
API FOLIE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 58 01 
polska.sales@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. 

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. 

GRAWER POLSKA
ul. Sianowska 7
60-431 Poznań
tel. 61 862 30 63
biuro@grawerpolska.pl
www.grawerpolska.pl

Grawer Polska od lat pracuje dla największych klientów w branży poligraficznej i reklamo-
wej. Nasze matryce mosiężne, magnezowe i polimerowe znajdują zastosowanie w prze-
myśle opakowaniowym typu premium, szczególnie w branży kosmetycznej, cukierniczej 
i alkoholowej. Dzięki naszym produktom możliwe jest wykonywanie tłoczeń i złoceń na 
papierze, kartonie, skórze i tworzywach skóropodobnych, drewnie oraz innych nośnikach 
reklamowych.

Więcej na www.grawerpolska.pl 

INTEGRATORS
ul. Radziejowicka 151A
05-825 Kałęczyn
tel. 537 594 284
biuro@integrators.pl
www.integrators.pl

Firma Integrators to połączenie rozwiązań dla sektora druku cyfrowego oraz druku flekso. 
Oferujemy najwyższej klasy systemy laserowe do cięcia, znakowania, grawerowania oraz 
perforacji.

Sei Paperone oferuje sztancowanie laserowe, bigowanie dwustronne druków cyfrowych 
oraz opakowań w formacie do B1+ (1120 × 760 mm) z prędkością do 2500 ark./h.

Sei Labelmaster to lider na rynku laserowego konfekcjonowania etykiet samoprzylepnych. 
Szerokość wstęgi do 600 mm. Prędkość obróbki do 100 m/min.

 

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, podnośniki do pa-
pieru, utrząsarki,  linie i systemy cięcia  
BAUMANNPERFECTA

• Automatyczne linie zbierająco-szyjące do 
oprawy zeszytowej, zszywarki i głowice 
do szycia drutem HOHNER

• Bigówko-perforatorki BACCIOTTINI
• Falcerki automatyczne MB BAUERLE
• Falcerki kieszeniowe oraz kieszeniowo-

nożowe dla przemysłu farmaceutycznego, 
kosmetycznego oraz spożywczego GUK

• Maszyny do produkcji pudełek luksusowych

• Linie do wykrawania i banderolowania 
etykiet BLUMER

• Wiertarki i systemy wiercenia papieru 
DURSELEN

• Maszyny do nisko- i średnionakładowej 
oprawy twardej SCHMEDT

• Urządzenia do laminowania TECNOMAC
• Sztance rotacyjne ROLLEM INSIGNIA
• Maszyny do kaszerowania
• Składarko-sklejarki do pudełek liniowych 

oraz z dnem automatycznym i maszyny do 
aplikacji taśm APR SOLUTIONS

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. 

| DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ I USŁUG W ZAKRESIE OBRÓBKI PO DRUKU I USZLACHETNIANIA |

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.

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 materia łów i maszyn poligraf icznych z ponad 30-letnim 
doświadczeniem w branży.
W zakresie rozwiązań do obróbki po druku i uszlachetniania oferujemy m.in.:
• wielofunkcyjne plotery tnące firmy LaserComb;
• arkuszowe i rolowe lakierówki firmy Kompac;
• urządzenia do opraw zintegrowanych, ze skrzydełkiem, składarko-sklejarki,  bigówko-

-falcerki i automaty sztancujące firmy Petratto;
• maszyny do cięcia tektury i grzbietówki firmy Zhengrun.
Do dostarczanych urządzeń oferujemy także doradztwo w zakresie doboru materiałów introli-
gatorskich, m.in. sprzedawanych przez nas materiałów pokryciowych, płócien i klejów. 

SMART LFP SP. Z O.O. SP.K.
ul. Wojska Polskiego 2
40-669 Katowice
tel. 609 490 078
biuro@smartlfp.pl
www.smartlfp.pl

Specjalizujemy się w optymalizacji procesów druku i post-finishingu w firmach poligraficz-
nych, przedsiębiorstwach produkcyjnych z obszaru druku Viscom, branży opakowaniowej 
oraz druku na tekstyliach. Wspieramy w identyfikacji potrzeb i doborze optymalnych rozwią-
zań zarówno w zakresie maszyn i urządzeń do obróbki, jak i optymalizacji, projektowania 
workflow oraz rozwiązań software’owych. W ofercie Smart LFP znajdują się modułowe 
systemy cyfrowego cięcia renomowanej szwajcarskiej firmy ZÜND. Unikalność ich kon-
strukcji pozwala realizować zadania związane m.in. z: cięciem, nacinaniem, wykrawaniem, 
bigowaniem, frezowaniem, dziurkowaniem, perforacją czy znakowaniem i kreśleniem, w tym 
np. z zastosowaniem narzędzi do pisania alfabetem Braille’a.

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.

ZFP ZAKŁAD  
FOLIOWANIA PAPIERU
81-577 Gdynia, Krzemowa 5
tel. 58 629 90 44
zfp@zfp.com.pl
www.zfp.com.pl

Oferujemy:

• automatyczne linie do termicznego laminowania
• folie do laminowania
• usługi laminowania

Więcej na www.zfp.com.pl
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