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

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 

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań do introligatorni dla drukarń cyfrowych, 
technologii zarządzania korespondencją masową oraz automatyką pocztową.
• Maszyny Hunkeler AG do rolowego druku cyfrowego.
• Kopertownice przemysłowe oraz automaty paczkowe Kern AG
• Systemy odsysania i prasowania ścinków Hunkeler Systems AG.
• Zarządzanie dokumentem Quadient oraz Kern AG.
• Biurowa automatyka pocztowa Quadient.
Od wielu lat skutecznie pomagamy klientom w wyborze i wdrożeniu optymalnych rozwiązań 
produkcyjnych oraz świadczymy pełną opiekę serwisową według najwyższych standardów.

ONLINEPRINTERS GmbH 
ul. Pomorska 112
70-812 Szczecin
tel. 22 116 86 09 (infolinia)
tel. 516 996 893  
(menadżer sprzedaży)
a.stachurska@onlineprinters.com
www.onlineprinters.pl

ONLINEPRINTERS należy do wiodących drukarń internetowych w Europie, obsługuje 
ponad milion klientów w 10 językach 24 godziny na dobę w 30 krajach Europy. Asorty-
ment obejmuje ponad 5000 produktów, w tym takie klasyki, jak ulotki, ulotki składane, 
plakaty, broszury, katalogi, kalendarze, naklejki oraz gadżety reklamowe czy książki. 
Jeden z zakładów produkcyjnych firmy znajduje się w Szczecinie i zatrudnia ponad 270 
wykwalifikowanych pracowników. W tym miejscu firma stworzyła centrum kompetencji 
w zakresie wielkoformatowych wydruków reklamowych, takich jak roll-upy, ścianki 
wystawiennicze i banery.

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 wielobar-
wny B1 i B2, CMYK i kolory specjalne, farby UV; oprawa twarda, zintegrowana ze 
skrzydełkami, miękka ze skrzydełkami (w tym PUR), zeszytowa. Uszlachetnianie do 
B1 – hot-stamping, embossing, lakierowanie UV i specjalne. Druk cyfrowy, person-
alizacja druków, kody promocyjne i dostępowe ze zdrapką. Posiadamy certyfikaty ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, FSC.

DRUKARNIA READ ME
ul. Olechowska 83
92-403 Łódź
tel. 42 649 33 91
druk@readme.pl
www.readme.pl

Read Me to jakość, terminowość i komunikatywność. Świadczymy szeroki zakres usług 
dziełowych. Posiadamy nowoczesny park maszynowy do produkcji książek w oprawie 
miękkiej (także ze skrzydełkami) i twardej. Oferujemy szeroką gamę uszlachetnień okładki (np. 
tłoczenia wklęsłe, wypukłe z folią pigmentową, lakier wybiórczy i folie matowe, folie satynowe 
z wybiórczym lakierem UV, technologię 3D Cover). Dodatkowo w produkcji wykorzystujemy 
nanotechnologię pozwalającą wytworzyć książki z barierą bakteriostatyczną. Posiadając 
doświadczenie w branży wydawniczej, współpracujemy z wydawcami w procesie edytorskim, 
wspierając w przygotowaniu publikacji do druku. Wysyłamy wydruki próbne i proof kolorystyczny, 
ich akceptacja może odbywać się również przez specjalny system za pomocą internetu.
Jesteśmy na rynku już ponad 25 lat!

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 ponad 30-letnim doświad-
czeniem w branży.
W zakresie rozwiązań przeznaczonych dla producentów książek oferujemy m.in.:
• plotery UV-LED do personalizacji okładek książek i kalendarzy firmy swissQprint;
• urządzenia do opraw zintegrowanych i ze skrzydełkiem firmy Petratto;
• maszyny do cięcia tektury i grzbietówki oraz maszyny do montażu okładek firmy Zhengrun;
• okleiny i płótna introligatorskie firmy Balacron;
• kleje introligatorskie firmy Planatol.
Do dostarczanych rozwiązań oferujemy pełne doradztwo techniczne oraz serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny.

AKCYDENS SP.J.
ul. Pocztowa 5
05-080 Laski
tel. 22 752 26 30
biuro@akcydens-druk.pl
www.akcydens-druk.pl

Drukarnia z 40-letnią praktyką w druku offsetowym i wieloletnią w druku cyfrowym.
W pełni wyposażona introligatornia do wszystkich rodzajów opraw.
Wieloletnie doświadczenie przekłada się na perfekcyjną jakość wykonywanych przez 
nas prac.
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