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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
• 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. 

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 i systemy cięcia BAUMANNPERFECTA
• Bigówko-perforatorki BACCIOTTINI
• Automatyczne linie zbierająco-szyjące do oprawy zeszytowej,  

zszywarki i głowice do szycia drutem HOHNER
• Urządzenia do laminowania TECNOMAC
• Maszyny do nisko- i średnionakładowej oprawy twardej SCHMEDT
• Wiertarki i systemy wiercenia papieru DÜRSELEN
• Falcerki kieszeniowe oraz kieszeniowo-nożowe dla przemysłu farmaceutycznego  

i kosmetycznego GUK
• Falcerki automatyczne MB BÄUERLE
• Składarko-sklejarki do pudełek liniowych oraz z dnem automatycznym  

i maszyny do aplikacji taśm APR SOLUTIONS
• Sztance rotacyjne ROLLEM INSIGNIA

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, powiela-
cze cyfrowe, układarki, bigówki, trójnoże, foliarki, wycinarki do wizytówek, bigówko-falcerki, 
bigówko-perforatory, urządzenia lakierujące UV 3D, sztance rotacyjne i stoły tnące. 

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 – wiodący producent folii do hot-stampingu, cold-stampingu, folii 
holograficznych, pigmentowych, o zasięgu globalnym. Aby być blisko naszych klientów, 
działamy lokalnie poprzez własne oddziały. Oferujemy: wieloletnią tradycję w produkcji 
folii do uszlachetniania druku, doświadczenie, produkcję w Europie, profesjonalne 
doradztwo i wsparcie techniczne na każdym etapie produkcji opakowania, dostępność 
folii z polskiego magazynu API Foilmakers w Piasecznie. 

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.

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

Oferujemy:
• MBO Komori Group – systemy falcujące, integracja systemów falcujących dla druku  
cyfrowego • Herzog & Heyman Komori Group – systemy falcujące dla farmacji i mailingu  
• Palamides – zaawansowane sztaplarki do falcerek • Wohlenberg – profesjonalne linie 
do oprawy miękkiej, zbieraczki, oklejarki, krajarki i linie tnące • Sakurai – lakierowanie UV, 
sitodruk • Autobond – foliarki i lakierówki UV cyfrowe

Kontakt:
Tomasz Naglik, naglik.tomasz@reprograf-grafikus.com.pl, 698 698 629
Stefan Piotrowski, piotrowski.stefan@reprograf-grafikus.com.pl; 698 698 601
Marcin Kołatko, kolatko.marcin@reprograf-grafikus.com.pl, 501 205 777
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AVERY DENNISON POLSKA 
SP. Z O.O.
Moszna-Parcela 29
05-840 Brwinów
tel. 22 738 37 00
fax 22 738 37 02
csr.poland@eu.averydennison.com
www.label.averydennison.eu

Avery Dennison jest światowym liderem w produkcji materiałów samoprzylepnych 
i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Technologie stosowane przez firmę stanowią 
nieodłączną część produktów używanych na każdym rynku i w każdej branży. Avery 
Dennison działa w ponad 50 krajach i zatrudnia ok. 30 tys. pracowników, oferując 
klientom innowacje, które pomagają uczynić marki bardziej inspirującymi, a świat 
bardziej inteligentnym. Firma, z siedzibą w Glendale w Kalifornii, odnotowała w 2018 r. 
sprzedaż w wysokości 7,2 mld $.
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METSÄ BOARD POLSKA  
SP. Z O.O.
ul. Taneczna 30
Onyx Building
02-829 Warszawa
tel. 22 290 56 41
aleksandra.fiedoruk@metsagroup.com
www.metsaboard.com

Metsä Board jest czołowym europejskim producentem najwyższej jakości tektur 
z pierwotnych mas włóknistych. Koncentrujemy się na lekkich i wysokiej jakości 
tekturach litych, tekturach dla gastronomii i białych kraftlinerach. Wykorzystywane 
w naszej produkcji pierwotne masy włókniste są surowcem odnawialnym, pochodzącym 
w udokumentowany sposób z północnych lasów, zarządzanych zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy pionierami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju 
i dążymy do tego, aby do 2030 r. nasze zakłady i surowce były całkowicie wolne od 
paliw kopalnych.

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28A
91-341 Łódź
tel. 42 613 50 92
offset@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

Dostawca materiałów poligraficznych dla różnych technologii:
OFFSET: Kinyo – obciągi offsetowe do maszyn arkuszowych i rolowych, Flint Group – 
farby offsetowe arkuszowe: triadowe i Pantone, lakiery offsetowe, Varn – zmywacze, 
płyny buforowe, pudry, Policrom Screens – czyściwa i folie montażowe;
INTROLIGATORNIA: Balacron – okleiny i płótna introligatorskie, Planatol – kleje;
FLEKSO: Xsys – płyty flekso i typo, systemy tulei drukowych i adapterów;
TAMPO: Tampoprint – farby, tampony, formy, akcesoria do tampondruku; 
CYFRA: BN International – tapety i canvas do zadruku cyfrowego.

BÖTTCHER POLSKA SP. Z O.O.
ul. Lesznowska 20C 
05-870 Błonie 
tel. 22 731 61 10 
fax 22 731 61 11 

office.pl@boettcher-systems.com
www.bottcher.pl

Böttcher – lider wśród producentów wałków z pokryciami elastomerowymi do maszyn 
drukujących i zastosowań technicznych. Dostarczamy naszym klientom kompleksowe 
rozwiązania w zakresie wałków graficznych i technicznych, obciągów offsetowych, 
środków myjących i konserwujących oraz dodatków do roztworów nawilżających. Do 
maszyn flekso oferujemy tuleje i gumowe formy płaskie do grawerowania laserowego 
jako formy drukowe. Ponadto gumowe rękawy do lakierowania i tuleje montażowe do 
polimerów. Oferowane przez nas produkty chemiczne do produkcji opakowań posiadają 
atesty ISEGA i FOGRA. Firma powstała w 1725 roku i nieustannie służy swoim 
doświadczeniem klientom na całym świecie.

WINDMÖLLER & HÖLSCHER 
POLSKA SP. Z. O.O.  
ul. Okrężna 83A/8 
02-933 Warszawa 
tel. 22 642 90 60 
Iwona_Firlinska@wuh-group.com 
www.wuh-group.com

Istniejąca od 1869 r. firma Windmöller & Hölscher to obecnie wiodący globalny dostawca 
maszyn do produkcji i przetwarzania opakowań giętkich. Widzimy siebie jako partnera, 
który oferuje swoim klientom wszystko z jednego źródła, od doradztwa poprzez usługi 
inżynieryjne po dostawę wysokiej jakości maszyn do produkcji kompletnych opakowań. 
Skupiamy się na trzech obszarach działalności: ekstruzji, rotograwiurze i fleksodruku 
oraz przetwarzaniu. Szeroka wiedza o procesach produkcyjnych pozwala nam stale 
wdrażać innowacyjne i pionierskie rozwiązania. 

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.


