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LISTEK 106 cm 100 mb 210 g/m2 jest b.dobre dobre nie nie

STRUMYK 106 cm 100 mb 210 g/m2 jest b.dobre b.dobre nie nie

CHMURA 106 cm 100 mb 210 g/m2 jest b.dobre b.dobre nie nie

METALIK 106 cm 100 mb 220 g/m2 brak b.dobre b.dobre nie nie

DOTYK 106 cm 100 mb 220 g/m2 jest b.dobre dobre nie nie

WYDMY 106 cm 100 mb 230 g/m2 jest b.dobre dobre nie nie

SYMFONIA 106 cm 100 mb 210 g/m2 jest b.dobre słabe nie nie

ŻYŁKA 106 cm 100 mb 210 g/m2 jest b.dobre b.dobre nie nie

KASZKA 106 cm 100 mb 210 g/m2 jest b.dobre b.dobre nie nie

MYSZKA 106 cm 100 mb 220 g/m2 jest b.dobre b.dobre nie nie

MAZANIEC 106 cm 100 mb 210 g/m2 jest b.dobre b.dobre nie nie

ŚNIEŻYNKA 106 cm 100 mb 220 g/m2 jest b.dobre b.dobre nie nie

PEWEX 106 cm 100 mb 220 g/m2 jest b.dobre b.dobre nie nie

GROSZEK 106 cm 100 mb 210 g/m2 jest b.dobre b.dobre nie nie

KROPKA
ŁEZKA

106 cm 100 mb 210 g/m2 jest b.dobre słabe nie nie

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. 4/2021ver. 4/2021

JDR TECHNIK s.c.
ul. Mickiewicza 29ul. Mickiewicza 29
95-050 Konstantynów Łódzki95-050 Konstantynów Łódzki
PolskaPolska
Tel. / Phone: +48 42 307 27 35Tel. / Phone: +48 42 307 27 35

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
okleiny introligatorskie PCV

WIKIVIL WIKIVIL 
KlasycznyKlasyczny
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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 klasyczny

WIKIVIL listek 
Okleina dwukolorowa o głebokiej fakturze przypominającej skórę.

WIKIVIL strumyk 
Delikatny materiał introligatorski o wysokim połysku i przejściach tonalnych.

WIKIVIL chmura 
Stonowana seria o matowiej powierzchni, miłej w dotyku. Idealna do tłoczeń na gorąco.

WIKIVIL metalik 
Charakteryzuje się srtrukturą płótna i występuje w kolorach metalicznych. Dobre rozwiązanie dla albumów.

WIKIVIL dotyk 
Wielo odcieniowa, o zupełniej gładkiej powierzchni, .powleczona PU co sprawia jej delikatność w dotyku.

WIKIVIL wydmy 
Bardzo zbliżona do WIKIVIL Dotyk. Jednak ma bardziej wyrazistą powierzchnię ze względu na szary wzór.

WIKIVIL symfonia 
Kolejne mataliczne rozwiązanie imitujące tekstylia. Gruba, wyrazista faktura.

WIKIVIL żyłka 
Klasyka wśród polskich introligatorów. Bardzo dobrze prezentuje się na dużych powierzchniach.

WIKIVIL myszka 
Matowy rodzaj okleiny, sympatyczny w dotyku. Idealne rozwiązanie do tłoczeń
* Prosimy o kontakt telefoniczny. W razie wypadku braku materiału w magazynie, minimalne zamówienie 
wynosi 300 mb.

jdrtechnik.pl
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6020 LISTEK

6037 STRUMYK

6025 LISTEK

6043 CHMURA

6032 STRUMYK

6021 LISTEK

6038 STRUMYK

6026 LISTEK

6044 CHMURA

6033 STRUMYK

6022 LISTEK

6040 CHMURA

6027 LISTEK

6045 CHMURA

6034 STRUMYK

6023 LISTEK

6041 CHMURA

6030 STRUMYK

6046 CHMURA

6035 STRUMYK

6024 LISTEK

6042 CHMURA

6031 STRUMYK

6047 CHMURA

6036 STRUMYK
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6266 KASZKA

6440 MYSZKA

6461 SYMFONIA

6267 KASZKA

6203 ŻYŁKA

6441 MYSZKA

6462 SYMFONIA

6268 KASZKA

6201 ŻYŁKA

6442 MYSZKA

6463 SYMFONIA

6269 KASZKA

6200 ŻYŁKA

6443 MYSZKA

6264 KASZKA

6205 ŻYŁKA

6270 KASZKA

6202 ŻYŁKA

6265 KASZKA

6460 SYMFONIA

6204 ŻYŁKA

6263 KASZKA6262 KASZKA6261 KASZKA

6444 MYSZKA
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6500 METALIK 

6505 METALIK 

6511 DOTYK

6501 METALIK 

6506 METALIK 

6512 DOTYK

6502 METALIK 

6507 METALIK *

6513 DOTYK

6503 METALIK *

6508 METALIK *

6514 DOTYK

6504 METALIK 

6509 METALIK *

6515 DOTYK

6517 DOTYK

6521 WYDMY

6510 DOTYK 6518 DOTYK 6519 DOTYK 6520 WYDMY

6522 WYDMY 6523 WYDMY 6524 WYDMY 6525 WYDMY
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6180 MAZANIEC

6225 GROSZEK

6185 MAZANIEC

6230 KROPKA *

6220 GROSZEK

6181 MAZANIEC

6226 GROSZEK

6186 MAZANIEC

6240 ŁEZKA *

6221 GROSZEK

6182 MAZANIEC

6227 GROSZEK

6187 MAZANIEC

6232 KROPKA *

6222 GROSZEK

6183 MAZANIEC

6228 GROSZEK

6241 ŁEZKA *

6223 GROSZEK

6184 MAZANIEC

6229 GROSZEK

6250 PEWEX

6231 KROPKA *

6224 GROSZEK
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