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REKLAMA Producenci reklamy zewnętrznej

Założona w 1995 roku firma fulloutdoorprintservice specjalizuje się w obsłudze sieciowych klien-
tów biznesowych w zakresie produkcji, dostawy i montażu materiałów POS i OUT-OF-HOME na te-
renie całego kraju. Dodatkową działalnością jest produkcja fototapet i szklanych paneli dekoracyj-
nych. Produkcja odbywa się w oparciu o najnowocześniejsze technologie druku wielkoformatowe-
go wsparte kompletnym parkiem maszyn postpressowych oraz własnym studiem DTP.
Firma oferuje dodatkowe usługi w zakresie koordynacji i obsługi kampanii reklamowych na tere-
nie całego kraju oraz znakowania flot samochodów firmowych.
Wieloletnia obecność na rynku oraz współpraca z największymi firmami w połączeniu z najnow-
szymi technologiami i doświadczonym zespołem ludzi jest gwarancją profesjonalnej i szybkiej ob-
sługi na najwyższym poziomie.

drukarnia ellert sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 17, 05-462 Wiązowna
tel.: +48 22 769 0 100, fax: +48 22 780 04 07
e-mail: zapytanie@ellert.pl
www.ellert.pl

DRuKARNIA ELLERT – POS | PACKAGING | PRINTING

Wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia do druku, kaszerowania i sztancowania, automatycz-
ne sklejarki oraz inne maszyny pomocnicze jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom rynku
reklamy BTL. Wysoka jakość produkowanych standów i displayów owocuje ciągłym wzrostem liczby
klientów, wśród których znajdują się wiodące agencje oraz producenci artykułów FMCG.

SPECJALIzuJE SIę W PRODuKCJI MATERIAłóW POS ORAz OPAKOWAŃ, A TAKżE DRuKu
WIELKOFORMATOWYM I uV DO FORMATu 1200X1620 MM, FOLIOWANIu DO FORMATu
1420X1620 MM ORAz INTROLIGATORNI RęCzNEJ.

wieland
drukarnia cyfrowa
ul. Senatorska 37
60-326 Poznań
tel./fax: 61 867 49 01
poligrafia@wieland.com.pl

www.wieland.com.pl
www.banerpolska.pl

DRuK uV AGFA ANAPuRNA M2050:
Mat. sztywne i elastyczne: PVC, Dibond, Beton techniczny, Plexi i inne.
DLA PRzEMYSłOWYCH zLECEŃ DużE RABATY. Używamy najwyższych rozdzielczości do druku UV!
DRuK SOLVENTOWY:
3x Roland + 1x Flora 320D: plakaty, banery, folie, billboardy.
DRuK CYFROWY:
Najwyższa jakość druku broszur i zaproszeń Xerox X800 oraz druk kolorowych książek Xerox C75.
DRuK OFFSETOWY:
Maszyna Truepress 340DI: szybki druk niskich nakładów oraz druk kopert;
Maszyna Hamada 452: Specjalizacja – druk broszur nakłady do 3000 szt.

ferniko sp. z o.o.
ul. Niepokalanowska 5, 05-085 Kampinos
e-mail: biuro@ferniko.eu
tel.: 22-725-0049, 22-725-005
www.ferniko.eu

PRODuKuJEMY
� Spirale zip-Wire® (3 linie Kugler Womako)
� zawieszki do kalendarzy (70-400 mm)
� Spirale PVC (możliwość oprawy do 46 mm)
� Okienka datowe do kalendarzy trójdzielnych

(25 standardowych rozmiarów ramek, różne mocowania)
� Listwy i rurki do plakatów i banerów (max. dł. oprawy 3 mb.)
� Artykuły POS (kiwaki z PVC oraz aluminium, zawieszki do hangerów)
� Artykuły biurowe (archiwizacja).
Dysponujemy własną Introligatornią, produkujemy przemysłowe maszyny introligatorskie…

giga studio
paweł pietkiewicz
ul. Jutrzenki 111, 02-231 Warszawa
tel.: 22 490 49 15
tel. kom.: 602 36 87 37

www.gigastudio.pl
www.gigastudio.com.pl

DRuKARNIA GIGA STuDIO ISTNIEJE NA RYNKu OD 2003 ROKu.
Posiadamy wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem.
Z pełnym zaangażowaniem oraz pasją podchodzimy do swojej pracy.
OFERuJEMY PEłNą GAMę uSłuG POLIGRAFICzNYCH:
druk cyfrowy � druk UV � offsetowy � sitodruk � wielkoformatowy

Pracujemy na nowoczesnych urządzeniach klasy premium i wykorzystujemy
materiały najlepszej jakości.
Posiadamy maszyny wykonujące druk cyfrowy nisko- i wysokonakładowy.
zAPEWNIAMY NAJWYżSzą JAKOść W ATRAKCYJNYCH CENACH I KRóTKICH TERMINACH.

fulloutdoorprintservice
Al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 488 68 88
e-mail: zapytanie@fops.pl
www.fops.pl

reklamaXXl
ul. Traktorzystów 10
05-503 Głosków k. Warszawy

tel. kom.: 606 363 550
www.reklamaxxl.pl

ALPINIzM PRzEMYSłOWY W REKLAMIE WIELKOFORMATOWEJ.

Głównym profilem działalności firmy Reklama XXL jest montaż oraz obsługa wszelkiego rodzaju
nośników wielkoformatowych z wykorzystaniem alpinistycznych technik linowych.
Projektujemy i instalujemy konstrukcje nośne pod materiały takie jak frontlit, backlit, mesh czy litery
przestrzenne, montujemy dekoracje wielkoformatowe na elewacjach budynków oraz rusztowaniach,
systemy oświetleniowe, aplikujemy folię litą i perforowaną OWV na dużych powierzchniach.

Pracujemy w systemie IRATA, jest to międzynarodowy, najwyższy standard dla techników dostę-
pu linowego.
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