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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.
• Automaty paczkowe 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.

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 – systemy falcujące • MBO Digital – integracja systemów falcujących dla druku 
cyfrowego • Herzog&Heyman – 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

TORUŃSKIE ZAKŁADY  
GRAFICZNE „ZAPOLEX”  
SP. Z O.O.
ul. gen. Sowińskiego 2/4
87-100 Toruń
tel. 56 653 03 01
fax 56 653 03 02
kalkulacje@zapolex.pl
www.zapolex.pl

Oferta i stosowane technologie: druk offsetowy, heatsetowy. Typy opraw: oprawa twarda 
szyta i klejona (PUR i hotmelt) – również technologia TWO-shot, oprawa zintegrowana, 
oprawa broszurowa, oprawa zeszytowa, oprawa w spiralę. Foliowanie, lakierowanie 
i tłoczenie, wklejanie płyt CD, insertowanie, pakowanie jednostkowe, etykietowanie, 
obwolutowanie, tasiemki. Uszlachetnianie cyfrowe. NOWOŚĆ – druk na podłożach 
niechłonnych.

NOWOŚĆ – druk na papierze z kamienia.

www.vilpol.pl

drukarnia
VILPOL SP. Z O.O.
Wilków Polski 74
05-155 Leoncin
tel. 22 785 69 09
vilpol@vilpol.pl 
www.vilpol.pl

Vilpol istnieje od 1990 roku. Oferuje kompleksowe usługi poligraficzne.
W skład parku maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe maszyny firmy 
Koenig&Bauer oraz Heidelberg, maszyny do kaszerowania i sztancowania, linie do oprawy 
miękkiej – zeszytowej, klejonej oraz twardej, wykrawania, składarko-sklejarki i złamywarki. 
Firma świadczy także usługi uszlachetniania druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie. 
Produkuje też złożone wyroby: wielkoformatowe displaye, hangery, wobblery, opakowania itd. 
W swojej ofercie Vilpol posiada również produkcję opakowań typu premium, tzw. rigid boxów.
Firma realizuje dostawy na terenie całego kraju, jak i za granicą, posiada magazyn  
o powierzchni 2200 m2 oraz własną flotę transportową wyposażoną w samochody  
o różnej ładowności w zależności od potrzeb Klienta.

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!

ŚWIĘTO KSIĄŻKI

II KONFERENCJA

Wydawnictwo Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca magazynu „Świat DRUKU”  
i organizator konferencji i szkoleń w ramach Akademii Wiedzy,  

ma zaszczyt zaprosić wydawców i drukarnie dziełowe na

II Konferencję „Święto Książki”

GDZIE? W EXPO Kraków
KIEDY? 27 października 2022 r. podczas Międzynarodowych Targów Książki

Więcej informacji wkrótce na www.swiatdruku.eu
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