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FUKS

106 cm

100 mb

200 g/m2

jest

b.dobre

b.dobre

nie

nie

BARANEK

106 cm

100 mb

210 g/m2

jest

b.dobre

dobre

nie

nie

MGIEŁKA

106 cm

100 mb

210 g/m2

jest

b.dobre

b.dobre

nie

nie

SZRON

106 cm

100 mb

210 g/m2

brak

b.dobre

b.dobre

nie

nie

KRATA

106 cm

100 mb

200 g/m2

jest

b.dobre

dobre

nie

nie

SŁOŃ

106 cm

100 mb

210 g/m2

jest

b.dobre

dobre

nie

nie

KLON

106 cm

100 mb

210 g/m2

jest

b.dobre

dobre

nie

nie

SIATKA

106 cm

100 mb

210 g/m2

jest

b.dobre

dobre

nie

nie

DORA

106 cm

100 mb

240 g/m2

jest

b.dobre

b.dobre

nie

nie

PIASEK

106 cm

100 mb

220 g/m2

jest

b.dobre

b.dobre

nie

nie

Legenda
szerokość rolki

nośnik papierowy

druk offsetowy

długość rolki

adhezja

druk cyfrowy

gramatura

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

Okleiny WIKIVIL to grupa materiałów introligatorskich dla bardzo wymagających klientów, oczekujących bardzo
dobrej jakości, wytrzymałości przy zachowaniu umiarkowanej ceny. WIKIVIL który kierujemy do Państwa,
charakteryzuje się świetnymi właściwościami podczas prac introligatorskich. Do naszych oklein możemy
przypisać takie cechy jak elastyczność, perfekcyjne zachowanie przy tłoczeniu na gorąco oraz prawidłowe
zachowanie, podczas wyokrąglania bądź wypalania rowka. WIKIVIL się nie drze oraz nie pęka. Wszyskie serie
to okleina PCV na nośniku papierowym. lub kartonowym. W skład oferty wchodzi ok. 100 różnych faktur które
są produkowane w dość ciekawej kolorystyce. Znajdziemy wzory które będą imitowały tekstylia, płótna, skóry,
stal, aluminium oraz wzorce które są dedykowane dla konkretnych produktów. Nasze produkty doskonale się
sprawdzają na książkach, albumach, luksusowych opakowaniach, albumach foto, kalendarzach, notatnikach,
klaserach oraz najróżniejszych oprawach introligatorskich. Ograniczeniem są tylko możliwości techniczne
introligatora.

WIKIVIL fuks

Okleina o bardzo delikatnej fakturze bardzo drobnego piasku.. Kolory matowe, stonowane.

WIKIVIL baranek

Tradycyjny rodzaj materiału imitujący swym wyglądem skórę.. Produkowany w standardowych kolorach.

WIKIVIL mgiełka

Błyszcząca o żywej kolorystyce. Wytwarzana również w kolorze złotym i srebrnym.

WIKIVIL szron

Charakteryzuje się bardzo delikatną moletą a zarazem imituje materiał skóropodobny.

WIKIVIL krata

Najlepsza imitacja płótna dzięki zastosowaniu tekstylnej faktury oraz wielo odcieniowej kolorystyki.

WIKIVIL słoń

Bardzo gruba, wyrazista faktura, przypominająca skórę słonia.. Materiał sprawia wrażenie bardzo wytrzymałego.

WIKIVIL klon

Powierzchnia o wysokim połysku, głeboki wzór faktury o bardzo rozproszonych kształtach..

WIKIVIL siatka

Jednobarwna imitacja materiału tekstylnego. Produkt często kojarzony z segregatorem.

WIKIVIL piasek

Wysoki połysk i zarazem bardzo elegancki wygląd.. Bardzo delikatny i płytki wzór molety.
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6000 FUKS

6001 FUKS

6002 FUKS

6003 FUKS

6004 FUKS

6005 FUKS

6006 FUKS

6007 FUKS

6008 FUKS

6009 FUKS

6010 FUKS

6011 FUKS

6012 FUKS

6013 FUKS

6014 FUKS

6015 FUKS

6016 FUKS

6100 BARANEK

6101 BARANEK

6102 BARANEK

6103 BARANEK

6104 BARANEK

6105 BARANEK

6106 BARANEK

6107 BARANEK
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6080 MGIEŁKA

6081 MGIEŁKA

6082 MGIEŁKA

6083 MGIEŁKA

6084 MGIEŁKA

6085 MGIEŁKA

6086 MGIEŁKA

6087 MGIEŁKA

6088 MGIEŁKA

6089 MGIEŁKA

6110 SZRON

6111 SZRON

6112 SZRON

6113 SZRON

6114 SZRON

6115 SZRON

6116 SZRON

6117 SZRON

6118 SZRON

6119 SZRON

6120 SZRON

6121 SZRON

6122 SZRON

6123 SZRON

6124 SZRON
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6050 KRATA

6051 KRATA

6052 KRATA

6053 KRATA

6054 KRATA

6055 KRATA

6056 KRATA

6057 KRATA

6058 KRATA

6059 KRATA

6060 KRATA

6061 KRATA

6062 KRATA

6063 KRATA

6064 KRATA

6070 SŁOŃ

6071 SŁOŃ

6072 SŁOŃ

6073 SŁOŃ

6074 SŁOŃ

6075 SŁOŃ

6076 SŁOŃ

6077 SŁOŃ

6078 SŁOŃ

6079 SŁOŃ
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6130 KLON

6132 KLON

6135 KLON

6134 KLON

6136 KLON

6131 KLON

6137 KLON

6133 KLON

6141 SIATKA

6144 SIATKA

6145 SIATKA

6140 SIATKA

6150 DORA

6152 DORA

6153 DORA

6160 PIASEK

6161 PIASEK

6162 PIASEK

6163 PIASEK

6164 PIASEK

6165 PIASEK

6166 PIASEK

6167 PIASEK

6168 PIASEK

6169 PIASEK
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