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GRAFIKUS
– SYSTEMY GRAFICZNE SP. Z O.O.
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa

Kontakt: tel.: 22 594 09 00
maszyny@grafikus.com.pl
www.grafikus.com.pl

HISZPAńSKIE FOLIE
DO LAMINOWANIA WYDRUKÓW CYFROWYCH
MARKI DERPROSA:
� DIGI STICK MAT
� DIGI STICK BłYSK
� DIGI STICK SOFT TOUCH

WWW.GRAFIKUS.COM.PL

FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O.O.
ul. Muszkieterów 15a, 02-273 Warszawa
tel.: 22 868 63 22, fax.: 22 868 63 25
e-mail: sprzedaz@fujifilmsericol.com
www.fujifilmsericol.com.pl

Fujifilm Sericol Polska istnieje na rynku od 1997 roku i jest częścią Fujifilm Europe GmbH.
Fujifilm to światowy lider w zakresie produkcji i sprzedaży farb do technologii sitodruku, druku
cyfrowego i fleksografii. W ofercie firmy znajdują się również podłoża do druku wielkoformato-
wego oraz usługi mieszania farb, napinania sit, a także szeroko pojęte wsparcie techniczne.
� Tusze cyfrowe: Solwentowe (Fujifilm Color+) i UV
� Podłoża do druku Euromedia
� Produkty do sitodruku
� Produkty Flexo
� Oferowane usługi: mieszalnia (mieszanie farb sitodrukowych i fleksodrukowych),

napinalnia sit do sitodruku

ATRAMENTY SLG1 – do ploterów solwentowych drukujących za pomocą piezoelektrycznych głowic
Spectra, o wielkości kropli 30, 50 i 80 pl. Dostępne w 6 kolorach CMYK + Lc i Lm, charakteryzujące
się szerokim gamutem barwnym, niskim zużyciem głowic i elementów eksploatacyjnych oraz szyb-
kim schnięciem. Atramenty te są dedykowane do ploterów solwentowych Jeti z serii 3300 i 5000.
ATRAMENTY ALDURA – do ploterów solwentowych, charakteryzujące się szerokim gamutem
barwnym, niskim zużyciem głowic i elementów eksploatacyjnych. Nieszkodliwe dla obsługi (bez-
wonne opary), co umożliwia ich eksploatację w pomieszczeniach biurowych bez kosztownych sys-
temów wentylacji. Zapewniają lepszą reprodukcję skali szarości oraz równomierny połysk, także
w obszarach o dużym pokryciu atramentem. Występują w sześciu kolorach CMYK + Lc i Lm. Pole-
cane do stosowania w ploterach marki Roland, Mimaki i Mutoh.

EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O.
Pass 20 J, 05-870 Błonie k. Warszawy
tel.: +48 801 989 800
biuro@europapier-impap.pl
www.europapier-impap.pl
www.europapier-online.pl

EUROPAPIER-IMPAP – WIODĄCY DOSTAWCA PODłOżY DO DRUKU
� renomowani, międzynarodowi producenci � ekspresowe dostawy na terenie całej Polski � oferta
dopasowana do potrzeb Klienta � profesjonalne doradztwo � szeroki zakres gramatur oraz formatów

NASZA OFERTA:
� papiery satynowane � papiery niepowlekane � papiery powlekane � papiery i folie samoprzy-
lepne � tektury powlekane � papiery ozdobne i kreatywne (m.in. IQ color, Bindakote, Cromatico,
Fancy, Via, Top Style, Freestyle, Colorstyle, Burano, Kreativkarton, Crush, Remake, Elfenbens, Pris-
ma, Glama Basic, Galaxy, Munken, Majestic Digital, Neobond, Pretex, Yupo, Tyvek, Monotex SH
recycling, Phoenixmotion, Tube, Pergraphica, Gardapat 13, Pur Cotton)

ARCTIC PAPER POLSKA SP. Z O.O.
ul. Okrężna 9, 02-916 Warszawa

tel.: 22 20 30 500
www.arcticpaper.com

Papiery w ofercie Arctic Paper: PODłOżA DO DRUKU LASEROWEGO – G-Print*, Arctic Volume
White, Arctic Volume HighWhite, Arctic Volume Ivory, Arctic Silk+, Amber Preprint, Munken
Design** (Munken Pure, Munken Pure Rough, Munken Lynx, Munken Lynx Rough, Munken Polar,
Munken Polar Rough); do druku czarno-białego nadają się dodatkowo Munken Premium, Munken
Print i Pamo; PODłOżA DO DRUKU HSIJ – Amber Highway, Munken Highway; PODłOżA DO
DRUKU HP INDIGO – G-Print*, Arctic Volume White, Arctic Volume HighWhite, Arctic Volume Ivory,
Arctic Silk+; PODłOżA DO DRUKU ATRAMENTOWEGO CZARNO-BIAłEGO – Amber Preprint,
Munken Design**, Munken Premium, Munken Print.

* dystrybutorami papieru G-Print w arkuszach są firmy Papyrus oraz Europapier-Impap
** wyłącznym dystrybutorem papierów Munken Design na polskim rynku jest firma Europapier-Impap

AGFA GRAPHICS NV (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa

tel.: 22 31 11 900, fax: 22 31 11 966
e-mail: info.pl@agfa.com
www.agfa-polska.pl

INTEGART JEST WIODĄCYM DYSTRYBUTOREM MEDIÓW DO PRODUKCJI REKLAMY ZEWNĘTRZ-
NEJ I WEWNĘTRZNEJ W POLSCE ORAZ EUROPIE CENTRALNEJ. Oferuje uznane materiały własnych
marek oraz media do druku wielkoformatowego takich producentów jak: HP, 3M, Neschen, Ave-
ry Dennison, Mactac, LG Chem, Orafol, Kemica, Nitto, Politec, Reflekton, Steiko.
Oferta firmy obejmuje: papiery, folie samoprzylepne do druku wielkoformatowego, tapety papie-
rowe tradycyjne, strukturalne, tapety z aktywowanym klejem lub samoprzylepne, media do pro-
dukcji reklamy zewnętrznej jak bannery, materiały backlitowe do podświetleń, siatki.
W ofercie tkanin Integart posiada szeroki wybór materiałów do druku lateksowego: mikrofibrę
marki mitylon, canvasy oraz tkaniny poliestrowe. Ogromna gama mediów dostępna jest w 13 punk-
tach dystrybucyjnych Integart na terenie całej Polski.

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

Oferta dostawców materiałów do druku cyfrowego REKLAMA
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LOHMANN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Budowlanych 64, 80-298 Gdańsk
tel.: +48 58 555 81 50
fax: +48 58 551 50 61
e-mail: biuro@lohmann.pl
www.lohmann-tapes.pl

LOHMANN TO ŚWIATOWEJ KLASY PRODUCENT I KONWERTER SYSTEMÓW TAŚM KLEJĄCYCH,
W BRANżY DRUKARSKIEJ NIEROZłĄCZNIE KOJARZONY Z MARKĄ DuploFLEX®.
Szeroka gama taśm DuploFLEX® do montażu płyt drukowych odpowiada na potrzeby różnych
gałęzi fleksografii – druku etykiet, opakowań giętkich oraz tektury falistej. Wysokiej jakości
druk uzyskujemy dzięki zróżnicowaniu twardości zastosowanych w taśmach pianek, a technologia
dwustronnego elastycznego wzmocnienia folią PE redukuje niekontrolowany przyrost punktu
i zapewnia precyzyjny obraz drukowy również przy niskim docisku podczas drukowania i dużych
prędkościach. Do innowacji Lohmanna należy grupa DuploFLEX® EB oraz DuploFLEX® EBX,
spełniająca takie wymagania jak doskonała jakość druku, wydajny montaż oraz podwyższona
odporność na temperaturę i rozpuszczalniki.

KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS POLSKA
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
www.konicaminolta.pl

Production Printing:
krzysztof.rozniatowski@konicaminolta.pl
Industrial Printing:
tomasz.habierski@konicaminolta.pl

KONICA MINOLTA POSIADA W SWOIM PORTFOLIO MATERIAłY
DO WSZYSTKICH URZĄDZEń DRUKUJĄCYCH W TECHNOLOGII LASEROWEJ I INKJETOWEJ.
Materiały posiadają certyfikaty niepalności, ścieralności
oraz certyfikaty związane z ochroną środowiska.
FIRMA OFERUJE PAPIERY MONOCHROMATYCZNE:
powlekane, niepowlekane, kalki, folie oraz papiery do wydruków kolorowych,
tj.: matowe, błyszczące, satynowe, fotograficzne, samoprzylepne.

Konica Minolta dysponuje najbardziej rozbudowaną strukturą obsługi serwisowej
i sprzedażowej w Polsce, obsługując klientów w 15 oddziałach w całej Polsce.

P.H.U. POLKOS MARIUSZ KOSIOR
ul. Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz
tel.: 52 345 24 50

www.polkos.com.pl

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.

REKLAMA Oferta dostawców materiałów do druku cyfrowego

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

W OFERCIE:
� Tusze do drukarek etykiet Epson: DuraBrite Ultra, SurePress AQ Ink
� Tusze ekosolwentowe Epson do drukarek wielkoformatowych: GSX, GS2, GS3, HDR
� Tusze do drukarek etykiet NeuraLabel
� Media do druku etykiet: folie transparentne, folie białe, papiery, polipropylen samoprzylepny
� Laminaty płynne oraz preparaty do klejenia folii
� 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
wielkoformatowych, zaopatrzonych w urządzenia marek NUR, HP, EFI, VUTEK, DURST, FUJI.

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

JESTEŚMY DYSTRYBUTOREM TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BRANżY REKLAMOWEJ, PRZEMYSłOWEJ,
BUDOWLANEJ ORAZ INNYCH. DBAJĄC O JAK NAJWYżSZĄ JAKOŚĆ OFEROWANYCH MATERIAłÓW,
DZIAłAMY W OPARCIU O SPRAWDZONE KONTAKTY Z DOSTAWCAMI Z CAłEGO ŚWIATA.
W naszej ofercie znajdziecie m.in:
Produkty adresowane dla poligrafii i opakowań: � Białe i bezbarwne folie z PCW,
� Folie poliestrowe i z polipropylenu w gr. od 0,28 do 1,2 mm białe, bezbarwne i w kolorze
� Folie do druku sylwetowego; Produkty przeznaczone do druku cyfrowego UV: � Kompozyty
aluminiowe: Hylite®, Dibond®, TKEbond, � Spienione PCW dedykowane do bezpośredniego druku,
� Płyty KAPA® i Foam-X® w wielu ciekawych odsłonach oraz lekkie materiały warstwowe.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI PRZEDSTAWICIELAMI

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

Paweł Górniak 698 698 610
gorniak.p@reprograf.com.pl
Paweł Tatala 698 698 614
tatala.p@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

Reprograf SA jest wiodącym dystrybutorem najwyższej jakości banerów
powlekanych 400/450/510 g; w stałej ofercie posiadamy również powlekane siatki mesh
również z podkładem; banery blockout od 440 do 740 g; banery backlite i laminowane.
Papiery plakatowe, citylight, blueback oraz papiery do zadruku dwustronnego.
Szeroka gama folii monomerycznych, mrożonych i adhezyjnych. Materiały podłogowe
z miękkiego transparentnego PVC, z możliwością zadruku (certyfikat niepalności).

Wszystkie materiały dostępne również z certyfikatami niepalności FR, B1 oraz M1.
Dodatkowo posiadamy podłoża typu Canvas oraz Tapety, a także wiele materiałów
tekstylnych do druku sublimacyjnego oraz UV.
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ZFP ZAKŁAD
FOLIOWANIA PAPIERU
ul. Krzemowa 5
81-577 Gdynia

Kontakt:
tel.: 58 629 90 44
zfp@zfp.com.pl
www.zfp.com.pl

XEROX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa

tel.: 22 878 78 00, fax: 22 878 78 34
poligrafia@xerox.pl, www.xerox.com

XEROX POLSKA OFERUJE PEłNE PORTFOLIO MATERIAłÓW DO DRUKU CYFROWEGO
począwszy od papierów satynowanych przez papiery samokopiujące, niezniszczalne, ekologiczne,
po materiały specjalne jak folie polietylenowe, karty zintegrowane do zadruku, folie
samoprzylepne.

WIĘCEJ NA WWW.XEROX.COM

ZFP ZAKłAD FOLIOWANIA PAPIERU JEST WYłĄCZNYM
POLSKIM DOSTAWCĄ URZĄDZEń I FOLII DO LAMINOWANIA PAPIERU MARKI D&K.

W naszej ofercie posiadamy termiczne folie Superstick
przeznaczone do foliowania wydruków cyfrowych.

Zapraszamy na: www.zfp.com.pl

Oferta dostawców materiałów do druku cyfrowego REKLAMA

ZING JEST POLSKIM DYSTRYBUTOREM PODłOżY DO DRUKU ORAZ MATERIAłÓW OPAKOWANIOWYCH.
Posiada najszerszą ofertę podłoży dedykowanych do druku laserowego oraz ciekłotonerowego HP Indigo:
� papiery satynowane PRO-DESIGN oraz DCP,
� papiery fotograficzne, samoprzylepne, ozdobne, magnetyczne,
� kalka oraz samokopia,
� folie samoprzylepne, adhezyjne oraz bezklejowe: białe, srebrne, złote, transparentne i szronione,
� podłoża specjalistyczne tj.: folie plombowe, papier syntetyczny, zabezpieczający

przed czytnikami kart płatniczych, termotransferowy do naprasowanek,
� wiele innych produktów dedykowanych do druku laserowego, ciekłotonerowego

również wielkoformatowego,

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

Firma Innovia Group, globalny lider

w zakresie produkcji wysoko przetworzo-

nych produktów foliowych do zastosowań

przemysłowych oraz banknotów polimero-

wych, poinformowała o zawarciu porozu-

mienia w sprawie sprzedaży swego od-

działu folii celulozowych (celofanu) i jego

aktywów przedsiębiorstwu Futamura Che-

mical. Podpisanie umowy ma nastąpić nie

później niż 30 czerwca 2016 r. Futamura

z siedzibą w japońskiej Nagoi to czołowy

producent folii z tworzyw sztucznych oraz

celulozy, sprzedający swoje materiały

na rynku opakowań spożywczych.

Wycofując się z branży folii celulozowych

Innovia zamierza skoncentrować swoją dzia-

łalność na szybko rozwijającym się biznesie

banknotów polimerowych oraz na wzmac-

nianiu swej pozycji wśród dostawców folii

BOPP. W tym ostatnim przypadku – folii po-

lipropylenowych dwuosiowo orientowanych

– firma zapowiada kontynuowanie inwestycji

w tworzenie szerokiej gamy produktów za-

równo dla kluczowych, jak i potencjalnych

rynków sprzedaży. Innovia uchodzi także

za czołowego dostawcę zaawansowanych

materiałów do produkcji banknotów i do

końca 2016 r. zamierza wyprodukować po-

nad 50 mld banknotów na podłożu Guardian

dla czołowych banków na całym świecie.

W swej nowej fabryce w Wigton firma będzie

produkować podłoża dla Bank of England

z przeznaczeniem na banknoty o nominale

5 funtów (które trafią do obiegu we wrze-

śniu 2016 r.) oraz 10 funtów (2017).

Mark Robertson, dyrektor generalny In-

novia Films, tak komentuje sprzedaż działu

folii celulozowych: Sprzedaż naszego oddzia-

łu jest ważnym strategicznym krokiem dla In-

novii. Futamura to w długofalowej perspekty-

wie doskonały wybór dla działu Cellophane,

ponieważ koncentruje swoją działalność na

foliach celulozowych i tworzywowych. W In-

novii, zgodnie z naszą strategią, będziemy na-

dal koncentrować się na rozwoju produkcji fo-

lii polimerowych oraz banknotów, które mają

duży potencjał rozwoju. Co istotne, nasze

podłoża polimerowe udowodniły swoją war-

tość jako sposób na istotne ograniczenie skali

fałszerstw banknotów oraz wyraźną redukcję

kosztów całkowitych ponoszonych przez ban-

ki centralne. Oczekujemy, że będą one nadal

składać długoterminowe zamówienia na

banknoty polimerowe na całym świecie.

Yasuo Nagae, prezes Futamura Chemi-

cal, dodaje: Nabycie oddziału folii celofano-

wej od Innovii wzmocni nasze portfolio pro-

duktowe oraz obecność w skali globu. (...)

Na podstawie informacji Innovia Films

opracował TK

Innovia Group sprzedaje dział folii celulozowych
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