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ŻAGIEL
100/140 

cm
50 mb 160 g/m2 jest b.dobre b.dobre tak tak

LEN 140 cm 50 mb 160 g/m2 jest b.dobre dobre nie nie

BAJA 100 cm 50 mb 160 g/m2 brak dobre b.dobre nie nie

ATŁAS 140 cm 50 mb 220 g/m2 jest b.dobre słabe nie nie

ŻAGIEL 
OFFSET

100 cm 70 cm 160 g/m2 jest b.dobre b.dobre tak test

PERŁA 
OFFSET

100 cm 68 cm 180 g/m2 jest b.dobre b.dobre tak test

TAFTA
OFFSET

100 cm 70 cm 140 g/m2 jest b.dobre b.dobre tak test

ŻAGIEL 
CYFRA

100 cm 70 cm 160 g/m2 jest b.dobre b.dobre nie tak

TAFTA
CYFRA

100 cm 70 cm 140 g/m2 jest b.dobre b.dobre nie tak

ISKRA 100 cm 50 mb 240 g/m2 jest b.dobre b.dobre nie tak

PLAMA 100 cm 50 cm 240 g/m2 jest b.dobre b.dobre tak tak

szerokość rolki

gramatura

długość rolki

nośnik papierowy

adhezja

tłoczenie na gorąco

druk offsetowy

druk cyfrowy

Legenda
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PLPL Firma powstała w 2014 roku. Specjalizacją jest produkcja oraz sprzedaż  Firma powstała w 2014 roku. Specjalizacją jest produkcja oraz sprzedaż 
materiałów poligraficznych a w szczególności, produktów dla szeroko pojętego materiałów poligraficznych a w szczególności, produktów dla szeroko pojętego 
introligatorstwa. Filarem firmy to wysoko wyspecjalizowany personel z branży introligatorstwa. Filarem firmy to wysoko wyspecjalizowany personel z branży 
poligraficznej oraz włókienniczej z wieloletnim doświadczeniem. Wykorzystując poligraficznej oraz włókienniczej z wieloletnim doświadczeniem. Wykorzystując 
tą wiedzę, ofertę budujemy na sprawdzonych produktach dobrej jakości, tą wiedzę, ofertę budujemy na sprawdzonych produktach dobrej jakości, 
zarazem zachowując przystępne ceny. Produkty JDR Technik są dostosowane zarazem zachowując przystępne ceny. Produkty JDR Technik są dostosowane 
do potrzeb nowoczesnego introligatorstwa, doskonale się sprawdzają w do potrzeb nowoczesnego introligatorstwa, doskonale się sprawdzają w 
powszechnym użytku na najnowocześniejszych maszynach. Konstruując naszą powszechnym użytku na najnowocześniejszych maszynach. Konstruując naszą 
ofertę nie zapomnieliśmy o klasycznym introligatorstwie, producentach albumów ofertę nie zapomnieliśmy o klasycznym introligatorstwie, producentach albumów 
foto oraz producentach galanterii papierniczej. Dla tej grupy Klientów mamy foto oraz producentach galanterii papierniczej. Dla tej grupy Klientów mamy 
specjalnie wyselekcjonowane produkty które stworzone są pod obróbkę ręczną specjalnie wyselekcjonowane produkty które stworzone są pod obróbkę ręczną 
lub półautomatyczną. Naszą silną stroną jest szybka i fachowa obsługa Klienta.lub półautomatyczną. Naszą silną stroną jest szybka i fachowa obsługa Klienta.

GB The company was founded in 2014 . We specialize in the manufacturing and 
sales of polygraphic materials in particular products for the bookbinding trade. 
The pillar of the company is highly qualified personnel from the polygraphic and 
textile industry with years of experience. Using this knowledge, we build an offer 
on proven quality products, at the same time maintaining affordable prices . 
Products of JDR Technik are adapted to the needs of modern bookbinding, 
it’s ideally suited for universal use on most modern machines. Constructing 
our offer we have not forgotten about classic bookbinding, manufactures of 
photo albums and producers of fancy statnionery. For this group of customers 
we have specially selected products which are created for manual or semi-
automatic processing. Our strong point is the fast and professional customer 
service.

D Im Jahr 2014 wurde unsere Unternehmen gegründet. Wir sind spezialisten 
in die Herstellung und Druckmaterialien Verkauf, besonders in die ganze 
Buchbinderei portoflio. Unsere betrieb Pfeiler sint hochspezialisierte Mitarbeiter 
in der Druckindustrie und Textil mit langjähriger Erfahrung. Mit diesem Wissen, 
bauen wir unserem qualitativ Angebot und hochwertige Produkte mit 
erschwinglichen Preisen. JDR-Technik spezialitaten sind auf die Bedürfnisse der 
modernen Buchbinderei, ideal für den allgemeinen Gebrauch geeignet ist auf den 
meisten Maschinen angepasst. Wenn wir haben Konstruiert unserem Angebot, 
haben wir nicht über klassische Buchbinden vergessen, so wie: Fotoalben und 
Papierkurzwaren. Für diese Kunden haben wir speziell ausgewählte Produkte, 
manuell oder halbautomatisch verarbeitet werden. Unsere Festigkeiten sint die 
schnelle und professionelle Kundenbetreuung.

F “La société JDR Technik S.C. a été fondée en 2014. Nous nous spécialisons dans 
la fabrication et la vente de matériel d’impression et en particulier les produits 
pour la grande reliure. Le pilier de la société est un personnel hautement 
spécialisé dans le secteur de l’imprimerie et du textile qui a de nombreuses 
années d’expérience.
Nous avons utilisé cette connaissance, dans notre offre vous trouverez des 
produits éprouvés de bonne qualité à un bon prix. Produits techniques JDR 
sont adaptés aux besoins de la reliure moderne, parfaitement adapté pour un 
usage général sur la plupart des machines. Construire notre offre, nous avons 
pas oublié la reliure classique, fabrique des albums photo et les producteurs 
de papier de mercerie. Pour ce groupe de clients, nous avons spécialement 
produits qui sont formulés pour la main et semi-automatique sélectionné. 
Notre point fort est le service à la clientèle rapide et professionnel.

ver. 4/2020ver. 4/2020

JDR TECHNIK s.c.
ul. Mickiewicza 29ul. Mickiewicza 29
95-050 Konstantynów Łódzki95-050 Konstantynów Łódzki
PolskaPolska
Tel. / Phone: +48 42 227 16 37Tel. / Phone: +48 42 227 16 37

Dział sprzedaży / Sales DepartamantDział sprzedaży / Sales Departamant
Kom. / Mobile:  Kom. / Mobile:  
+48 730 552 437  +48 730 552 437  
+48 881 552 437+48 881 552 437
+48 505 660 862+48 505 660 862
e-mail: biuro@jdrtechnik.ple-mail: biuro@jdrtechnik.pl
www.jdrtechnik.plwww.jdrtechnik.pl
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JDR TECHNIK
płótna introligatorskie

WIKITEXWIKITEX
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Płótno introligatorskie wykonane ze sztucznego jedwabiu na nośniku papierowym. Płótno ŻAGIEL, cechuje się 
bardzo dużą wytrzymałością i świetnie się sprawdza przy uszlachetnianiu jego powierzchni. Płótno możemy 
używać zarówno w introligatorstwie ręcznym jak i również maszynowym. Zastosowany nośnik papierowy 
usztywnia materiał i zarazem niweluje efekt wyciągania podczas obróbki. Płótno ŻAGIEL świetnie się sprawdzi 
na eleganckiej książce, kalendarzu, notatniku bądź luksusowym opakowaniu. Nie jest odporne na zewnętrze 
działanie wody.

ŻAGIEL

Płótno naturalne wykonane z bawełny, imitujące naturalny len. Płótno zostało wykonane na nośniku papierowym 
aby zniwelować wady naturalnego surowca i ułatwić obróbkę introligatorską. Nie wymaga jakiejkolwiek 
wcześniejszej obróbki przed podjęciem prac. Płótno LEN, możemy użytkować na nowoczesnych automatach i 
również pracować z nim ręcznie. Płótno bardzo dobrze się zdobi foliami, zadrukowuje sitodrukiem. 
Nie zaleca się zadruku techniką offsetową. LEN ma szczególne poważanie wśród miłośników tradycyjnych 
opraw introligatorskich oraz producentów produktów ekologicznych. 

LEN

Produkt dla tradycjonalistów w 100% bawełniany, bez nośnika papierowego, barwiony oraz uszlachetniony. 
Wyśmienity produkt do produkcji teczek, pudełek, klaserów, albumów gdzie materiał musi się charakteryzować 
ciągliwością i dużą łatwością w podatności na dowolne jego kształtowanie. Płótno Baja to dobre podłoże 
do tłoczenia suchym tłokiem bądź tłoczenia foliami. Nie nadaje się do zadruku offsetem ze względu na 
uszlachetnienie powierzchni ( tylko UV ). 

BAJA

Produkt dla klientów szukających, specjalnego, nietypowego produktu, charakterystycznego dla swych 
wymagań. ATŁAS jest bardzo przyjemny w dotyku, przypomina z wyglądu zamsz. Produkowany na nośniku 
papierowym więc nie będzie sprawiał problemów przy wszelkich pracach introligatorskich. Idealny materiał do 
eleganckich opakowań. 

ATŁAS

Obserwuj nas
 / Follow us

* Prosimy o kontakt telefoniczny. W przypadku braku materiału w magazynie, minimalne zamówienie wynosi 
300 mb.

ISKRA
Rodzaj płótna wyższej klasy, charakteryzuje się wysoką gramaturą oraz metalicznymi barwami. W zależności 
od koloru jest dodany srebrny lub złoty barwnik, mieniący się na powierzchni w zależności od kąta patrzenia.  
Produkt świetnie sprawdzi się przy kalendarzach, notanikach, albumach fotograficznych. Ze wględu na drobny 
splot włókna osiągniemy rewelacyjne efekty tłoczenia. 
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8000 ŻAGIEL

8015 ŻAGIEL

8005 ŻAGIEL

8020 ŻAGIEL

8010 ŻAGIEL

8001 ŻAGIEL

8016 ŻAGIEL

8006 ŻAGIEL

8021 ŻAGIEL

8011 ŻAGIEL

8002 ŻAGIEL

8017 ŻAGIEL

8007 ŻAGIEL

8022 ŻAGIEL

8012 ŻAGIEL

8003 ŻAGIEL

8018 ŻAGIEL

8008 ŻAGIEL

8023 ŻAGIEL

8013 ŻAGIEL

8004 ŻAGIEL

8019 ŻAGIEL

8009 ŻAGIEL

8024 ŻAGIEL

8014 ŻAGIEL
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8026 ŻAGIEL

8031 ŻAGIEL

8027 ŻAGIEL

8032 ŻAGIEL

8028 ŻAGIEL

8033 ŻAGIEL8030 ŻAGIEL

8029 ŻAGIEL

8034 ŻAGIEL

8035 ŻAGIEL

8025 ŻAGIEL

8300 BAJA 8301 BAJA 8302 BAJA 8303 BAJA

8304 BAJA 8309 BAJA8306 BAJA 8307 BAJA 8308 BAJA

8310 BAJA 8313 BAJA8311 BAJA 8312 BAJA
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8000D ŻAGIEL OFFSET 8400D PERŁA OFFSET 8100D TAFTA OFFSET

PŁÓTNA DO ZADRUKU OFFSETOWEGO LUB CYFROWEGO

8200 LEN 8205 LEN8203 LEN

8206 LEN 8208 LEN8207 LEN
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8501 ATŁAS*

8147 ISKRA*

8512 ATŁAS*

8180 PLAMA*

8143 ISKRA*

8504 ATŁAS*

8148 ISKRA*

8515 ATŁAS*

8181 PLAMA*

8142 ISKRA*

8507 ATŁAS

8149 ISKRA*

8521 ATŁAS

8182 PLAMA*

8144 ISKRA

8508 ATŁAS*

8150 ISKRA*

8522 ATŁAS*

8183 PLAMA*

8145 ISKRA*

8509 ATŁAS*

8141 ISKRA*

8524 ATŁAS

8184 PLAMA*

8146 ISKRA*
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