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DKS SP. Z O.O.
Centrala
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
tel. 58 309 03 07
kom. 664 042 295

poligrafia@dks.pl
www.dks.pl

DKS to dostawca urządzeń drukujących, introligatorskich i oprogramowania. Jesteśmy 
autoryzowanym dealerem Duplo, w ofercie mamy także: Dumor, Graphic Wizard, Fast 
Bind i inne:
• oklejarki typu hot-melt oraz PUR,
• systemy broszurujące,
• gilotyny 46–72 cm,
• urządzenia do cięcia, bigowania, falcowania i perforowania,
• urządzenia do lakierowania wybiórczego UV 3D,
• laminatory,
• oprawa twarda,
• składarki wielkoformatowe es-te.

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

biuro@apigroup.com
www.apigroup.com

API Group – uszlachetnienie druku, wzmocnienie marki, trwała jakość. 
Jesteśmy producentem folii i laminatów do opakowań. Wytwarzamy folie do tłoczenia na 
gorąco, na zimno do offsetu i fleksografii, folii dyfrakcyjnych, holograficznych, do lami-
nowania kartonu i papieru z laminatami soczewkowymi. Oferujemy Transmet – laminat 
bezfoliowy do opakowań kartonowych. Nasze produkty mogą być stosowane w każdej 
technologii druku. Są wykorzystywane w przemyśle poligraficznym, opakowaniowym, 
introligatorskim, wzmacniają przekaz marki, stanowią zabezpieczenie dla dokumentów 
i produktów. API Group działa globalnie. 
Jesteśmy zawsze blisko klienta.

DUPLO POLSKA 
SP. Z O.O. SP.K.
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. 

KONICA MINOLTA 
BUSINESS SOLUTIONS POLSKA 
SP. Z O.O.
ul. Muszkieterów 15,
02-273 Warszawa
tel. 22 560 33 00
fax 22 560 33 03
info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.pl

Konica Minolta jest liderem rynku druku produkcyjnego i przemysłowego oraz 
czołowym dostawcą biurowych urządzeń wielofunkcyjnych. Specjalizuje się w doradztwie biz-
nesowym i nowoczesnych technologiach, dostarczając szereg wiodących w świecie systemów 
i metod druku. Oferuje urządzenia do cyfrowego druku książek, broszur, wizytówek, 
ulotek, folderów w formatach A3, SRA3, banner 320 mm  700 mm. Inwestuje 
w badania i rozwój, wyznaczając przy tym wysokie standardy rynku. Konica Minolta 
Business Solutions Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy Konica Minolta,  Inc. z siedzibą 
w Japonii. Dysponuje najbardziej rozbudowaną strukturą obsługi serwisowej 
i sprzedażowej w Polsce, obsługując klientów w 15 oddziałach na terenie naszego kraju. 

MULTIFOL JANUSZ KUZIOŁA  
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.

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.
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