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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
okleiny introligatorskie specjalne

Korek introligatorskiKorek introligatorski
Flok introligatorskiFlok introligatorski



• Naturalna okleina z drewna korkowego przysto-
sowana do obróbki introligatorskiej. Popularna 

wśród producentów kalendarzy książkowych, no-
tatników oraz wykwintnych opakowań. Materiał jest 
w 100% pochodzenia drzewnego, na bazie papieru.

• Gramatura 120 g/m2

• Szerokość rolki 100 cm
• Produkt również w sprzedaży na metry.

8901 MADERA

• Naturalna okleina z drewna korkowego przysto-
sowana do obróbki introligatorskiej. Popularna 

wśród producentów kalendarzy książkowych, no-
tatników oraz wykwintnych opakowań. Materiał jest 
w 100% pochodzenia drzewnego, na bazie papieru.

• Gramatura 120 g/m2

• Szerokość rolki 100 cm
• Produkt również w sprzedaży na metry.
• Minimalna ilość 250 mb

8902 SYCYLIA

• Naturalna okleina z drewna korkowego przysto-
sowana do obróbki introligatorskiej. Popularna 

wśród producentów kalendarzy książkowych, no-
tatników oraz wykwintnych opakowań. Materiał jest 
w 100% pochodzenia drzewnego, na bazie papieru.

• Gramatura 120 g/m2

• Szerokość rolki 100 cm
• Produkt również w sprzedaży na metry.

8904 KORSYKA

KOREK INTROLIGATORSKI



8650 KŁACZEK8660 KŁACZEK 8641 KŁACZEK

FLOK INTROLIGATORSKI

8690 KŁACZEK8629 KŁACZEK 8613 KŁACZEK

8654 KŁACZEK8689 KŁACZEK 8692 KŁACZEK

8682 KŁACZEK 8681 KŁACZEK

Ekskluzywny materiał pokryciowy, stosowany w produkcji albumów, eleganckich 
pudełek oraz prestiżowych wydawnictw. Wyprodukowany został bez udziału roz-
puszczalników, a wszystkie komponenty kwalifikujące się posiadają certyfikat FSC.
Gramatura 130 g/m2, szerokość rolki 100 cm. Dostępny również w sprzedaży na metry.

8695 KŁACZEK


