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VES PLOTER S.C.
ul. Chojnowska 6 C
03-583 Warszawa
tel./fax  22 633 36 14
vesploter@vesploter.pl
www.vesploter.pl

VES PLOTER jest dystrybutorem japońskiej firmy Graphtec, czołowego producenta 
ploterów tnących. W naszej ofercie znajdują się:
• rolkowe plotery tnące – umożliwiające precyzyjne wycięcie po obrysie grafiki 

dowolnego kształtu, wydrukowanej dowolną metodą;
• automatyczne wykrojniki cyfrowe – umożliwiające seryjne wycinanie etykiet, 

opakowań wydrukowanych na materiałach formatu od A4 do B2.
• tablicowe plotery tnące – umożliwiające cięcie, bigowanie kartonu, tektury, 

tworzyw sztucznych itp.
• plotery drukujące  UV – umożliwiające wydruk na materiałach płaskich o grubości 

do 120 mm.

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 UV 3D i stoły tnące. 

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
• farby do druku KMI i inne materiały eksploatacyjne.
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. 

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 do arkuszowego oraz zwojowego druku offsetowego, maszyn 
lakierujących, a także do 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.
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INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie
Miękinia k. Wrocławia
tel. 71 31 53 191
www.integart.com.pl
www.komplementarne.com.pl
www.dobreplorery.com.pl

W ofercie Integart znajdują się systemy cięcia cyfrowego znanej i cenionej firmy Sum-
ma, w tym plotery stołowe F-Series do precyzyjnego cięcia materiałów tzw. trudnych, 
oraz maszyny i urządzenia tzw. komplementarne. W tej grupie znalazły się aplikatory 
Bubble-Free, plotery tnące Summa, laminatory Neschen oraz Mefu, a także trymery 
(ręczne KeenCut, półautomatyczne i automatyczne marki Flexa).

Kontakt: Dawid Marszałek, dawid.marszalek@integart.com.pl


