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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
• 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
• systemy nawilżania powietrza MERLIN

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.

OKI EUROPE (POLSKA)
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Nakielski
tel. 22 44 86 500
knakielski@okieurope.com
www.oki.com/pl

OKI Europe to jeden z czołowych producentów urządzeń drukujących z bardzo bogatym 
portfolio dla branży graphic arts. Drukarki do wydruków termotransferowych to m.in. 
przełomowe i renomowane urządzenia z białym tonerem Pro7411WT oraz Pro8432WT, 
neonowa drukarka Pro6410 NeonColor oraz całkowita nowość w ofercie – Pro9541WT 
(A3+) przeznaczona do sitodrukowego termotransferu hybrydowego, która jako pierwsza 
na rynku umożliwia cyfrowy druk termotransferowy i sitodruk w 5 kolorach (CMYK + W) 
na żądanie. Szerokoformatowe plotery OKI Color Painter świetnie sprawdzają się przy 
wydrukach sublimacyjnych.

VISCAR
ul. Konduktorska 4
00-775 Warszawa
tel. 22 111 50 06
biuro@viscar.pl
www.viscar.pl

Od 2011 roku sprzedajemy najlepsze materiały i urządzenia do znakowania odzieży. 
Oferujemy folie flock, flex, papiery transferowe, farby sitodrukowe oraz specjalistyczny 
sprzęt – plotery, drukarki, prasy termotransferowe, osprzęt sitodrukowy. Wspieramy 
naszych klientów w doborze odpowiednich rozwiązań. Wdrażamy nowe technologie 
i pomagamy klientom wyprzedzać konkurencję. Blisko współpracujemy z polskimi 
producentami odzieży i agencjami reklamowymi.
W ofercie Viscar są materiały, sprzęt i akcesoria m.in: Witpac GmbH, Stahls, Secabo, 
MTCT, Vastex, LancerGroup. 

TEBA SP. Z O.O. SP.K.
Natolin 46B
92-701 Łódź
tel. 42 639 51 87

fax 42 636 12 01
www.teba.pl

TEBA jest autoryzowanym partnerem japońskiej marki Mimaki z 30-letnim doświad-
czeniem. Dostarczamy innowacyjne rozwiązania dla przemysłu tekstylnego, TS55-1800 
o najniższych kosztach druku (max. 140 m2/h) z opcjami: odwijarką papieru z mini-jumbo 
roli (ok. 2500 m.b.), 10 kg zbiornikami atramentu i suszarką. Oferujemy plotery o szer. 
druku 1,3–3,2 m do druku sublimacyjnego – serie JV, TS z atramentami fluo oraz 
maszyny z serii TX do druku bezpośredniego na tekstyliach. Dla przemysłu oferu-
jemy wydajną maszynę Tiger-1800B do druku transferowego i bezpośredniego o max. 
prędkości 385 m2/h. Dostarczamy również uniwersalne stołowe plotery tnące 
z głowicami tnącymi do tekstyliów na przenośniku taśmowym.

API.PL SP. Z O.O.
ul. Zgierska 86/88
95-070 Aleksandrów Ł.
tel. 42 250 55 95
fax 42 250 55 94 
zamowienia@api.pl
www.api.pl 

API.PL jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem urządzeń i akcesoriów do obróbki 
materiałów po druku i postprodukcji. W ofercie posiada plotery tnące marki SUMMA 
(seria D, T i F), trymery, w tym najnowszy model Keencut Evolution 3, a także laminatory 
marek LAMIDESK (wersja manualna i napędzana silnikiem) oraz ECOROL przeznaczone 
do zabezpieczania i uszlachetniania wydruków. Wśród mediów do laminacji znajdują 
się laminaty monomerowe i polimerowe, laminaty podłogowe oraz laminaty do zadań 
specjalnych (powłoka do pisania mazakami suchościeralnymi, struktura i kolor tablicy 
szkolnej, ochrona przed niechcianymi graffiti itp.).

58

Świat DRUKU | 1/2020

| DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ DO OBRÓBKI PO DRUKU I USZLACHETNIANIA |
   

Świat DRUKU | 1/2020

   

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.

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.

DKS SP. Z O.O.
Centrala
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
tel. 539 199 466
m.sawala@dks.pl
www.dks.pl

DKS – dostawca urządzeń drukujących, introligatorskich oraz oprogramowania dla 
poligrafii.
W naszej ofercie m.in.:
• urządzenia lakierujące 3D: Duplo DuSense DDC-810, MGI Jetvarnish 3DS
• 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. 

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,
• maszyny do cyfrowego cięcia i bigowania Highcon.

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


