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REKLAMA Producenci reklamy zewnętrznej

Za ło żo na w 1995 ro ku fir ma ful lo ut do or print se rvi ce spe cja li zu je się w ob słu dze sie cio wych klien tów
biz ne so wych w za kre sie pro duk cji, do sta wy i mon ta żu ma te ria łów POS i OUT -OF -HO ME na te re nie
ca łe go kraju. Do dat ko wą dzia łal no ścią jest pro duk cja fo to ta pet i szkla nych pa ne li de ko ra cyj nych.
Pro duk cja od by wa się w opar ciu o naj no wo cze śniej sze tech no lo gie dru ku wiel ko for ma to we go
wspar te kom plet nym par kiem ma szyn post pres so wych oraz wła snym stu diem DTP. 
Fir ma ofe ru je do dat ko we usłu gi w za kre sie ko or dy na cji i ob słu gi kam pa nii re kla mo wych na te re nie
ca łe go kra ju oraz zna ko wa nia flot sa mo cho dów fir mo wych.
Wie lo let nia obec ność na ryn ku oraz współ pra ca z naj więk szy mi fir ma mi w po łą cze niu z naj now szy mi
tech no lo gia mi i do świad czo nym ze spo łem lu dzi jest gwa ran cją pro fe sjo nal nej i szyb kiej ob słu gi
na naj wyż szym po zio mie.

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

Wy po sa żo na w naj no wo cze śniej sze urzą dze nia do dru ku, ka sze ro wa nia i sztan co wa nia, au to ma tycz -
ne skle jar ki oraz in ne ma szy ny po moc ni cze jest w sta nie spro stać naj wyż szym wy ma ga niom ryn ku
re kla my BTL. Wy so ka ja kość pro du ko wa nych stan dów i di splay ów owo cu je cią głym wzro stem licz by
klien tów, wśród któ rych znaj du ją się wio dą ce agen cje oraz pro du cen ci ar ty ku łów 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
drukarnia@wieland.com.pl

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

dRUk UV: Materiały sztyw ne i ela stycz ne, druk, gię cie i cię cie CNC: PVC, Di bond, Hips, fo lia, ba ner.
Na si fa chow cy dru ku ją w naj wyż szej ja ko ści na ma szy nach Ag fa An na pur na.
dRUk wiel ko FoR ma to wy Sol wen to wy: 
Ba ne ry, siat ki mesh, fo lie sa mo przy lep ne, fo lie Easy -Dot.
dRUk na tekStyliach – SUblimacja bezpośRednia 320 cm: 
Ba nne ry po lie stro we, de ko ry/ścia ny na tar gi, tek styl ne stan dy re kla mo we, 
wy dru ki wy sta wo we do pod świe tleń + ob szy cie, rzep, zam ki, gu ma.
dRUk cyFRowy + dRUk oFFSetowy
Xe rox X8 00 + Ver sant 3100, druk cy fro wy wy biór czym la kie rem błysk od 1 szt.!; 
druk cy fro wy zło tym i srebr nym ko lo rem – moż li wość per so na li za cji!

VILPOL SP. Z O.O.
Wilków Polski 74, 05-155 Leoncin
tel.: 22 785 69 09, vilpol@vilpol.pl
www.vilpol.pl

Vil pol iSt nie je od 1990 Ro kU. oFe RU je kom plek So we USłU gi po li gRa Ficz ne. 
W skład par ku ma szy no we go wcho dzą naj no wo cześniej sze of f se to we ma szy ny fir my He idel berg,
ma szy ny do ka sze ro wa nia i sztan co wa nia, li nie do opra wy mięk kiej – ze szy to wej, kle jo nej oraz
twar dej, wy kra wa nia, skła dar ko -skle jar ki i zła my war ki. Fir ma świad czy także usłu gi uszla chet nia -
nia dru ku – la kie ro wa nie, la mi no wa nie, tło cze nie. pRo dU kU je też złożone wy Ro by ta kie jak:
wiel ko FoR ma to we di Splaye, han ge Ry, wob ble Ry, opa ko wa nia itd. No wo ścią w ofer cie
Vil pol są opa ko wa nia ty pu pre mium, tzw. ri gid bo xy. 
Fir ma re ali zu je do sta wy na te re nie ca łe go kra ju jak i za gra ni cą, po sia da ma ga zyn o po wierzch ni
2200 m2 oraz wła sną flo tę trans por to wą wy po sa żo ną w sa mo cho dy o róż nej ła dow no ści w za leż -
no ści od po trzeb Klien ta.

FULLOUTDOORPRINTSERVICE
Al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn 

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

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

Stawiamy na jakość, Szybkość i nowe technologie. 

oFeRUjemy
n druk cyfrowy, druk cyfrowy białym kolorem
n druk wielkoformatowy
n druk offsetowy, sitodruk, UV
n druk na drewnie, plexi, polistyrenie, tkaninach
n proof cyfrowy z certyfikatem, studio DTP
n grawerowanie, frezowanie, cięcie laserem
jeSteśmy Rzetelni, kReatywni i wiaRygodni.


