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Avargraf Sp. z o.o.
ul. Taneczna 7A
02-829 Warszawa
tel. 22 331 33 33
faks 22 331 33 34
avargraf@avargraf.com.pl
www.avargraf.com.pl

Duplo Polska Sp. z o.o.
ul. Cyklamenów 1
04-798 Warszawa
tel. 22 845 70 23,
faks 22 845 70 27
www.duplopolska.pl
info@duplopolska.pl

Maszyny introligatorskie renomowanych producentów,
m.in. GUK (falcerki, linie mailingowe), Perfecta (krajarki,
trójnoże, podnośniki, utrząsarki), Bourg (zbieraczki, oklejarki
do oprawy miękkiej), Hohner (linie zbierająco-szyjące
do oprawy zeszytowej, zszywarki), Bacciottini (bigówkoperforówki), Lamina (kaszerowanie i klejenie), Schmedt
(oprawa twarda), Tecnomac (laminowanie na gorąco).

Firma Duplo Polska jest bezpośrednim przedstawicielem
handlowym producenta sprzętu introligatorskiego, firmy
Duplo International Ltd. W ofercie Duplo znajdują się:
oklejarki termiczne, linie do oprawy zeszytowej, falcerki,
zbieraczki, urządzenia tnąco-bigujące, powielacze cyfrowe,
układarki, urządzenia lakierujące UV, bigówki.
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SPRZEDAŻ I SERWIS

HEFTER Polska

HEFTER jest dostawcą falcerek i kopertownic dla poligrafii.
Najbardziej popularnymi produktami dla drukarń są
falcerka HEFTER mega oraz kopertownica HEFTER Si3200.
Falcerka HEFTER mega składa zarówno papier offsetowy,
jak i kredę. Oba rozwiązania charakteryzują się dużą
solidnością, z zachowaniem dobrej ceny.

Multigraf
• nowość! bigówko-perforówki i bigówko-falcerki kasetowe
Touchline i krążkowe DCM, MCM; falcerki kasetowe
ul. Wiślana 70
Eurofold; podawanie, odbieranie arkuszy
05-092 Łomianki
tel. 22 751 39 12, 751 77 64 Ernst Nagel
• falcerko-zszywarki; zbieraczki i linie do produkcji broszur;
faks 22 751 39 13
wiertarki; laminatory, UV; wiertła, zszywki, drut.
info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

ul. Wroniecka 17
61-763 Poznań
tel. 61 641 62 26
faks 61 851 61 97
biuro@hefter.pl
www.hefter.pl

Müller Martini Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 203, 04-987 Warszawa
tel. 22 893 83 06, 893 83 07
faks 22 893 83 05
office@pl.mullermartini.com
www.mullermartini.pl
Reprograf S.A.
01-141 Warszawa
ul. Wolska 88
tel. 22 539 40 00
faks 22 539 40 10
intro@reprograf.com.pl
Szpil.p@reprograf.com.pl
Piotrowski.s@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl
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Oferujemy wysoko wydajne urządzenia do oprawy
introligatorskiej: linie do oprawy: bezszyciowej,
zeszytowej, złożonej wraz z urządzeniami do
przygotowania bloków książkowych, systemy do oprawy
po druku cyfrowym, systemy ekspedycji gazet, offsetowe
zwojowe maszyny drukujące. Oferujemy serwis i części
zamienne.

Dostawca renomowanych rozwiązań:

• Wohlenberg Buchbindesysteme GmbH, producenta linii

oklejających i zbierających. Oklejarki w trzech klasach
wydajności: Quickbinder i Quickmax, City i Vento, Master
i Phoenix, połączone ze zbieraczkami i trójnożami.
• Wohlenberg/Baumann, producenta krajarek i linii
peryferyjnych podnoszących wydajność – podawanie,
liczenie, utrząsanie, odbiór ścinków, optymalizacja procesu
cięcia na bazie JDF, automatyczne wykładanie
lub łączenie się w linie do produkcji wysztancowanych
i banderolowanych etykiet.
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SICO Polska Sp. z o.o.
ul. Daniszewska 10
03-230 Warszawa
tel. 22 814 50 01/03/33/34
faks 22 814 50 91
sico@sico.pl
www.sico.pl

PHU ZINART
Systemy Graficzne
ul. Robotnicza 1 A
56-607 Wrocław
tel. 71 373 59 39
faks 71 359 26 62
zinart@zinart.pl
www.zinart.pl
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SICO Polska oferuje: pełną gamę produktów do sitodruku
i offsetu (farby sitodrukowe, w tym UV, chemię i materiały
pomocnicze do sitodruku, papier graficzny
i folie), media do druku wielkoformatowego; doskonałej
jakości atramenty do druku solventowego Triangle
i tusze do druku sublimacyjnego Sensient; profesjonalne
kalandry Monti Antonio. Jest autoryzowanym
dystrybutorem maszyn Mimaki do druku sublimacyjnego.

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw poligraficznych
w zakresie dostaw materiałów, maszyn i urządzeń oraz
doradztwa technicznego. Bogata oferta dla wszystkich
rodzajów druku offsetowego, dla fleksografii i sitodruku,
dla introligatorni druku cyfrowego oraz dla cyfrowego
druku wielkoformatowego. ZINART jest autoryzowanym
dystrybutorem maszyn introligatorskich brytyjskiego
producenta Morgana Systems w Polsce.
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