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

 | DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ I USŁUG DO OBRÓBKI PO DRUKU I USZLACHETNIANIA |
API FOLIE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 58 01 
biuro@apifoilmakers.com

www.apifoilmakers.com

API Foilmakers – producent folii do ozdabiania i uszlachetniania opakowań, etykiet, druku. 
Opakowania zdobione foliami do hot stampingu naszej produkcji lub etykiety ozdobione fo-
liami do cold stampingu w sposób profesjonalny  podnoszą estetykę produktu i wzmacniają 
przekaz marki. Folie dyfrakcyjne nadają wyrazistości każdej grafice. 
Oferujemy: • dostępność z magazynu serii na różne aplikacje: folie do hot-stampingu, 
cold-stampingu, folie dyfrakcyjne, folie pigmentowe • dostępność kolorystyczną  
• folie dostosowane do różnych typów maszyn i technologii • profesjonalne doradztwo 
techniczne; szkolenia • wsparcie przy trudnych projektach i realizacjach • produkcję 
folii w Europie i profesjonalny oddział API Foilmakers w Polsce.

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. 

GRAFS 
Hryniewicze 16,
15-378 Białystok
tel. 609 743 771
biuro@grafs.pl
www.grafs.pl

Firma GRAFS to dostawca kompleksowych usług technicznych dla branży poligraficznej. 
Naszą specjalizacją są maszyny introligatorskie, w tym serwis niciarek ASTER. Od 
ponad 9 lat współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami z całej Polski. Jesteśmy 
dystrybutorem włoskich maszyn do oprawy twardej. Od roku 2018 tworzymy odrębną 
markę GRAFS technology – jako polski producent maszyn do ostrzenia noży przemy-
słowych zapewniamy kompleksowe wdrożenia systemu ostrzenia noży w siedzibach 
naszych klientów.

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.

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.

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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