REKLAMA

Producenci reklamy zewnętrznej

dRUkaRnia elleRt – poS | packaging | pRinting
Wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia do druku, kaszerowania i sztancowania, automatyczne 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.

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

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

FULLOUTDOORPRINTSERVICE
Al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn

Stawiamy na jakość, Szybkość i nowe technologie.

GIGA STUDIO
PAWEŁ PIETKIEWICZ
ul. Jutrzenki 111, 02-231 Warszawa
tel.: 22 490 49 15
tel. kom.: 602 36 87 37

oFeRUjemy
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.
n

Vilpol iStnieje od 1990 RokU. oFeRUje komplekSowe USłUgi poligRaFiczne.
W skład parku maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe maszyny ﬁrmy Heidelberg,
maszyny do kaszerowania i sztancowania, linie do oprawy miękkiej – zeszytowej, klejonej oraz
twardej, wykrawania, składarko-sklejarki i złamywarki. Firma świadczy także usługi uszlachetniania druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie. pRodUkUje też złożone wyRoby takie jak:
wielkoFoRmatowe diSplaye, hangeRy, wobbleRy, opakowania itd. Nowością w ofercie
Vilpol są opakowania typu premium, tzw. rigid boxy.
Firma realizuje dostawy na terenie całego kraju jak i za granicą, posiada magazyn o powierzchni
2200 m2 oraz własną ﬂotę transportową wyposażoną w samochody o różnej ładowności w zależności od potrzeb Klienta.

dRUk UV: Materiały sztywne i elastyczne, druk, gięcie i cięcie CNC: PVC, Dibond, Hips, folia, baner.
Nasi fachowcy drukują w najwyższej jakości na maszynach Agfa Annapurna.
dRUk wielkoFoRmatowy Solwentowy:
Banery, siatki mesh, folie samoprzylepne, folie Easy-Dot.
dRUk na tekStyliach – SUblimacja bezpośRednia 320 cm:
Bannery poliestrowe, dekory/ściany na targi, tekstylne standy reklamowe,
wydruki wystawowe do podświetleń + obszycie, rzep, zamki, guma.
dRUk cyFRowy + dRUk oFFSetowy
Xerox X800 + Versant 3100, druk cyfrowy wybiórczym lakierem błysk od 1 szt.!;
druk cyfrowy złotym i srebrnym kolorem – możliwość personalizacji!
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tel.: +48 33 488 68 88
e-mail: zapytanie@fops.pl
www.fops.pl

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

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

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
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