Oferta materiałów do druku wielkoformatowego
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

ANTALIS POLAND SP. Z O.O.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
Bolesław Karmelita: tel. kom.: 609 510 492
boleslaw.karmelita@antalis.com
Karina Górska: tel.kom.: 693 394 640,
karina.gorska@antalis.com
www.antalis.pl

API.PL SPÓŁKA Z O.O.
95-070 Aleksandrów Łódzki
Rąbień, ul. Okrężna 37

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

CANON POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sprawdź kompatybilność materiału
ze swoim urządzeniem na mediaguide.oce.pl
materialygraﬁczne@canon.pl
tel.: 22 500 21 79, www.canon.pl

DIPRINTER
Biuro handlowe diprinter częstochowa
ul. Długa 92, 42-233 Wierzchowisko
tel. kom.: +48 516 131 270
tel. kom.: +48 785 753 868
info@diprinter.com

www.diprinter.com

DKS SP. Z O.O.
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
poligraﬁa@dks.pl
tel.: 58 309 03 07, 58 763 06 10
www.dks.pl, www.kip-color.pl
oddziały: Warszawa | Bydgoszcz | Katowice | Kraków
| Łódź | Olsztyn | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław
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wszystko, co potrzeBne w reklamie to motto, które od ponad 25 lat realizujemy na rynku
ﬁrm reklamowych. Oferujemy kompleksową obsługę handlową i serwisową drukarń wielkoformatowych, ﬁrm reklamowych oraz sitodrukowych. Posiadamy oddziały w Warszawie, Katowicach,
Opolu, Chorzowie, Krakowie, Poznaniu oraz we Wrocławiu.
oferta materiałów do druku wielkoformatowego: n media do druku solwentowego, wodnego, UV,
lateksowego n media do drukarek laserowych/ LED n media do termotransferu n folie samoprzylepne (polimerowe, wylewane, ﬂuorescencyjne, metalizowane, tablicowe, do dekoracji szkła, transparentne, odblaskowe, translucentne) n folie do tunningu samochodów n folie do piaskowania, magnetyczne n materiały do sitodruku n narzędzia i akcesoria n laminaty płynne oraz w rolkach n kleje.
alma trend jest dystryButorem drukarek oki z Białym oraz neonowym tonerem.

oferta antalis zawiera pełną gamę podłoży do druku wielkoformatowego w dowolnej technologii zadruku (solwent, latex, UV, woda etc). w naszej ofercie: media coala – gama
folii samoprzylepnych, laminatów, tapet, mediów POS, banery laminowane i powlekane – frontlit,
backlit, blockout, siatki i folie owV-mac tac i 3m, folie montaż., akcesoria. Ponadto oferta papierów posterowych, blueback i white back, a także do zadruku solwentowego i wodnego papiery
powlekane i niepowlekane, papiery fotograﬁczne. W segmencie produkcji reklamy ploterowej
i podświetlanej oferujemy pełne portfolio folii macal i 3m: kolorowych, dyfuzyjnych, blokujących,
day&night, kolorowych translucentnych oraz dekoracyjnych do wnętrz takich jak: macal glass
decor, 3m dichoric, 3m di noc. nowośĆ!!! dla rynku ekokonsumenta – płyty papierowe dispa
(recykling) oraz lekkie kartonowo-piankowe płyty kapa, foam-X i polistyren smart-X.

api.pl jest Bezpośrednim importerem materiałów i urządzeŃ do druku wielkoformatowego 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, tapety, papiery fotograﬁczne, papiery graﬁczne, PVC do roll-upów, folie do podświetleń; media do druku drytac: folie samoprzylepne monomeryczne i polimerowe, folie SPOT-ON, folie ReTac, folie: podłogowe, 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.

Bogata oferta podłoży do druku wielkoformatowego obejmuje materiały kompatybilne
ze wszystkimi urządzeniami drukującymi w technologii laserowej, inkjetowej, solventowej, eco
solventowej, UV i latex. Dostępne są one w różnych gramaturach, formatach, w formie ryzy/roli.
Posiadają certyﬁkaty niepalności, ścieralności oraz ochrony środowiska.
papiery do wydruków kolorowych: matowe, błyszczące, satynowe, fotograﬁczne, vinyle,
canvasy, tekstylia, tyvec, papiery lateksowe, strukturalne, samoprzylepne, papiery dekoracyjne
oraz bawełniane.
wysokiej jakości materiały tekstylne: poliestrowe satynowe, matowe oraz semi-gloss przeznaczone do każdego rodzaju zadruku. Nadają się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
tonery, głowice, cartridge i atramenty marki canon/océ.

diprinter.com specjalizuje się
w rozwiązaniach w druku wielkoformatowym oferując:
n tusze SUPERIOR MASTER UV typu Plug&Play do maszyn Océ Arizona /Fujiﬁlm Acuity n tusze
SUPERIOR FB UV typu Plug&Play do maszyn HP FB500/700 n tusze SUPERIOR ART UV do drukarek
Agfa n tusze SUPERIOR HP UV do drukarek Durst, Matan, HP n tusze SUPERIOR LED do drukarek
z głowicami DX-4 i DX-5 n tusze solwentowe do drukarek produkcyjnych n lampy uV do drukarek
Agfa, Durst, Fujiﬁlm, Océ, HP, Nur, Matan, Durst, Jetrix, Mimaki i wiele więcej n systemy antystatyczne FRASER n czyściwo Bezpyłowe: patyczki do czyszczenia głowic i szmatki bezpyłowe
n primery – promotory przyczepności na szkle, plexi itp. n serwis drukarek n części zamienne
do drukarek n proﬁle kolorystyczne.

firma dks dostarcza materiały eksploatacyjne dla wielkoformatowych systemów
graficznych oraz projektowych cad i gis.
w ofercie między innymi:
n kip – tonery kolorowe i czarno-białe, papiery zwykłe i powlekane, folie, kalki, media dekoracyjne,
n canon – atramenty i głowice, papiery zwykłe i fotograﬁczne, folie, płótna, media niestandardowe,
n conteX – zabezpieczenia dokumentów z folii transparentnej, szyby i lampy,
n es-te – taśmy z etykietami.
Świadczymy usługi serwisowe: gwarancyjne i pogwarancyjne.
Zapewniamy wsparcie informatyczne wraz z aktualizacjami dedykowanego oprogramowania dla
wszystkich wymienionych marek.
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Oferta materiałów do druku wielkoformatowego

firma jest dystryButorem 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.

DM SYSTEM
31-564 Kraków, al. Pokoju 78
przemek@dmsystem.com.pl
tel. 12 429 57 20; 882 134 797

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

oferujemy szeroką gamę mediów do reklamy:
n folie: ploterowe, solwentowe, okienne, odblaskowe, laminaty.
n papiery: blueback, whiteback, citylight, fotograﬁczne, tapety.
n tkaniny Banerowe: frontlit, backlit, blockout, siatka mesh
n tworzywa sztuczne: płyty akrylowe, PVC spienione, płyty piankowe KOMAFOAM,
STADUR, plaster miodu, aluminiowe płyty kompozytowe, plaster miodu PP.
n systemy ekspozycji: media do kaset roll-up oraz na ścianki wystawiennicze pop-up,
kasety do roll-upów.
n media do suBlimacji: ﬂagi, decory, backlity, blockouty, papier transferowy, papier
protekcyjny do ochrony kalandra.

EUROPAPIER POLSKA SP. Z O.O.
Pass 20 J, 05-870 Błonie k/Warszawy
tel.: 48 22 3569200, fax: 48 22 3569291
tel. kom.: +48 801 989 800, biuro@europapier.pl
www.europapier.pl

integart sp. z o.o. jest jednym z czołowych dystryButorów materiałów do produkcji
reklamy i druku cyfrowego w europie środkowej. działa na rynku od ponad 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, płyty z tworzyw sztucznych oraz szeroka gama akcesoriów.
Integart Sp. z o.o. oferuje produkty następujących marek: HP, 3M, Neschen, Arlon, Avery Dennison,
Magnaﬂex, Steiko, Apex Premium, Reﬂekton, Kemica, 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
55-330 Błonie k/Wrocławia

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:
n ploterowe i drukarskie folie ORACAL® n folie wylewane ORACAL® do całkowitego oklejania
pojazdów, w tym carbon n folie do wielkoformatowego druku solwent/UV/LATEX ORAJET® n folie
zabezpieczające ORAGUARD® n folie montażowe ORABOND® n laminaty do reklamy podłogowej
n folie odblaskowe ORALITE® n folia FLAT DOT z klejem punktowym n wysokiej klasy materiały
banerowe, siatki, papiery i inne media do druku solwentowego n tkaniny poliestrowe do druku solwent/UV/LATEX n materiały do aplikacji ściennych – również na fototapety n folie magnetyczne
n akcesoria dla reklamy n systemy wystawiennicze typu roll-up oraz dedykowane do nich media.

GRUPA LAMBDA SP. Z O.O.
DYSTRYBUCJA SP.K.
ul. Głogowska 419, 60-004 Poznań

n
n
n
n
n
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n
n
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Tusze ecosolwentowe Epson do drukarek wielkoformatowych: GSX, GS2, GS3, HDR
Tusze lateksowe do HP
Tusze do drukarek etykiet Epson Colorworks
Tusze do drukarek Epson WorkForce PRO
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 – wysokiej jakości tusze UV używane przez producentów wydruków
wielkoformatowych na urządzeniach marek NUR, HP, EFI, VUTEK, DURST, FUJI

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:
n Papiery
n Folie samoprzylepne
n Tekstylia
n Media do systemów wystawienniczych
n Materiały do podświetleń
n Materiały ścienne
n Banery
n 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.
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tel.: 71 31 51 601, 71 31 53 191
biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl

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

PLUS DIGITAL
ul. Kraszewskiego 7, 85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40
biuro@plusdigital.pl
www.plusdigital.pl

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

www.polkos.com.pl
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Oferta materiałów do druku wielkoformatowego
REPROGRAF SA
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

Anna Andruszkiewicz, tel. kom.: +48 698 698 612
Paweł Tatala, tel. kom.: +48 698 698 614
Paweł Górniak, tel. kom.: +48 698 698 610
www.reprograf.com.pl

SUN CHEMICAL SP. Z O.O.
ul. Okólna 46A, 05-270 Marki

tel.: +48 22 761 51 00
fax: +48 22 761 51 01
www.sunchemical.com.pl

TEBA
rok założenia 1989
Natolin 46B, 92-701 Łódź

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

ZING SP. Z O.O.
ul. Kocmyrzowska 13A
31-750 Kraków
tel.: (+12) 684 39 80
fax: (+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
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Bogata oferta mediów do druku solwentowego, uV, lateX
n Materiały tekstylne oraz ﬂagowe
n Banery powlekane, laminowane i blackoutowe
n Siatki Mesh
n Folie monomerowe, do podświetleń, OWV, laminaty zabezpieczające
n Papiery plakatowe, fotograﬁczne, blueback
n Canvasy i policanvasy, tapety
Dodatkowo:
n Tusze: solventowe (Hard, Eco i mild solvent), UV, UV-LED, Latex, pigment
n Innowacyjny system napinania tkanin w ramy plastikowe

W ofercie: sunjet – recepturowane i produkowane różnego rodzaju atramenty inkjetowe UV oraz solwentowe. Są one sprzedawane tylko przez partnerów OEM – producentów maszyn cyfrowych, natomiast farby solwentowe są sprzedawane bezpośrednio przez Sun Chemical. streamline – rozwiązania oparte na technologii solwentowej. To wysokiej klasy zamienniki, kompatybilne z oryginalnymi tuszami typu OEM, dla różnych urządzeń wielko- i superwielkoformatowych. Atramenty łączą w sobie
wysoką jakość drukowania z bardzo niskim poziomem emitowanego do atmosfery nieprzyjemnego
zapachu. nowością są atramenty sublimacyjne do drukowania transferowego i bezpośredniego;
umożliwiają one uzyskiwanie wyrazistych kolorów, głębokiej czerni oraz niezwykle odpornej
na czynniki zewnętrzne powłoki. w przypadku obu atramentów rekomendowanymi podłożami
są tekstylia wzbogacone poliestrem oraz materiały poliestrowe.

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 jest polskim dystryButorem podłoży dla poligrafii
Szeroka oferta ZING obejmuje podłoża dedykowane do każdego rodzaju druku wielkoformatowego.
n W segmencie druku wodnego (barwnik, pigment) oferta zawiera wysokiej jakości papiery niepowlekane (CAD & PPC), powlekane o różnorodnych powierzchniach, fotograﬁczne, certyﬁkowane papiery
prooﬁngowe, a także płótna artystyczne, papiery i folie samoprzylepne oraz podłoża tapetowe.
n Gama materiałów do zadruku lateksowego, eko-solwentowego i UV obejmuje najwyższej jakości papiery posterowe, fotograﬁczne oraz materiały roll-upowe. Dodatkowo w ofercie znajdują się płótna artystyczne, jak również podłoża wielkoformatowe ﬁrmy Folex.
n Materiały do wielkoformatowego zadruku laserowego (Xeikon, KIP) oraz sztywne celulozowe materiały prezentacyjne Katz Display Board (produkcja POS).

Konferencja Graphic Users Association po raz pierwszy w Polsce
W dniach od 15 do 18 marca br. – po raz

niu nowych informacji i zgłębieniu wiedzy,

gadnieniom związanym z optymalizacją oraz

pierwszy w Polsce – będzie się odbywać

nie tylko pozwalającej na zdobycie przewa-

automatyzacją systemu workflow i całego

konferencja organizowana przez stowarzy-

gi konkurencyjnej, ale też umożliwiającej

cyklu produkcyjnego w obszarze prepressu.

szenie Graphics Users Association (GUA),

sprostanie wyzwaniom i szansom, z jakimi

Koszt uczestnictwa w konferencji – przy rejestracji do 31 stycznia – wynosi 495 euro.

zrzeszające użytkowników rozwiązań ﬁrmy

spotykają się działając w ewoluującym

Kodak z całego świata. Tegoroczna jej edycja

świecie komunikacji graﬁcznej. tym razem

Wcześniejsze zgłoszenie udziału gwa-

będzie przebiegać pod hasłem „Print.For

kodak zaprasza wszystkich zainteresowa-

rantuje uczestnikom niższe ceny (nawet

good”. Rejestracja uczestników odbywa się

nych do krakowa, do hotelu park inn by

do 200 euro).

na www.gua-europe.com.

radisson przy ulicy monte cassino 2.

W założeniu organizatorów konferencja

Podczas panelowych prezentacji i dysku-

GUA ma pomóc jej uczestnikom w pozyska-

sji sporo miejsca zostanie poświęcone za-
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Opracowano na podstawie
informacji firmy Kodak
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