
54
   

| PRODUKCJA KSIĄŻEK W POLSCE (DOSTAWCY MATERIAŁÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ, DRUKARNIE DZIEŁOWE) |
| D

R
U

K
A

R
N

IE
 |

| D
O

S
TA

W
C
Y
 |

Świat DRUKU | 4/2020

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.drukarnia.edica.pl

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

Główny profil działalności to produkcja dziełowa – druk offsetowy jedno- i wielobarwny B1 
i B2, CMYK i kolory specjalne, oprawa twarda, zintegrowana, miękka (w tym PUR), zeszytowa. 
Produkcja opakowań z tektury litej – wykrawanie, sklejanie do 8 pkt, uszlachetnianie do B1 – 
hot-stamping, embossing, lakierowanie UV i specjalne. Druk cyfrowy, personalizacja dru-
ków, kody promocyjne i dostępowe ze zdrapką. Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, FSC.

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. 

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 doświadczeniem 
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 gwarancyjny 
i pogwarancyjny.

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.

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.

   


