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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

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. Okrężna 37 

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

wszystko, co potrzeBne w reklamie to mot to, któ re od po nad 25 lat re ali zu je my na ryn ku
firm re kla mo wych. Ofe ru je my kom plek sową obsługę han dlową i ser wi sową dru karń wiel ko for ma -
to wych, firm re kla mo wych oraz si to dru ko wych. Po sia da my od działy w War sza wie, Ka to wi cach,
Opo lu, Cho rzo wie, Kra ko wie, Po zna niu oraz we Wrocławiu.
ofer ta ma te riałów do dru ku wiel ko for ma to we go: n me dia do dru ku sol wen to we go, wod ne go, UV,
la tek so we go n me dia do dru ka rek la se ro wych/ LED n me dia do ter mo trans fe ru n fo lie sa mo przy lep -
ne (po li me ro we, wy le wa ne, flu ore scen cyj ne, me ta li zo wa ne, ta bli co we, do de ko ra cji szkła, trans pa -
rent ne, od bla sko we, trans lu cent ne) n fo lie do tun nin gu sa mo cho dów n fo lie do pia sko wa nia, ma gne -
tycz ne n ma te riały do si to dru ku n na rzę dzia i ak ce so ria n la mi na ty płyn ne oraz w rol kach n kle je.
alma trend jest dystryButorem drukarek oki z Białym oraz neonowym tonerem.

api.pl jest Bez po śred nim im por te rem ma te ria łów i urzą dzeŃ do dru ku wiel ko for ma -
to we go i si to dru ku. Wy so ka ja kość to wa rów w atrak cyj nej ofer cie ce no wej oraz do radz two
i wspar cie tech nicz ne w za kre sie ich wy ko rzy sta nia to idea, któ ra gwa ran tu je suk ces klien tom fir my
API.PL. w ofer cie api.pl znaj du ją się: me dia do dru ku Ve sli ne: pa pie ry sub li ma cyj ne, ca nva sy, ta -
pe ty, pa pie ry fo to gra ficz ne, pa pie ry gra ficz ne, PVC do roll -upów, fo lie do pod świe tleń; me dia do dru -
ku dry tac: fo lie sa mo przy lep ne mo no me rycz ne i po li me ro we, fo lie SPOT-ON, fo lie Re Tac, fo lie: pod -
ło go we, okien ne po lie stro we, wy le wa ne; la mi na ty i fo lie mon ta żo we dry tac: la mi na ty krót ko-,
śred nio-, dłu go okre so we, la mi na ty i fo lie do za dań spe cjal nych; fo lie ter mo trans fe ro we: fo lie do
za dru ku eko sol wen to we go, fo lie flex; atra men ty: Ep son, Jet best, Yako hi ta, J -Teck; pro gra my rip:
Wa satch, Onyx, Cal de ra, Ca dlink.  do radz two tech nicz ne: ser wis i pro fi lo wa nie ko lo ry stycz ne.

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.

oferta antalis zawiera pełną gamę podłoży do druku wielkoformatowego w do wol -
nej tech no lo gii za dru ku (sol went, la tex, UV, wo da etc). w naszej ofercie: me dia coala – ga ma
fo lii sa mo przy lep nych, la mi na tów, ta pet, me diów POS, ba ne ry la mi no wa ne i po wle ka ne  – fron tlit,
bac klit, bloc ko ut, siat ki i fo lie owV-mac tac i 3m, fo lie mon taż., ak ce so ria. Po nad to ofer ta pa pie -
rów po ste ro wych, blu eback i whi te back, a tak że do za dru ku sol wen to we go i wod ne go pa pie ry 
po wle ka ne i nie po wle ka ne, pa pie ry fo to gra ficz ne. W seg men cie pro duk cji re kla my plo te ro wej
i pod świe tla nej ofe ru je my peł ne port fo lio fo lii macal i 3m: ko lo ro wych, dy fu zyj nych, blo ku ją cych,
day&ni ght, ko lo ro wych trans lu cent nych oraz de ko ra cyj nych do wnętrz ta kich jak: macal glass
de cor, 3m di cho ric, 3m di noc. nowośĆ!!! dla ryn ku eko kon su men ta – pły ty pa pie ro we dispa
(re cy kling) oraz lek kie kar to no wo-pian ko we pły ty kapa, foam-X i po li sty ren smart-X. 

diprinter.com spe cja li zu je się 
w roz wią za niach w dru ku wiel ko for ma to wym ofe ru jąc: 
n tu sze SUPERIOR MASTER UV ty pu Plug&Play do ma szyn Océ Ari zo na /Fu ji film Acu ity n tu sze
SUPERIOR FB UV ty pu Plug&Play do ma szyn HP FB500/700 n tu sze SUPERIOR ART UV do dru ka rek
Ag fa n tu sze SUPERIOR HP UV do dru ka rek Durst, Ma tan, HP n tu sze SUPERIOR LED do dru ka rek
z gło wi ca mi DX-4 i DX-5 n tu sze sol wen to we do dru ka rek pro duk cyj nych n lam py uV do dru ka rek
Ag fa, Durst, Fu ji film, Océ, HP, Nur, Ma tan, Durst, Je trix, Mi ma ki i wie le wię cej n sys te my an ty -
sta tycz ne FRASER n czy ści wo Bez py ło we: pa tycz ki do czysz cze nia gło wic i szmat ki bez py ło we
n pri me ry – pro mo to ry przy czep no ści na szkle, ple xi itp. n ser wis dru ka rek n czę ści za mien ne
do dru ka rek n pro fi le ko lo ry stycz ne.

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

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

Bo ga ta ofer ta pod ło ży do dru ku wiel ko for ma to we go obej mu je ma te ria ły kom pa ty bil ne
ze wszyst ki mi urzą dze nia mi dru ku ją cy mi w tech no lo gii la se ro wej, in kje to wej, so lven to wej, eco 
so lven to wej, UV i la tex. Do stęp ne są one w róż nych gra ma tu rach, for ma tach, w for mie ry zy/ro li.
Po sia da ją cer ty fi ka ty nie pal no ści, ście ral no ści oraz ochro ny śro do wi ska.
pa pie ry do wy dru ków ko lo ro wych: ma to we, błysz czą ce, sa ty no we, fo to gra ficz ne, vi ny le,
ca nva sy, tek sty lia, ty vec, pa pie ry la tek so we, struk tu ral ne, sa mo przy lep ne, pa pie ry de ko ra cyj ne
oraz ba weł nia ne.
wy so kiej ja ko ści ma te ria ły tek styl ne: po lie stro we sa ty no we, ma to we oraz se mi -gloss prze -
zna czo ne do każ de go ro dza ju za dru ku. Na da ją się do za sto so wań we wnętrz nych i ze wnętrz nych.
to ne ry, gło wi ce, car trid ge i atra men ty mar ki ca non/océ.
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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

fir ma dzia ła na ryn ku re kla my i po li gra fii od po nad 25 lat i jest głów nym dys try bu to rem 
ma te ria łów nie miec kie go pro du cen ta fo lii sa mo przy lep nych – fir my ora fol eu ro pe gmBh. 
ofe ru je my: 
n plo te ro we i dru kar skie fo lie ORA CAL® n fo lie wy le wa ne ORA CAL® do cał ko wi te go okle ja nia 
po jaz dów, w tym car bon n fo lie do wiel ko for ma to we go dru ku sol went/UV/LA TEX ORA JET® n fo lie
za bez pie cza ją ce ORA GU ARD® n fo lie mon ta żo we ORA BOND® n la mi na ty do re kla my pod ło go wej
n fo lie od bla sko we ORA LI TE® n folia FLAT DOT z klejem punktowym n wy so kiej kla sy ma te ria ły 
ba ne ro we, siat ki, pa pie ry i in ne me dia do dru ku sol wen to we go n tka ni ny po lie stro we do dru ku sol -
went/UV/LA TEX n materiały do aplikacji ściennych – również na fototapety n fo lie ma gne tycz ne 
n ak ce so ria dla re kla my n sys te my wy sta wien ni cze ty pu roll -up oraz de dy ko wa ne do nich me dia.

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

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.

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 ofer cie fir my znaj du ją się: me dia do dru ku sol wen to we go, la tek so we go, UV oraz si to dru ku, fo -
lie gra ficz ne sa mo przy lep ne, fo lie ma gne tycz ne, pro duk ty od bla sko we, ta śmy dwu stron ne, two rzy -
wa do gra fi ki 3D, pły ty z two rzyw sztucz nych oraz sze ro ka ga ma ak ce so riów.
In te gart Sp. z o.o. ofe ru je pro duk ty na stę pu ją cych ma rek: HP, 3M, Ne schen, Ar lon, Ave ry Den ni son,
Ma gna flex, Ste iko, Apex Pre mium, Re flek ton, Ke mi ca, Nit to, Hart con i wie le in nych.
fir ma po sia da 14 od dzia łów na te re nie pol ski oraz od dział w pra dze. do dat ko wo pro wa dzi dwa
cen tra pre zen ta cyj ne hp w Bło niu i w pra dze.
po sia da pro fe sjo nal ne za ple cze ma szy no we do kon fek cji ofe ro wa nych ma te ria łów.

n Tusze ecosolwentowe Epson do drukarek wielkoformatowych: GSX, GS2, GS3, HDR
n Tusze lateksowe do HP
n Tusze do drukarek etykiet Epson Colorworks
n Tusze do drukarek Epson WorkForce PRO
n Media do druku: folie transparentne, backlite, papiery uniwersalne, płótno
n Laminaty płynne oraz preparaty do klejenia folii
n Akcesoria: do trymerów KEENCUT, do ploterów SUMMA
n Media do druku wielkoformatowego: folie, canvas, papier fotograficzny i inne
n Tusze Magenta-Vision – wysokiej jakości tusze UV używane przez producentów wydruków

wielkoformatowych na urządzeniach marek NUR, HP, EFI, VUTEK, DURST, FUJI

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

www.plusdigital.pl

INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie k/Wrocławia

tel.: 71 31 51 601, 71 31 53 191
biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl

fir ma jest dystryButorem płyt kar to no wych al li son Bo ard, pro du ko wa nych przez
fir mę eltete tpm. Pły ty Al li son są ide al nym ma te ria łem dla pro du cen tów re klam wiel ko for ma -
to wych, m.in. re klam POS/POD (eks po zy to rów re kla mo wych). Dzię ki sztyw no ści i ła two ści łą cze nia
oraz wy jąt ko wo ni skiemu cię ża rowi moż na z nich bu do wać me ble biu ro we lub re kla mo we, eks po -
zy to ry pół ko we, stan dy itp. Al li son jest ma te ria łem 100% eko lo gicz nym, tzn. pod da je się re cyc lin -
go wi bez szko dy dla śro do wi ska na tu ral ne go. 

Fir ma DM SYS TEM po sia da i udo stęp nia swo im klien tom bi blio te kę pro jek tów kon struk cyj nych
róż no ra kich form re klam z tych płyt oraz pro wa dzi szko le nia z za kre su pro jek to wa nia ta kich kon -
struk cji w pro gra mie Ar tio sCAD.

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

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:
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.

http://www.dmsystem.com.pl/
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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

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

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

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

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
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

zing jest polskim dystryButorem podłoży dla poligrafii
Szeroka oferta ZING obejmuje podłoża dedykowane do każdego rodzaju druku wielkoformatowego.
n W seg men cie dru ku wod ne go (barw nik, pig ment) ofer ta za wie ra wy so kiej ja ko ści pa pie ry nie po wle -
ka ne (CAD & PPC), po wle ka ne o róż no rod nych po wierzch niach, fo to gra ficz ne, cer ty fi ko wa ne pa pie ry
pro ofin go we, a tak że płót na ar ty stycz ne, pa pie ry i fo lie sa mo przy lep ne oraz pod ło ża ta pe to we. 
n Ga ma ma te ria łów do za dru ku la tek so we go, eko -sol wen to we go i UV obej mu je naj wyż szej ja ko ści pa -
pie ry po ste ro we, fo to gra ficz ne oraz ma te ria ły roll -upo we. Do dat ko wo w ofer cie znaj du ją się płót na ar ty -
stycz ne, jak rów nież pod ło ża wiel ko for ma to we fir my Fo lex. 
n Ma te ria ły do wiel ko for ma to we go za dru ku la se ro we go (Xe ikon, KIP) oraz sztyw ne ce lu lo zo we ma te ria -
ły pre zen ta cyj ne Katz Di splay Bo ard (pro duk cja POS).

W ofercie: sunjet – re cep tu ro wa ne i pro du ko wa ne róż ne go ro dza ju atra men ty in kje to we UV oraz sol -
wen to we. Są one sprze da wa ne tyl ko przez part ne rów OEM – pro du cen tów ma szyn cy fro wych, na to -
miast far by sol wen to we są sprze da wa ne bez po śred nio przez Sun Che mi cal. stre am li ne – roz wią za -
nia opar te na tech no lo gii sol wen to wej. To wy so kiej kla sy za mien ni ki, kom pa ty bil ne z ory gi nal ny mi tu -
sza mi ty pu OEM, dla róż nych urzą dzeń wiel ko - i su per wiel ko for ma to wych. Atramenty łą czą w so bie
wy so ką ja kość dru ko wa nia z bar dzo ni skim po zio mem emi to wa ne go do at mos fe ry nie przy jem ne go
za pa chu. no wo ścią są atra men ty sub li ma cyj ne do dru ko wa nia trans fe ro we go i bez po śred nie go;
umoż li wia ją one uzy ski wa nie wy ra zi stych ko lo rów, głę bo kiej czer ni oraz nie zwy kle od por nej
na czyn ni ki ze wnętrz ne po wło ki. w przy pad ku obu atra men tów re ko men do wa ny mi pod ło ża mi
są tek sty lia wzbo ga co ne po lie strem oraz ma te ria ły po lie stro we.

W dniach od 15 do 18 mar ca br. – po raz

pierw szy w Pol sce – bę dzie się od by wać

kon fe ren cja or ga ni zo wa na przez sto wa rzy -

sze nie Gra phics Users As so cia tion (GUA),

zrze sza ją ce użyt kow ni ków roz wią zań fir my

Ko dak z ca łe go świa ta. Te go rocz na jej edy cja

bę dzie prze bie gać pod ha słem „Print.For 

go od”. Re je stra cja uczest ni ków od by wa się

na www.gua -eu ro pe.com.

W za ło że niu or ga ni za to rów kon fe ren cja

GUA ma po móc jej uczest ni kom w po zy ska -

niu no wych in for ma cji i zgłę bie niu wie dzy,

nie tyl ko po zwa la ją cej na zdo by cie prze wa -

gi kon ku ren cyj nej, ale też umoż li wia ją cej

spro sta nie wy zwa niom i szan som, z ja ki mi

spo ty ka ją się dzia ła jąc w ewo lu ują cym

świe cie ko mu ni ka cji gra ficz nej. tym ra zem

ko dak za pra sza wszyst kich za in te re so wa -

nych do kra ko wa, do ho te lu park inn by

ra dis son przy uli cy mon te cas si no 2. 

Pod czas pa ne lo wych pre zen ta cji i dys ku -

sji spo ro miej sca zo sta nie po świę co ne za -

gad nie niom zwią za nym z opty ma li za cją oraz

au to ma ty za cją sys te mu work flow i ca łe go

cy klu pro duk cyj ne go w ob sza rze pre pres su.

Koszt uczest nic twa w kon fe ren cji – przy re je -

stra cji do 31 stycz nia – wy no si 495 eu ro. 

Wcze śniej sze zgło sze nie udzia łu gwa -

ran tu je uczest ni kom niż sze ce ny (na wet

do 200 eu ro).

Opra co wa no na pod sta wie 

in for ma cji fir my Ko dak

Kon fe ren cja Gra phic Users As so cia tion po raz pierw szy w Pol sce


