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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 

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technologiach 
zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz automatyką 
pocztową. Jako autoryzowany partner firm KERN (systemy kopertowania), HUNKELER 
(pre- i postprocessing dla cyfrowych rolowych systemów drukujących) oraz NEOPOST 
(rozwiązania pocztowe) oferujemy innowacyjne rozwiązania. Filozofia naszego działania 
to właściwa diagnoza potrzeb klienta, wybór i wdrożenie optymalnego rozwiązania oraz 
pełna opieka serwisowa. 

AVARGRAF SP. Z O.O.
ul. Gawota 2D
02-830 Warszawa
tel. 22 331 33 33
fax 22 331 33 34
avargraf@avargraf.pl
www.avargraf.pl

• krajarki, trójnoże, utrząsarki, systemy cięcia PERFECTA
• falcerki dziełowe i farmaceutyczne oraz linie mailingowe GUK
• automatyczne bigówko-perforatorki BACCIOTTINI
• linie do oprawy zeszytowej, oklejarki do oprawy miękkiej BOURG
• wiertarki i systemy do wiercenia papieru DÜRSELEN
• automatyczne linie zbierająco-szyjące do oprawy zeszytowej, zszywarki i głowice do 

szycia drutem HOHNER
• maszyny do nisko- i średnionakładowej oprawy twardej SCHMEDT
• systemy nawilżania powietrza MERLIN
• urządzenia do laminowania Tecnomac
• składarko-sklejarki APR Solutions

ALTAREX P. SOBÓTKA,  
M. JANCZAK SP.J.
ul. Kolejowa 9/11
01-217 Warszawa
tel. 22 632 61 91
fax 22 632 72 86
altarex@altarex.com.pl
www.altarex.com.pl

ALTAREX od 25 lat zajmuje się sprzedażą urządzeń i rozwiązań AutoID, w tym: drukarek 
etykiet i kart plastikowych, skanerów i terminali kodów kreskowych, aplikatorów etykiet 
oraz taśm barwiących i etykiet samoprzylepnych. Przede wszystkim jednak ALTAREX jest 
jedynym w Polsce autoryzowanym dystrybutorem i serwisantem najlepszych i najchętniej 
kupowanych obecnie weryfikatorów kodów kreskowych LVS INTEGRA amerykańskie-
go producenta Microscan. Weryfikatory LVS pozwalają na kontrolę jakości druku kodów 
kreskowych i symboli 2D zgodnie ze standardami ISO i GS1. Weryfikują kody nadrukowane 
zarówno na powierzchniach płaskich (etykiety, folie, papier, tektura, różnego rodzaju 
tkaniny), jak i na powierzchniach zakrzywionych typu: butelki, słoiki, tuby, rulony, itp.

DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SP.K.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 295 03 80
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu

Digiprint PL specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych oraz kompleksowych sys-
temów na potrzeby poligrafii. W portfolio znajdują się m.in.:
• plotery tnąco-bigująco-frezujące Esko Kongsberg,
• plotery aplikujące klej oraz taśmę Bickers,
• składarko-sklejarki i kaszerownice Lamina,
• kompleksowe oprogramowanie Esko dla projektantów i producentów opakowań,
• kalibracje i standaryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach,
• konsultacje i wdrożenia technologii druku wielokolorowego Esko Equinox,
• szkolenia produktowe oraz technologiczne.

DUPLO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Cyklamenów 1
04-798 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, 
powielacze cyfrowe, układarki, bigówki, trójnoże, foliarki, wycinarki do wizytówek, bigówko-
-falcerki, bigówko-perforatory, urządzenia lakierujące 3D. 
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TEBA SP. Z O.O. SP.K.
Natolin 46B
92-701 Łódź
tel. 42 639 51 87

fax 42 636 12 01
www.teba.pl

TEBA jako główny dostawca ploterów japońskiej firmy Mimaki  na Polskę  oferuje in-
nowacyjne rozwiązania dla firm tekstylno-reklamowych i przemysłu. Oprócz ploterów 
oraz oprogramowania dostarczamy również prasy płaskie i rolowe, a także atramenty 
i papier do druku transferowego. Na targach Fast Textile 2017 przedstawimy nowy ploter 
Mimaki TX300P-1800B do druku bezpośredniego na tekstyliach sztucznych i naturalnych 
w zależności od zastosowanego atramentu. Urządzenie wyposażone jest w rozwiązanie 
ułatwiające druk na rozciągliwych dzianinach – pas transportowy, który zapewnia prawi-
dłowe prowadzenie medium. Zaprezentujemy również sprawdzoną już maszynę do druku 
sublimacyjnego Mimaki JV300-160, wyróżniającą się dużą prędkością druku i jakością.
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MULTIFOL 
JANUSZ KUZIOŁA SP.J.
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 holografi czną Rainbow 
Seamless. 

• Lakierowanie UV: NOWOŚĆ!!! Lakier holografi czny i lakier Laser Effect.
• Wykrawanie, perforowanie, bigowanie.
• Kalandrowanie.

SITMA MACHINERY S.P.A.
Via Vignolese 1910
I-41057 Spilamberto, Italy
sitma@sitma.it
www.sitma.com

SITMA Machinery S.p.A, założona w 1965 roku, jest światowym producentem maszyn 
pakujących, systemów kopertujących i dystrybucyjnych dla różnych sektorów branży 
poligrafi cznej. Istotną pozycję w programie produkcyjnym Sitmy zajmują linie sortujące 
do obsługi sprzedaży wysyłkowej (e-commerce).  
Na świecie działa już ponad 8 tys. systemów Sitma. Firma działa w ponad 70 krajach, 
główna siedziba i fabryka zlokalizowane są w Spilamberto w północnych Włoszech. Sitma 
oferuje elastyczne, modułowe urządzenia, zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem 
sprawdzonych technologii. W połączeniu z najwyższymi kwalifi kacjami naszych inżynierów, 
jest w stanie zapewnić idealnie dopasowane rozwiązania. W Polsce Sitmę reprezentuje 
Norma System (www.normasystem.com.pl).

INTROZAP SP. Z O.O.
ul. S. Grota-Roweckiego 4
43-100 Tychy
tel. 32 326 25 86
fax 32 326 25 89
biuro@introzap.pl
www.introzap.pl

INTROZAP, przedstawiciel fi rmy Kolbus w Polsce, oferuje: maszyny introligatorskie, mate-
riały eksploatacyjne, części zamienne, wysoko wykwalifi kowany serwis, doradztwo tech-
niczne i projektowe. Maszyny Kolbus, m.in.: linie do oprawy złożonej i prostej (zbieraczki, 
oklejarki, trójnoże), automaty do produkcji okładek; maszyny do: uszlachetniania okładki, 
obwolutowania, cięcia; linie do produkcji luksusowych pudełek; linie do przygotowywania 
wkładów pod oprawę złożoną; prasy, maszyny do wkładania tasiemki zakładkowej.   

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-grafi k.pl
www.weilburger.com

Dostarczamy produkty dla arkuszowego oraz zwojowego druku offsetowego, maszyn 
lakierujących, a także dla sitodruku i fl eksografi i. Dysponujemy szerokim asortymentem 
lakierów, klejów i farb fl eksografi cznych, doradztwo techniczne, nowoczesne rozwiązania 
technologiczne oraz fachowy serwis techniczny dla produktów opracowanych na potrzeby 
naszych klientów.

WOLFF TRADING SP. Z O.O.
ul. Trakt Lubelski 187
04-667 Warszawa
tel. 22 509 81 50
fax 22 509 81 51
sprzedaz@wolfftrading.com.pl
www.wolfftrading.pl

Wolff Trading specjalizuje się w dystrybucji materiałów do uszlachetniania druku:
• folii na gorąco i na mokro: błysk, mat, velvet, scuff free matt, velvet czarny i srebrny, 

oraz metalizowanych i holografi cznych;
• folii do zadruków cyfrowych, w tym również velvet i scuff free matt;
• lakierów UV Premium Print do wszystkich technik druku.

ABEDIK
ul. Gutenberga 5
62-023 Żerniki k. Poznania
tel. 61 624 61 00
abedik@abedik.com.pl
www.abedik.com.pl

Specjalizujemy się w  druku i oprawie książek. Stawiamy do dyspozycji wydawców 
książek profesjonalny zespół, a także kilkanaście maszyn do druku zwojowego, kilka linii 
do oprawy broszurowej z możliwością realizacji „podwójnej produkcji”, linię do oprawy 
twardej oraz szeroką gamę możliwości uszlachetnienia druku, takich jak laminowanie 
folią, lakierowanie UV, tłoczenie, tłoczenie folią metalizowaną. Możemy zaoferować 
bardzo krótkie terminy i atrakcyjne ceny. Serdecznie zapraszamy.
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