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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.

ARTDRUK ZAKŁAD  
POLIGRAFICZNY
ul. Napoleona 2  
05-230 Kobyłka  
tel. 22 786 08 30  
fax 22 786 89 04 
www.artdruk.com

Zakład poligraficzny ArtDruk istnieje od 1993 r., nieustannie zwiększając możliwości 
produkcyjne. Wyposażenie drukarni stanowią trzy ośmiokolorowe maszyny Heidelberg 
SM oraz XL w formacie B1, w tym dwie z możliwością zadruku papieru z roli, sześć 
maszyn do falcowania, linie do oprawy zeszytowej Müller Martini i klejonej Kolbus oraz  
gilotyny, maszyny do foliowania i lakierowania okładek, łącznie z lakierem UV  
wybiórczym, zautomatyzowany system CTP, a także urządzenia wspomagające procesy 
produkcyjne.

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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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. 

DRUKARNIA POZKAL
SP. Z O.O. SP.K.
ul. Cegielna 10/12
88-100 Inowrocław
tel. 52 354 27 00
fax 52 354 27 05
sekretariat@pozkal.pl 
www.pozkal.pl

OFERTA: druk offsetowy zwojowy, arkuszowy, cyfrowy, w technologii UV, oprawa twarda, 
zintegrowana (ze skrzydełkami), szyta nićmi, klejona (hotmelt, PUR, two-shot), zeszytowa 
(z oczkiem), ring wire, lakierowanie UV i dyspersyjne, laminowanie folią, tłoczenie na 
sucho i folią, sitodruk, sztancowanie, pakowanie w folię. WYPOSAŻENIE: manroland 
R505 (druk UV), R702, R705+L, R706 LTTLV, 2xR708+odwijak, Zirkon Supra 2/2, 
maszyny cyfrowe Xerox, Ricoh, linie do oprawy twardej – Kolbus BF 527, klejonej – 
Müller Martini Bolero, szytej drutem – Müller Martini, maszyna do okładek Kolbus DA 
260, maszyna do okładek zintegrowanych, maszyna sztancująca Bobst, maszyna do 
tłoczenia Johannisberg, 8-punktowa składarko-sklejarka.

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 druku-
jące 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.
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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 drukarnia 
offsetowa i cyfrowa, wykonująca od jednej sztuki do kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. 
Drukowane są tu książki, czasopisma, katalogi, foldery, teczki, bloczki, notesy, ulotki, 
druki reklamowe. Firma zatrudnia 100 osób pracujących w trybie trzyzmianowym.
Wyposażenie drukarni stanowią nowoczesne maszyny offsetowe drukujące w formacie 
B1 i B2 (8- i 5-kolorowe), linie do oprawy klejonej, zeszytowej, spiralnej oraz maszyny 
do druku cyfrowego.
Posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i BRC Global Standard for Packaging and 
Packaging Materials. 

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

REPROGRAF-GRAFIKUS SA
ul. Wolska 88 
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00
fax 22 539 40 10
info@reprograf-grafikus.com.pl
www.reprograf-grafikus.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.tomasz@reprograf-grafikus.com.pl, 698 698 629
Paweł Szpil, szpil.pawel@reprograf-grafikus.com.pl; 698 698 604
Marcin Kołatko, kolatko.marcin@reprograf-grafikus.com.pl, 501 205 777

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 Balacron;
• kleje introligatorskie firmy Planatol.
Do dostarczanych rozwiązań oferujemy pełne doradztwo techniczne oraz serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny.

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.

KONICA MINOLTA 
BUSINESS SOLUTIONS POLSKA 
SP. Z O.O.
ul. Muszkieterów 15,
02-273 Warszawa
tel. 22 560 33 00
fax 22 560 33 03
info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.pl

Konica Minolta jest liderem rynku druku produkcyjnego i przemysłowego oraz 
czołowym dostawcą biurowych urządzeń wielofunkcyjnych. Specjalizuje się w doradztwie biz-
nesowym i nowoczesnych technologiach, dostarczając szereg wiodących w świecie systemów 
i metod druku. Oferuje urządzenia do cyfrowego druku książek, broszur, wizytówek, 
ulotek, folderów w formatach A3, SRA3, banner 320 mm  700 mm. Inwestuje 
w badania i rozwój, wyznaczając przy tym wysokie standardy rynku. Konica Minolta 
Business Solutions Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy Konica Minolta,  Inc. z siedzibą 
w Japonii. Dysponuje najbardziej rozbudowaną strukturą obsługi serwisowej 
i sprzedażowej w Polsce, obsługując klientów w 15 oddziałach na terenie naszego kraju. 
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XEROX POLSKA
ul. Łopuszańska 95
02-457 Warszawa
tel. 22 878 78 00 
poligrafia@xerox.pl 
www.xerox.com 

Najszersza oferta produkcyjnych systemów arkuszowych i zwojowych; ponad 80 róż-
nych konfiguracji modeli urządzeń drukujących. Najszybsze na rynku systemy do druku 
arkuszowego w technologii elektrofotograficznej zarówno monochromatyczne (ponad 
300 stron A4 na minutę), jak i pełnokolorowe (ponad 150 stron A4 na minutę) oraz 
zwojowe systemy inkjetowe o prędkości do 250 metrów na minutę (1+1, 4+4, 6+6).

TORUŃSKIE ZAKŁADY  
GRAFICZNE „ZAPOLEX”  
SP. Z O. O. 
ul. gen. Sowińskiego 2/4
87-100 Toruń
tel. 56 653 03 01
fax 56 653 03 02
kalkulacje@zapolex.pl
www.zapolex.pl

Oferta i stosowane technologie: druk offsetowy, heatsetowy (4+4,5+5) – możliwość 
klejenia w linii; CtP; oprawa twarda, klejona (PUR i hotmelt), zeszytowa (z oczkiem), 
oprawa w spiralę, foliowanie, lakierowanie i tłoczenie, wklejanie płyt CD, insertowanie, 
pakowanie jednostkowe, etykietowanie.
NOWOŚĆ! Oprawa twarda – klejona PUR, Two-shot, spirala, ze skrzydełkami, tasiemki, 
obwoluta.
Oprawa klejona – hotmelt, PUR, Two-shot, ze skrzydełkami.
Uszlachetnianie cyfrowe.

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

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.

DKS SP. Z O.O.
Centrala
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
tel. 58 309 03 07
kom. 664 042 295

poligrafia@dks.pl
www.dks.pl

DKS – dostawca urządzeń drukujących, introligatorskich oraz oprogramowania dla 
poligrafii.
W naszej ofercie m.in.:
• urządzenia lakierujące 3D;
• automatyczne sztance rotacyjne;
• gilotyny;
• urządzenia do cięcia, bigowania, perforowania i falcowania;
• urządzenia do foliowania oraz wybiórczego złocenia, srebrzenia;
• oklejarki hot-melt oraz PUR;
• systemy broszurujące.

DUPLO  
SP. Z O.O. POLSKA 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. 


