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Oferta materiałów do druku wielkoformatowego REKLAMA

antalis poland sp. z o.o.
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa

Bolesław Karmelita: tel. kom.: 609 510 492
boleslaw.karmelita@antalis.pl
Karina Górska: tel.kom.: 693 394 640,
karina.gorska@antalis.pl

www.antalis.pl

alma trend sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice
tel./fax: 32 202 84 20, katowice@almatrend.com.pl

Oddziały: Warszawa / Kraków / Chorzów / Opole
/ Wrocław / Poznań
www.dobreplotery.pl, www.almatrend.com.pl
www.termo-transfer.com.pl

api.pl spółka z o.o.
95-070 Aleksandrów Łódzki
Rąbień, ul. Okre ̨żna 37

Oddziały:
Warszawa | Chorzów | Wrocław | Szczecin
tel.: 42 250 55 95, fax: 42 250 55 94
lodz@api.pl, www.api.pl

Antalis – wiodący w Europie dystrybutor papieru, systemów opakowaniowych oraz tworzyw
sztucznych do komunikacji wizualnej. OFERTA ANTALIS zAWIERA PEŁNĄ GAMę PODŁOżY DO
DRUKU WIELKOFORMATOWEGO w dowolnej technologii zadruku (solwent, latex, UV, woda etc).
W NASzEJ OFERCIE: media COALA – szeroka gama folii samoprzylepnych, tkanin, tapet oraz pro-
duktów do zastosowań specjalnych; systemy wystawiennicze typu POS, ramki, stojaki, roll-up’y
i wiele innych. Oferujemy także banery laminowane i powlekane – frontlit, backlit, blockout, siatki,
flagi, płótna; pełna oferta folii samoprzylepnych, laminatów samoprzylepnych i folii OWV produk-
cji MacTac i 3M, folie montażowe, akcesoria. Ponadto pełna oferta papierów posterowych, blue-
back i whiteback, a także dedykowane do zadruku solwentowego i wodnego papiery powlekane
i niepowlekane, najwyższej jakości papiery fotograficzne o dowolnym wykończeniu powierzchni.

WSzYSTKO, CO POTRzEBNE W REKLAMIE to motto, które od ponad 20 lat realizujemy na rynku
firm reklamowych. Firma oferuje kompleksową obsługę handlową i serwisową drukarń wielkofor-
matowych, firm reklamowych oraz sitodrukowych.
Oferta materiałów do druku wielkoformatowego:
� media do druku solwentowego, wodnego, UV, lateksowego � media do drukarek lasero-
wych/LED � media do termotransferu � folie samoprzylepne (polimerowe, wylewane, fluorescen-
cyjne, metalizowane, tablicowe, do dekoracji szkła, transparentne, odblaskowe, translucentne)
� folie do tunningu samochodów � folie do piaskowania, magnetyczne � materiały do sitodruku
� narzędzia i akcesoria � laminaty płynne oraz w rolkach � kleje.
ALMA TREND JEST DYSTRYBUTOREM DRUKAREK OKI z BIAŁYM I BEzBARWNYM TONEREM.

API.PL JEST BEzPOŚREDNIM IMPORTEREM MATERIAŁÓW I URzĄDzEŃ DO DRUKU WIELKOFORMA-
TOWEGO I SITODRUKU. Wysoka jakość towarów w atrakcyjnej ofercie cenowej oraz doradztwo
i wsparcie techniczne w zakresie ich wykorzystania to idea, która gwarantuje sukces klientom firmy
API.PL. W ofercie API.PL znajdują się: MEDIA DO DRUKU VESLINE: papiery sublimacyjne, canvasy, ta-
pety, papiery fotograficzne, papiery graficzne, PVC do roll-upów, folie do podświetleń; MEDIA DO DRU-
KU DRYTAC: folie samoprzylepne monomeryczne i polimerowe, folie SPOT-ON, folie ReTac, folie: pod-
łogowe, okienne poliestrowe, wylewane; LAMINATY I FOLIE MONTAżOWE DRYTAC: laminaty krótko-,
średnio-, długookresowe, laminaty i folie do zadań specjalnych; FOLIE TERMOTRANSFEROWE: folie do
zadruku ekosolwentowego, folie flex; ATRAMENTY: Epson, Jetbest, Yakohita, J-Teck; PROGRAMY RIP:
Wasatch, Onyx, Caldera, Cadlink. DORADzTWO TECHNICzNE: serwis i profilowanie kolorystyczne.

dks sp. z o.o.
centrala
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale

tel.: 58 309 03 07, 58 763 06 10
fax: 58 350 91 41, info.gdansk@dks.pl
www.dks.pl, www.kip-color.pl

MATERIAŁY DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO:

� 22 lata na rynku
� usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne
� sprzedaż materiałów
� w naszej ofercie: m.in. Konica Minolta, KIP, Este, Contex, Canon

FIRMA JEST AUTORYzOWANYM I WYŁĄCzNYM DOSTAWCĄ PŁYT KARTONOWYCH ALLISON
BOARD, PRODUKOWANYCH PRzEz FIRMę ELTETE TPM. Płyty Allison są idealnym materiałem dla
producentów reklam wielkoformatowych, m.in. reklam POS/POD (ekspozytorów reklamowych).
Dzięki sztywności i łatwości łączenia oraz wyjątkowo niskiemu ciężarowi można z nich budować
meble biurowe lub reklamowe, ekspozytory półkowe, standy itp. Allison jest materiałem 100%
ekologicznym, tzn. poddaje się recyclingowi bez szkody dla środowiska naturalnego.

Firma DM SYSTEM posiada i udostępnia swoim klientom bibliotekę projektów konstrukcyjnych
różnorakich form reklam z tych płyt oraz prowadzi szkolenia z zakresu projektowania takich kon-
strukcji w programie ArtiosCAD.

dm system
31-564 Kraków, al. Pokoju 81
biuro@dmsystem.com.pl
tel.: 12 429 57 33

e-ploter
ul. Conrada 19/42
01-922 Warszawa
tel.: +48 22 210 57 00
fax: +48 22 244 28 76
tel. kom.: +48 602 608 711
tel. kom.: +48 600 413 876
biuro@e-ploter.pl

www.e-ploter.pl

OFERUJEMY SzEROKI WYBÓR ATRAMENTÓW DO DRUKAREK SOLWENTOWYCH,
UV I SUBLIMACYJNYCH większości marek dostępnych na rynku. Firma jest autoryzowanym
dystrybutorem atramentów Sun Chemical w Polsce. W ofercie atramenty UV, solwentowe,
mild- i ekosolwentowe oraz do sublimacji.
Oferujemy również wsparcie serwisowo-techniczne oraz wykonywanie indywidualnych
profili kolorystycznych.
NISKIE CENY � SzYBKIE REALIzACJE zAMÓWIEŃ � SKUTECzNY SERWIS!!!

zapraszamy do współpracy drukarnie wielkoformatowe i agencje reklamowe
oraz dostawców sprzętu drukującego i firmy świadczące usługi serwisowe.
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grupa lambda sp. z o.o.
dystrybucja sp.k.
ul. Głogowska 419, 60-004 Poznań

tel.: 61 813 14 02, fax: 61 813 02 87
lambda@lambda.pl, www.lambda.pl

Firma działa na rynku reklamy i poligrafii od ponad 25 lat i jest głównym dystrybutorem
materiałów niemieckiego producenta folii samoprzylepnych – firmy ORAFOL EUROPE GMBH.
OFERUJEMY:
� ploterowe i drukarskie folie ORACAL® � folie wylewane ORACAL® do całkowitego oklejania
pojazdów, w tym carbon � folie do wielkoformatowego druku solwent/UV/LATEX ORAJET® � folie
zabezpieczające ORAGUARD® � folie montażowe ORABOND® � laminaty do reklamy podłogowej
� folie odblaskowe ORALITE® � wysokiej klasy materiały banerowe, siatki, papiery i inne media
do druku solwentowego � tkaniny poliestrowe do druku solwent/UV/LATEX � materiały do aplikacji
ściennych – również na fototapety � folie magnetyczne � akcesoria dla reklamy � systemy wysta-
wiennicze typu roll-up oraz dedykowane do nich media.

europapier-impap sp. z o.o.
Pass 20 J, 05-870 Błonie k/Warszawy

tel.: 48 22 3569200, fax: 48 22 3569291
biuro@europapier-impap.pl
www.europapier.com/pl/

JESTEŚMY DYSTRYBUTOREM RENOMOWANYCH PRODUCENTÓW:
� ORAFOL I DGCAL – folie, laminaty i inne � IDEMPAPERS, LENzING, SIHL – papiery do zadruku
offsetowego i solwentowego � MADREPERLA – płyty akrylowe � STADUR, PROFINE – płyty PVC;
ASORTYMENT � FOLIE: ploterowe, solwentowe, okienne, odblaskowe, laminaty � PAPIERY: blueback,
whiteback, citylight, fotograficzne, tapety � TKANINY BANEROWE: frontlit, backlit, blockout, siat-
ka, canvas � TWORzYWA SzTUCzNE: PVC spienione, płyty piankowe, plaster miodu, aluminiowe
płyty kompozytowe � SYSTEMY EKSPOzYCJI: media do kaset roll-up oraz na ścianki, wystawien-
nicze pop-up, kasety do roll-upów; � MEDIA DO SUBLIMACJI.
Oferujemy cięcie pod format banerów i tworzyw sztucznych oraz realizujemy dostawy na tere-
nie całego kraju w 24 godziny.

media ikonos sp. z o.o.
ul. Gosławicka 2D, 45-446 Opole

tel.: 77 458-16-81, fax: 77 458-16-82
biuro@ikonosmedia.eu, www.ikonosmedia.eu

IKONOS JEST PIERWSzYM I NAJWIęKSzYM POLSKIM PRODUCENTEM
MATERIAŁÓW DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO.

Dysponuje jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie parków maszynowych w Europie.
Jest najszybciej rozwijającym się dostawcą mediów w Polsce. Europejska jakość surowców
używanych w produkcji, szybka dostawa, konkurencyjne ceny producenta oraz 23 lata
doświadczenia to główne atuty firmy.
W OFERCIE: BACKLITY, BLOCKOUTY, FOLIE, BANERY, PAPIERY, PŁÓTNA, FOTOTAPETY,
LAMINATY, PŁYTY (W TYM CIęCIE PŁYT NA FORMATKI) I WIELE INNYCH.
Firma posiada oddziały w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Gdańsku.

INTEGART SP. z O.O. JEST JEDNYM z CzOŁOWYCH DYSTRYBUTORÓW MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI
REKLAMY I DRUKU CYFROWEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ. DzIAŁA NA RYNKU OD 20 LAT.
W ofercie firmy znajdują się: media do druku solwentowego, lateksowego, UV oraz sitodruku, folie
graficzne samoprzylepne, folie magnetyczne, produkty odblaskowe, taśmy dwustronne, tworzywa
do grafiki 3D, farby i chemia do sitodruku, płyty z tworzyw sztucznych oraz szeroka gama akcesoriów.
Integart Sp. z o.o. oferuje produkty następujących marek: HP, 3M, Neschen, Arlon, Mactac, Magna-
flex, Steiko, Apex Premium, Reflekton, Kemica, Oracal, Jac, Nitto, Hartcon i wiele innych.
Firma posiada 14 oddziałów na terenie Polski oraz oddział w Pradze. Dodatkowo prowadzi
dwa centra prezentacyjne HP w Błoniu i w Pradze.
Posiada profesjonalne zaplecze maszynowe do konfekcji oferowanych materiałów.

integart sp. z o.o.
ul. Maszynowa 1, Błonie 55-330
Miękinia k. Wrocławia

tel.: 71 31 51 601, tel./fax: 71 31 51 602
info@integart.com.pl, www.integart.com.pl

plastics group sp. z o.o.
ul. Kolumba 40, 02-288 Warszawa

tel.: 22 575 08 00, fax: 22 575 08 89
warszawa@plastics.pl, www.plastics.pl

PLASTICS GROUP JEST CzOŁOWYM DYSTRYBUTOREM PŁYT, FOLII, PROFILI I PÓŁPRODUKTÓW
z TWORzYW SzTUCzNYCH. DOSTARCzAMY WYSOKIEJ KLASY MATERIAŁY MAJĄCE zASTOSOWANIE
W WIELU BRANżACH: REKLAMIE, BUDOWNICTWIE, PRzEMYŚLE, OPAKOWANIACH I POLIGRAFII.
Oferta branży Poligraficznej obejmuje takie materiały jak folie: ploterowe, do druku cyfrowego,
sitodrukowe, magnetyczne, odblaskowe, banery laminowane i powlekane, folie typu flex i flock,
a także płyty do zadruku cyfrowego i sitowego: PMMA, PCW spienione, PET, PP kanalikowe oraz
arkusze do zadruku offset PCW, PET, PP, HIPS.
Jakość naszych towarów gwarantują producenci tacy jak: Avery Dennison, Chemica, ATP, Politape,
Hexis, Evonik, Ongropack, Anwil, Bayer, IPB, Klöckner, Folienwerk.
Oddziały firmy rozmieszczone na terenie całego kraju zapewniają szybkość obsługi i ciągłość dostaw.

plus digital piotr nadzieja
ul. Kraszewskiego 7, 85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40, biuro@plusdigital.pl
501 326 990 – Małgorzata Gralak
502 741 289 – Paweł Malicki
502 244 329 – Rafał Pik
www.dodruku24.pl; www.plusdigital.pl

� Tusze ecosolwentowe Epson do drukarek wielkoformatowych: GSX, GS2, GS3, HDR
� Tusze lateksowe do HP
� Tusze do drukarek etykiet Epson Colorworks
� Media do druku: folie transparentne, backlite, papiery uniwersalne, płótno
� Laminaty płynne oraz preparaty do klejenia folii
� Akcesoria: do trymerów KEENCUT, do ploterów SUMMA
� Media do druku wielkoformatowego: folie, canvas, papier fotograficzny i inne
� Tusze Magenta-Vision – Magenta Vision jest europejskim producentem wysokiej jakości tuszy

UV z powodzeniem używanych przez polskich i zagranicznych producentów wydruków wielko-
formatowych, zaopatrzonych w urządzenia marek NUR, HP, EFI, VUTEK, DURST, FUJI.

mailto:biuro@europapier-impap.pl/
www.europapier.com/pl/
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reprograf sa
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

Paweł Górniak, tel. kom.: 698 698 610
Paweł Tatala, tel. kom.: 698 698 614
www.reprograf.com.pl

p.h.u. polkos mariusz kosior
ul. Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz
tel.: 52 345 24 50

www.polkos.com.pl

teba barbara teodorczyk
rok założenia 1989
Natolin 46B, 92-701 Łódź

tel.: 42 639 51 87
fax: 42 636 12 01
teba@teba.pl
www.teba.pl

BOGATA OFERTA
MEDIÓW DO DRUKU SOLWENTOWEGO, UV, LATEX

� Folie monomerowe, do podświetleń, OWV, laminaty zabezpieczające
� Banery powlekane i laminowane jedno- i dwustronne, siatki wielkoformatowe
� Papiery plakatowe półmatowe, satynowe (140-250 g/m2), błyszczące fotograficzne,

billboardowe (115 g/m2)
� Canvasy i policanvasy, materiały tekstylne, flagowe oraz tapety
� Tusze: solwentowe (Hard, Eco i mild solvent), UV, UV-LED, Latex, pigment.

thyssenkrupp energostal sa
ul. Kolejowa 44, 05-870 Błonie
tel: +48 22 594 08 17
fax: +48 22 594 08 55
biuro@tk.energostal.pl
www.thyssenkrupp-energostal.pl

W OFERCIE FIRMY:

� płyty PCW spienione
� płyty lite z PCW
� płyty piankowe KAPA i Foam-X
� płyty warstwowe STADUR (NOWOŚć)
� płyty KAPAtech (NOWOŚć) i SMART-X
� płyty PP komorowe
� folie PCW, PET i PP
� folie samoprzylepne

� płyty HIPS i GPPS
� płyty kompozytowe DIBOND, TKEbond
� płyty TKEbond Basic Digital (NOWOŚć)
� płyty PET i PETG
� płyty akrylowe XT i CAST
� płyty lustrzane i pryzmatyczne

Firma PolKos to wiodący dostawca materiałów przeznaczonych dla rynku reklamowego.
Firma z wieloletnią tradycją, która sprosta oczekiwaniom każdego klienta.
Jesteśmy dostawcą materiałów do druku wielu znaczących firm na rynku polskim; oferujemy:
� Papiery � Folie samoprzylepne
� Tekstylia � Media do systemów wystawienniczych
� Materiały do podświetleń � Materiały ścienne
� Banery � Laminaty
Proponujemy Państwu najbardziej sprawdzone rozwiązania zarówno przy doborze
odpowiedniego nośnika do druku, jak również w temacie atramentów solwentowych
marki Bordeaux, których jesteśmy dystrybutorem na terenie Polski.

FIRMA TeBa OD ROKU 1990 JEST GENERALNYM DOSTAWCĄ URzĄDzEŃ JAPOŃSKIEJ FIRMY
MIMAKI, UzNANEGO PRODUCENTA PLOTERÓW SOLWENTOWYCH, UV-LED, LATEKSOWYCH
ORAz DO DRUKU BEzPOŚREDNIEGO I SUBLIMACYJNEGO NA TEKSTYLIACH.
Ofertę dopełniają oprogramowania firm: Ergosoft, Wasatch, EasySign oraz urządzenia
towarzyszące: m.in. systemy do kalibracji Barbieri, parowniki i wygrzewarki, prasy płaskie,
rolowe i laminatory firmy Kala. Firma TeBa jako pierwsza w kraju wdrożyła systemy do druku
bezpośredniego na tekstyliach w produkcji miękkich oznakowań i odzieży sportowej.

W ofercie firmy TeBa znajdują się specjalistyczne media, atramenty
oraz papiery do druku termosublimacyjnego.

zing sp. z o.o.
ul. Kocmyrzowska 13A
31-750 Kraków
tel.: (+12) 684 39 80
faks: (+12) 684 39 81

Biuro w Warszawie:
Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
tel.: (+48 22) 592 29 29, fax: (+22) 592 29 07
infolinia 801 322 333, www.zing.com.pl

zING JEST POLSKIM DYSTRYBUTOREM PODŁOżY DLA POLIGRAFII
Szeroka oferta ZING obejmuje podłoża dedykowane do każdego rodzaju druku wielkoformatowego.
� W segmencie druku wodnego (barwnik, pigment) oferta zawiera wysokiej jakości papiery niepowle-
kane (CAD & PPC), powlekane o różnorodnych powierzchniach, fotograficzne, certyfikowane papiery
proofingowe, a także płótna artystyczne, papiery i folie samoprzylepne oraz podłoża tapetowe.
� Gama materiałów do zadruku lateksowego, eko-solwentowego i UV obejmuje najwyższej jakości pa-
piery posterowe, fotograficzne oraz materiały roll-upowe. Dodatkowo w ofercie znajdują się płótna arty-
styczne, jak również podłoża wielkoformatowe firmy Folex.
� Materiały do wielkoformatowego zadruku laserowego (Xeikon, KIP) oraz sztywne celulozowe materia-
ły prezentacyjne Katz Display Board (produkcja POS).

zinart – systemy graficzne
ul. Robotnicza 1 A
53-607 Wrocław

tel.: 71 373 59 39
tel.: 71 355 88 69
fax: 71 359 26 62
e-mail: zinart@zinart.pl
www.zinart.pl

FIRMA z WIELOLETNIM DOŚWIADCzENIEM W BRANżY POLIGRAFICzNEJ OFERUJĄCA zAOPATRzENIE
DLA DRUKU OFFSETOWEGO I FLEKSOGRAFICzNEGO WYKAzUJE SzCzEGÓLNĄ AKTYWNOŚć
W SPRzEDAżY MATERIAŁÓW I USŁUG DLA CYFROWEGO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO

Oferuje atramenty Sun Chemical różnych zastosowań oraz atramenty alternatywne innych
producentów z usługą serwisowo-techniczną i wykonywaniem profili kolorystycznych ICC.
Dostarcza: folie do druku solwentowego i ploterowe: ORACAL, AVERY i MACtac, 3M, banery,
laminaty, siatki MESH, OWW, folie magnetyczne, papiery fotograficzne, posterowe, blueback
i inne, także płyty do reklamy i liczne akcesoria. Dostarcza folie do oklejania pojazdów (również
na metry bieżące). Dysponuje serwisem oraz magazynem części zamiennych do ploterów.
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