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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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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 wielobarwny B1 
i B2, CMYK i kolory specjalne, oprawa twarda, zintegrowana, miękka (w tym PUR), zeszytowa. 
Produkcja opakowań z tektury litej – wykrawanie, sklejanie do 8 pkt, uszlachetnianie do B1 – 
hot-stamping, embossing, lakierowanie UV i specjalne. Druk cyfrowy, personalizacja dru-
ków, kody promocyjne i dostępowe ze zdrapką. Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, FSC.

DRUKARNIA SKLENIARZ  
WŁODZIMIERZ SKLENIARZ
ul. Czerwieńskiego 3D 
31-319 Kraków
tel. 12 312 23 00 
fax 12 312 23 49
skleniarz@skleniarz.eu
www.skleniarz.eu

Druk wysokiej jakości książek (albumów, katalogów, wydawnictw dziełowych).
Studio CtP oparte na urządzeniach i oprogramowaniu firmy Heidelberg. Maszyny druku-
jące Heidelberg: XL-106 LE-UV, 4 kolory, XL-105, 5 kolorów, format B1; XL 75, 4 kolory, 
format B2. Linie do oprawy twardej, miękkiej i zintegrowanej oraz do montażu okładek 
Kolbus, oprawa twarda – szyta lub bezszwowa, broszurowa klejona/PUR, zeszytowa. 
Foldery, kalendarze, plakaty, ulotki; maszyna do tłoczenia okładek Kolbus; automaty 
do szycia nićmi Astronic; linia do oprawy broszurowej firmy Müller Martini. Maszyna do 
foliowania, automaty do pakowania. Sztancowanie.
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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 Heidelberg, ma-
szyny 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, takie jak: wielkoformatowe displaye, hangery, wobblery, opakowania.

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 (4+4,5+5) – możliwość 
klejenia w linii; CtP; oprawa twarda, klejona (PUR i hotmelt), zeszytowa (z oczkiem), 
oprawa w spiralę, foliowanie, lakierowanie i tłoczenie, wklejanie płyt CD, insertowanie, 
pakowanie jednostkowe, etykietowanie.
NOWOŚĆ! Oprawa twarda – klejona PUR, Two-shot, spirala, ze skrzydełkami, tasiemki, 
obwoluta.
Oprawa klejona – hotmelt, PUR, Two-shot, ze skrzydełkami.

DRUKARNIA KNOW-HOW
PIOTR KACZMARCZYK
ul. Chełmońskiego 255
31-348 Kraków
tel. 12 622 85 60
fax 12 622 85 66
drukarnia@dkh.com.pl

Drukarnia działa od roku 1995. Dysponując rozległym parkiem maszynowym, spe-
cjalizujemy się w zakresie druku i oprawy wysokiej jakości materiałów reklamowych, 
folderów, katalogów, broszur, książek oraz albumów. Posiadając technologię druku 
HR-UV, oferujemy również zadruk trudnych podłoży, jak np. podłoża metalizowane, 
materiały syntetyczne – folie PP, PCV, PET. Posiadany system lakierowania UV online 
pozwala stosować lakiery efektowe drip-off, twin etc. Drukarnia posiada certyfikat FSC. 

EDICA SP. Z O.O.
ul. Forteczna 3 
61-362 Poznań
tel. 61 653 03 03
fax 61 653 03 09
kalkulacje@edica.pl
www.drukarnia.edica.pl

Drukarnia dziełowa Edica oferuje pełen zakres usług poligraficznych. Specjalizuje się 
w druku książek i oprawie złożonej. W ofercie:
• zautomatyzowana produkcja książek z bezpiecznymi, zaokrąglonymi narożnikami okładki 

i bloku,
• oprawa broszurowa, w tym ze skrzydełkami,
• szeroki zakres usług uszlachetniających produkt, m.in. zadrukowane tasiemki-zakładki, 

fantazyjnie wycięte kształty składek, blistry, tłoczenia. 


