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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 Polska
** wyłącznym dystrybutorem papierów Munken Design na polskim rynku jest firma Europapier Polska

INTEGART JEsT WIOdĄCYM dYsTRYBUTOREM MEdIóW dO dRUKU CYFROWEGO ORAZ PROdUKCJI
REKlAMOWEJ W POlsCE I EUROPIE CENTRAlNEJ. Oferuje uznane materiały takich producentów
jak: HP, 3M, Neschen, ARlON, Avery dennison, Mactac, lG Chem, Kemica, Nitto, Reflekton oraz
własne marki: steiko, Apex premium, Magnaflex czy Mitylon.

Oferta mediów obejmuje: papiery, folie samoprzylepne, tapety papierowe tradycyjne, strukturalne,
tapety z aktywowanym klejem lub samoprzylepne, media do produkcji reklamy zewnętrznej jak
bannery, materiały backlitowe do podświetleń, siatki. W ofercie tkanin integart posiada szeroki
wybór materiałów do druku lateksowego: mikrofibrę, canvasy oraz tkaniny poliestrowe. Ogromna
gama mediów dostępna jest w 13 punktach 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

Dostawcy materiałów do druku cyfrowego, w tym etykiet i opakowań REKLAMA

api folie 
polska sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 737 58 01
sylwia.mieszkowska@apigroup.com
www.apigroup.com

API GROUP – UsZlACHETNIENIE dRUKU, WZMOCNIENIE MARKI, JAKOŚć

Pro du cent fo lii do uszla chet nia nia dru ku oraz la mi na tów do opa ko wań. Spe cja li sta w fo liach me -
ta li zo wa nych do: HS, CS, fo liach pig men to wych do ter mo trans fe ru, fo liach dy frak cyj nych, ho lo gra -
ficz nych Ho lo ni queTM, la mi na tów kar to no wych z fo lia mi de ko ra cyj ny mi, la mi na tów so czew ko wych
Fren sel lens. Trans met, kar ton la mi no wa ny czy stym alu mi nium jest pro duk tem z gru py eko lo gicz -
nej. Za kres na sze go dzia ła nia: po li gra fia, opa ko wa nia, in tro li ga tor stwo, wzmoc nie nie mar ki, bez -
pie czeń stwo pro duk tu. APi Gro up to glo bal ny part ner. 

JEsTEŚMY ZAWsZE BlIsKO KlIENTóW ZA PRA sZA MY NA sTO IsKO F4 W HA lI NIE BIE sKIEJ

3m poland sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 nadarzyn
Osoba kontaktowa: Piotr Lis
tel.: +48 600 915 553
e-mail: plis@mmm.com

ROZWIĄZANIA 3M W PROdUKCJI POlIGRAFICZNEJ I PAPIERNICZEJ.

3M to kluczowy dostawca taśm do montażu form fleksograficznych 
i systemów łączenia roli. nasze rozwiązania wykorzystywane są 
w druku fleksograficznym, offsetowym, rotograwiurowym 
oraz w przemyśle papierniczym.

www.3m.pl/tasmyikleje

canon polska sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2 
02-460 Warszawa

dział materiałów eksploatacyjnych:
tel.: 22 500 21 01 lub 22 500 21 65-68
www.canon.pl

CA NON PO sIA dA 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. 
Ma te ria ły te do stęp ne są w róż nych gra ma tu rach, for ma tach w for mie ry zy lub ro li. Po sia da ją cer -
ty fi ka ty nie pal no ści, ście ral no ści oraz cer ty fi ka ty zwią za ne z ochro ną śro do wi ska.
Pa pie ry mo no chro ma tycz ne: po wle ka ne, nie po wle ka ne, kal ki, fo lie. 
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, ba ne ry,
siat ki, ca nvas, 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.
To ne ry, gło wi ce, car trid ge i atra men ty mar ki Ca non/Océ. 
sPRAWdź KOM PA TY BIl NOŚć MA TE RIA ŁU ZE sWO IM URZĄ dZE NIEM NA ME dIA GU IdE.OCE.Pl

emporia sp. z o.o.
ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno

Osoba kontaktowa: Katarzyna Zalewska 
tel.: 65 528 79 00, fax: 65 528 79 01
katarzyna.zalewska@emporia.pl
www.emporia.pl

URZĄdZENIA, OsPRZęT I CZęŚCI ZAMIENNE 
dO MAsZYN dO PROdUKCJI OPAKOWAŃ I ETYKIET
n hamulce i sprzęgła: pneumatyczne i elektromagnetyczne, hamulce zaciskowe;
n systemy wizyjne kontroli nadruku;
n systemy kontroli naprężenia wstęgi, czujniki obciążenia;
n systemy prowadzenia wstęgi, głowice mechaniczne;
n wały rozprężne i suporty;
n głowice zabezpieczające, głowice obrotowe;
n systemy i moduły cięcia wzdłużnego, noże krążkowe i oprawy;
n pompy próżniowe Rietschle, Becker i inne.
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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:
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 oraz Veika, których jesteśmy dystrybutorem na terenie Polski.

REKLAMA Dostawcy materiałów do druku cyfrowego, w tym etykiet i opakowań
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Dostawcy materiałów do druku cyfrowego,w tym etykiet i opakowań REKLAMA

upm raflatac sp. z o.o.
ul. Fińska 1, Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce, tel.: 71 776 50 00
www.upmraflatac.com
www.facebook.com/UPMRaflatacPolska/

UPM RAFlATAC JEsT WIOdĄCYM dOsTAWCĄ sAMOPRZYlEPNYCH MATERIAŁóW ETYKIETOWYCH.
Do star cza my wy so kiej ja ko ści pa pie ro we i fo lio we la mi na ty do ety kie to wa nia pro duk tów 
kon su menc kich i prze my sło wych za po śred nic twem glo bal nej sie ci fa bryk, ter mi na li dys try bu cyj -
nych i tną cych oraz biur sprze da ży. 
UPM Ra fla tac po sia da w Pol sce dwie fa bry ki – w Bi sku pi cach Pod gór nych i no wej Wsi Wro cław skiej.
Fa bry ka UPM Ra fla tac w Bi sku pi cach Pod gór nych roz po czę ła pro duk cję pod ko niec 2008 ro ku. 
Jest to naj no wo cze śniej szy za kład ma te ria łów ety kie to wych na świe cie. Fa bry ka po sia da cer ty fi -
ka ty iSO 2200, iSO 9001, iSO 14001, PEFC™ oraz FSC®

dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.upmraflatac.com

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

MA TE RIA ŁY dO dRU KU CY FRO WE GO: tu sze do dru ka rek ety kiet Ep son: DuraBrite Ul tra, SurePress
AQ ink; tu sze eko sol wen to we Ep son do dru ka rek wiel ko for ma to wych: GSX, GS2, GS3, HDR; tu sze
do dru ka rek ety kiet neuraLabel; tu sze do dru ka rek Ep son WorkForce PRO.
ME dIA dO dRU KU ETY KIET: fo lie trans pa rent ne, fo lie bia łe, pa pie ry, po li pro py len sa mo przy lep ny.
ME dIA dO dRU KU WIEl KO FOR MA TO WE GO: fo lie trans pa rent ne, bac kli te, pa pie ry uni wer sal ne,
płót no, pa pier fo to gra ficz ny i in ne.
lA MI NA TY PŁYN NE ORAZ PRE PA RA TY dO KlE JE NIA FO lII.
TU sZE MA GEN TA -VI sION – Ma gen ta Vi sion jest eu ro pej skim pro du cen tem wy so kiej ja ko ści tu szy
UV z po wo dze niem uży wa nych przez pol skich i za gra nicz nych pro du cen tów wy dru ków wiel ko for -
ma to wych, za opa trzo nych w urzą dze nia ma rek nUR, HP, EFi, VUTEK, DURST, FUJi.

pc print
ul. Białoborska 16, 04-668 Warszawa
tel.: 22 613 09 52, fax: 22 812 97 52
www.pcprint.pl

PC Print sp. j. Krystyna i Piotr Cippert – przedstawiciel firmy leonhard Kurz w Polsce

W OFERCIE:
n folie metalizowane, dyfrakcyjne, pigmentowe do uszlachetniania powierzchni 

w technologii tłoczenia na gorąco i transferu folii na zimno;
n grawerowane matryce mosiężne;
n szkolenia produktowe i techniczne z zakresu uszlachetniania powierzchni;
n wsparcie z zakresu optymalizacji kosztów produkcji oraz usprawnienia 

realizacji zaleceń pod kątem właściwego doboru folii oraz narzędzi;
n nowe technologie: Spatial FX, Trustcode, Digital Metal, DistoRun, Metallic Doming, inLine Foiling.

zfp zakład 
foliowania papieru
ul. Krzemowa 5
81-577 Gdynia

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

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

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 POl sKIM dYs TRY BU TO REM POd ŁO ŻY dO dRU KU ORAZ MA TE RIA ŁóW OPA KO WA NIO WYCH.
Po sia da naj szer szą ofer tę pod ło ży de dy ko wa nych do dru ku la se ro we go oraz cie kło to ne ro we go HP in di go:
n pa pie ry sa ty no wa ne PRO -DE SiGn oraz DCP,
n pa pie ry fo to gra ficz ne, sa mo przy lep ne, ozdob ne, ma gne tycz ne,
n kal ka oraz sa mo ko pia,
n fo lie sa mo przy lep ne, ad he zyj ne oraz bez kle jo we: bia łe, srebr ne, zło te, trans pa rent ne i szro nio ne,
n pod ło ża spe cja li stycz ne, tj.: fo lie plom bo we, pa pier syn te tycz ny, za bez pie cza ją cy 

przed czyt ni ka mi kart płatniczych, ter mo trans fe ro wy do na pra so wa nek,
n wie le in nych pro duk tów de dy ko wa nych do dru ku la se ro we go, cie kło to ne ro we go 

rów nież wiel ko for ma to we go.

reprograf sa
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

Anna Andruszkiewicz, tel. kom.: 698 698 612 
andruszkiewicz.a@reprograf.com.pl
Paweł Górniak, tel. kom.:  698 698 610
gorniak.p@reprograf.com.pl
Paweł Tatala, tel. kom.: 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 laminowane. 
Papiery plakatowe, citylight, blueback oraz papiery do zadruku dwustronnego. 
szeroka gama folii monomerycznych i adhezyjnych.  

Wszystkie materiały dostępne również z certyfikatami niepalności FR i B1.
Posiadamy szeroką gamę materiałów tekstylnych do druku sublimacyjnego 
i UV oraz podłoży typu canvas i tapety.




