tłoczeniu oraz złoceniu 
metodą hot stamping arkuszy do formatu B1. Poza tym wykonujemy usługę maszynowe-
go klejenia pudełek. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie wykonywanych usług 
oraz nowoczesny park maszynowy. Wszystkie prace wykonujemy przy użyciu jedynie 
wysokiej jakości materiałów czołowych producentów z branży poligraficznej. Nasi pra-
cownicy tworzą zgrany zespół specjalistów, a wypracowane przez lata doświadczenie 
gwarantuje sprawne i terminowe realizowanie powierzonych nam zleceń.

Zapraszamy do współpracy.

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-GRAFIKUS 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
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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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WOLFF TRADING SP. Z O.O.
ul. Trakt Lubelski 187
04-667 Warszawa
tel. 22 509 81 50
fax 22 509 81 51
sprzedaz@wolfftrading.com.pl
www.wolfftrading.pl

Wolff Trading specjalizuje się w dystrybucji materiałów do uszlachetniania druku:
• folii na gorąco i na mokro: błysk, mat, velvet, scuff free matt, velvet czarny i srebrny, 

oraz metalizowanych i holograficznych;
• folii do zadruków cyfrowych, w tym również velvet i scuff free matt;
• lakierów UV Premium Print do wszystkich technik druku.

| DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ DO OBRÓBKI PO DRUKU I USZLACHETNIANIA |

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.

ZFP ZAKŁAD  
FOLIOWANIA PAPIERU
81-577 Gdynia, Krzemowa 5
tel. 58 629 90 44
zfp@zfp.com.pl
www.zfp.com.pl

Oferujemy:

• automatyczne linie do termicznego laminowania
• folie do laminowania
• usługi laminowania

Więcej na www.zfp.com.pl

   

SCORPIO SP. Z O.O.
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 doświadczeniem 
w branży. W zakresie rozwiązań do obróbki po druku i uszlachetniania oferujemy m.in.:
• cyfrowe urządzenia do lakierowania wybiórczego UV i złocenia firmy MGI;
• arkuszowe i rolowe lakierówki firmy Kompac;
• urządzenia do opraw zintegrowanych, ze skrzydełkiem, składarko-sklejarki i bigówko-

falcerki firmy Petratto;
• maszyny do cięcia tektury i grzbietówki firmy Zhengrun.
Do dostarczanych urządzeń oferujemy także doradztwo w zakresie doboru materiałów 
introligatorskich, m.in. sprzedawanych przez nas materiałów pokryciowych, płócien i klejów.  

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 ma 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.
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