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W 2017 uruchomiliśmy pierwszą maszynę i zarazem naszą firmę zaczęły opuszczać takie produkty jak 
grzbietówka, krepa, papier do kapitałki. Rynek drukarń dziełowych okazał się bardzo trudny i ten ruch był 
konieczny. Wydawało się, że wraz ze wzrostem rynku książki, kalendarzy rynek będzie bardziej przewidywalny. 
Niestety tak się nie stało. Potrzebny jest park maszynowy na miejscu który pozwoli natychmiast reagować i 
dostarczać towary kolejnego dnia.

KONFEKCJA PAPIERÓW, KARTONÓW

Papier krepowany to materiał introligatorski stosowany w nowoczesnym introligatorstwie przemysłowym do 
oklejania grzbietów książki zamiast dawniej używanej merli ( gazy introligatorskiej ). W zależności od potrzeb 
papier posiada odpowiedni stopień krepowania który pozwala podczas operacji wyokrąglania na odpowiednie 
wyciąganie i zarazem dostosowywanie się do kształtu bloku książkowego. Materiał ma za zadanie wzmocnienie 
zawiasu wyklejki oraz zaklejenie grzbietu bloku ksiązkowego. Papier krepowany jest przygotowywany w rolach 
o szerokościach od 16 do 45 cm oraz średnicy do 40 cm tak aby umożliwić montaż roli w liniach do oprawy 
firm Kolbus, Muller Martini.

PAPIER KREPOWANY DO OKLEJANIA GRZBIETU KSIĄŻKI

Papier krepowany brązowy, wykonany z papierów o bardzo wysokiej jakości. Krepa do kapitałki charakteryzuje 
się umiarkowaną sztywnością, bardzo dużą wytrzymałością na zrywanie i zarazem długim czasem odporności 
na wsiąkanie wody zawartej w klejach dyspersyjnych ( nie występuje zjwisko falowania ). Papier stosowany jest 
na maszynach do oprawy twardej typu Kolbus BF, Muller Martini Diamant..

PAPIER KREPOWANY DO PROWADZENIA KAPITAŁKI

Ekonomiczne rozwiązanie papieru stosowanego do przyklejania kapitałki. Papier wysokiej jakości, bardzo 
wytrzymały o długim włóknie. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością na zrywanie i zarazem długim 
czasem odporności na wsiąkanie wody zawartej w klejach dyspersyjnych ( nie występuje zjwisko falowania ). 
Papier stosowany jest na maszynach do oprawy twardej typu Kolbus BF, Muller Martini Diamant.. 

PAPIER DO PROWADZENIA KAPITAŁKI
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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.
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JDR TECHNIK
materiały do obróbki grzbietu

GrzbietówkaGrzbietówka
Papier krepowanyPapier krepowany
Papier do kapitałkiPapier do kapitałki
FizelinaFizelina
MerlaMerla
Papier z merląPapier z merlą
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Merla to tradycyjny materiał introligatorski. stosowany przy oklejaniu grzbietu książki. Merla to nic innego 
jak usztywniona klejem kostnym, bawełniana gaza. Produkt sosowany jest w introligatorstwie ręcznym 
oraz przemysłowym. Zastosowanie przemysłowe znajduje na starych maszynach do szycia bloków typu 
Bremer. bądź podobnych. Najistotniejszą cechą jest stosowna sztywność materiału która pozwoli na idealne 
prowadzenie merli.

MERLA ( Gaza introligatorska )
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Materiał jak sama nazwa wskazuje to cienka merla, podklejona papierem o bardzo niskiej gramaturze. Materiał 
został stworzony z myślą o introligatorstwie przemysłowym. Zastosowanie ma na maszynach gdzie papier z 
merlą  musimy podać wzdłuż grzbietu książkowego. Takie rozwiązania są powszechne na maszynach Sigloch 
bądź urządzeniach opartych na tym wzorcu. 

PAPIER Z MERLĄ

Materiał alternatywny dla papieru z merlą, stosowany wymiennie. Tańsze rozwiązanie a równie bardzo dobre 
jakościowo. Fizelina to połączenie celulozy z włóknami wiskozowymi. Materiał ma wyśmienite parametry 
adhezyjne, dobrze prowadzi się na maszynach Sigloch, nie stwarza problemów przy wyokrąglaniu grzbietów, 
posiada certyfikat FSC. 

FIZELINA

Rodzaj kartonu używany w oprawie twardej na maszynach do okładki twardej typu Kolbus DA, Horauf BDM 
lub podobnych. Karton nawijany jest w bobinach o średnicy ok. 50 cm  zaś szerokości wachają się od 2 do 
10 cm. Materiał charakteryzuje się dobrą absorbcją kleju i nie występuje zjawisko falowania, rozwarstwiania. 
Sprawadza się z wszystkim rodzajami klejów kostnych. od renomowanych dostawców.

GRZBIETÓWKA



gramatura: 280 g/m2
grubość:  360 µm +/- 5% 
długość roli: ok. 460 mb
średnica roli: ok. 50 cm
średnica wewnętrzna trzpienia: 76 mm
szerokość rolek dostępnych w magazynie:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

GRZBIETÓWKA 280

gramatura: 320 g/m2
grubość: 420 µm +/- 5%
średnica roli: ok. 50 cm
średnica wewnętrzna trzpienia: 76 mm
szerokość rolek dostępnych w magazynie:
2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

GRZBIETÓWKA 320

gramatura: 500 g/m2
grubość: 0,65 µm +/- 5%
długość roli: ok. 300 mb
średnica roli: ok. 50 cm
średnica wewnętrzna trzpienia: 76 mm
szerokość rolek dostępnych w magazynie: 
2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

GRZBIETÓWKA 500



gramatura: 90/96 g/m2
długość roli: ok. 333 mb
średnica roli: ok. 33 cm
średnica wewnętrzna trzpienia: 76 mm
szerokość rolek dostępnych w magazynie:
20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 40, 42 mm
inne szrokości dostępne pod zamówienie, minimum 11 rol.

PAPIER KREPOWANY BIAŁY CH 90/96

gramatura: 70/90 g/m2
długość roli: ok. 350 mb
średnica roli: ok. 33 cm
średnica wewnętrzna trzpienia: 76 mm
szerokość rolek dostępnych w magazynie:
20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 40, 42 mm
inne szrokości dostępne pod zamówienie, minimum 11 rol.

PAPIER KREPOWANY BIAŁY PB 70/90

gramatura: 90/96 g/m2
długość roli: ok. 350 mb
średnica roli: ok. 28 cm
średnica wewnętrzna trzpienia: 76 mm
szerokość rolek dostępnych w magazynie:
20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 40, 42 mm
inne szrokości dostępne pod zamówienie, minimum 11 rol.

PAPIER KREPOWANY BRĄZOWY PR 90/96



gramatura: 90 g/m2
długość roli: ok. 560 mb
średnica roli: ok. 38 cm
średnica wewnętrzna trzpienia: 76 mm
szerokości wg. zamówienia
minimalna ilość 200 kg z wybranej szerokości.

PAPIER DO KAPITAŁKI KA 90

gramatura: 60 g/m2
długość roli: ok. 500 mb
średnica roli: ok. 33 cm
średnica wewnętrzna trzpienia: 76 mm
szerokości wg. zamówienia
minimalna ilość 565 m2

FIZELINA VP60

gramatura: 80 g/m2
długość roli: ok. 500 mb
średnica roli: ok. 33 cm
średnica wewnętrzna trzpienia: 76 mm
szerokości wg. zamówienia
minimalna ilość 565 m2

FIZELINA VP80



gramatura: 110 g/m2
długość roli: ok. 400 mb
średnica roli: ok. 33 cm
średnica wewnętrzna trzpienia: 76 mm
szerokości wg. zamówienia
minimalna ilość 440 m2

PAPIER Z MERLĄ

gramatura: 75 g/m2
długość roli: ok. 350 mb
średnica roli: ok. 33 cm
średnica wewnętrzna trzpienia: 76 mm
szerokości wg. zamówienia
minimalna ilość 500 m2

MERLA 


