materiały do druku WielkoformatoWego

3M POLAND SP. Z O.O.
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel.: 22 739 60 00
www.3mpolska.pl
www.3mcentruminspiracji.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
kupuj online na inkjet24.pl

DKS SP. Z O.O.
Centrala
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
tel.: 58 309 03 07, 58 763 06 10
Oddziały:
Warszawa | Białystok I Bydgoszcz | Katowice | Kraków |
Łódź | Olsztyn | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław

REKlAMA

3m jest przedsiębiorstwem o światowym zasięgu obecnym w Polsce od 25 lat. Firma oferuje ponad 100 tys.
opatentowanych rozwiązań i 55 tys. różnych produktów, w tym komplementarne portfolio najwyższej jakości
folii dla sektora drukarskiego i reklamowego. Są to najwyższej jakości rozwiązania takie jak: folie ploterowe,
folie do druku, folie do oklejania pojazdów, folie architektoniczne, szeroka gama produktów do reklamy
podświetlanej od folii translucentnych po folie do uzyskania efektów specjalnych i nośniki elastyczne.
Folie 3M objęte są gwarancją 3M™ MCS™ – pierwszą i najszerszą na rynku reklamowym. Obejmuje ona
gotowy wyrób po aplikacji, dając pewność, że graﬁka utrzyma estetyczny wygląd przez cały okres ekspozycji.
Gwarancja 3M™ MCS™ jest potwierdzeniem, że wszystkie komponenty użyte do produkcji graﬁk takie
jak folia, tusz, klej czy laminat zostały zaprojektowane i wzajemnie dopasowane tak, aby uzyskać optymalny
rezultat, a ich funkcjonalność i trwałość zostały przetestowane w zróżnicowanych warunkach klimatycznych.

aPi.Pl jest bezPoŚrednim imPorterem materiałóW
i urządzeń do druku WielkoformatoWego i sitodruku.
Wysokiej jakości produkty w atrakcyjnej cenie 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 marki Vesline: papiery sublimacyjne, folie okienne,
folie magnetyczne, folie samoprzylepne, canvasy, tapety, papiery fotograﬁczne, papiery graﬁczne,
rollupy, folie do podświetleń; media i laminaty ﬁrmy drytac: folie samoprzylepne, folie z klejem
kropelkowym, folie podłogowe, laminaty; media reklamoWe ﬁrmy guandong; folie termotransferoWe: folie do zadruku, folie ﬂex, folie ﬂock.
aPi.Pl świadczy również usługi doradcze, serwisowe oraz proﬁlowania kolorystycznego.

firma dks dostarcza materiały eksPloatacyjne dla WielkoformatoWych systemóW
graficznych oraz ProjektoWych cad i gis, między innymi:
n ocÉ – atramenty UVgel, głowice UV, profesjonalne media dekoracyjne,
n canon – atramenty i głowice, papiery zwykłe i fotograﬁczne, folie, płótna, media niestandardowe,
n kiP – tonery kolorowe i czarno-białe, papiery zwykłe i powlekane, folie, kalki, media dekoracyjne,
n conteX – zabezpieczenia dokumentów z folii transparentnej, szyby i lampy,
n es-te – taśmy z etykietami.

poligraﬁa@dks.pl
www.dks.pl, www.kip-color.pl

Świadczymy usługi serwisowe: gwarancyjne i pogwarancyjne. Zapewniamy wsparcie informatyczne wraz
z aktualizacjami dedykowanego oprogramowania dla wszystkich wymienionych marek.

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.

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

MEDIA IKONOS SP. Z O.O.
ul. Gosławicka 2D, 45-446 Opole

W ofercie ikonos znajdą PaństWo najszerszy Wybór materiałóW i atramentóW
do druku WielkoformatoWego W najlePszych cenach – Prosto od Producenta.

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

tel.: 77 458-16-81
fax: 77 458-16-82
biuro@ikonosmedia.eu
www.ikonosmedia.eu
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Produkowane w Opolu materiały cechują się najwyższą jakością, trwałością, oddają szeroki gamut barw,
umożliwiają druk w wysokich rozdzielczościach i jednocześnie w wysokich prędkościach. Materiały Ikonos
spełniają wszelkie normy ekologiczne.
Produkcja zlokalizowana w kraju, a także rozbudowana sieć sprzedaży gwarantuje najwyższej jakości
produkty, najszerszą ofertę, pełną dostępność, profesjonalną obsługę i doradztwo.
Firma posiada oddziały w: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie.
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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

materiały do druku WielkoformatoWego

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

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

firma reprograf to wiodący dostawca materiałów do druku wielkoformatowego na polskim rynku.
Reprograf jest wyłącznym dystrybutorem siatki mesh klasy Premium renomowanej ﬁrmy SOYANG. Posiada
najbogatszą ofertę tekstyliów do druku producentów Pongs oraz soyang. Dzięki zdobytemu
doświadczeniu i wypracowanej przez lata pozycji na rynku bogate portfolio materiałów jest uzupełniane
na bieżąco, w skład którego wchodzą produkty dedykowane do sublimacji bezpośredniej i transferowej
oraz media do druku UV/latex/Solvent takie jak m.in.: siatki mesh, banery powlekane, laminowane
i blockout, black back. Folie monomerowe i laminaty zabezpieczające, klisze do podświetleń, OWV. Papiery
plakatowe, fotograﬁczne, blueback. Canvasy i policanvasy, tapety. W 2017 roku Reprograf wprowadził
do swojej oferty innowacyjny system napinania tkanin w ramy plastikowe. Ponadto w ofercie tusze
solventowe (Hard, Eco i mild solvent), UV, UV-lED, latex, pigment.

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

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.

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

firma teba od roku 1990 jest generalnym dostaWcą urządzeń
jaPońskiej firmy mimaki, uznanego Producenta PloteróW solWentoWych,
uV-led, tnących oraz do druku bezPoŚredniego i sublimacyjnego na tekstyliach.
ofertę dopełniają materiały eksploatacyjne:
2
2
n Papier transferowy wiodących marek na świecie o gramaturach od 40 g/m do 100 g/m .
n Papier przekładkowy do kalandrów i pras płaskich.
n Atramenty do druku sublimacyjnego i bezpośredniego na poliestrze.
n Atramenty pigmentowe do druku na bawełnie.
n Atramenty do druku solventowego, Eco, Mild.
n Atramenty do druku UV-lED do maszyn Mimaki.

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

zing Visual communication to kompleksowa oferta podłoży,
a także najwyższej jakości serwis oraz logistyka.

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 VISCOM 734 425 264
viscom@zing.com.pl, www.zing.com.pl

PaPiery: billboardowe, plakatowe, fotograﬁczne
folie bezklejoWe: backlit, Roll-up, Pop-up
samoPrzylePne laminaty i folie: monomerowe; polimerowe oraz wylewane
banery: laminowane, powlekane
folie PerforoWane – one Way Vision
siatki mesh, folie magnetyczne, taPety canVas
oraz karton laminoWany
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www.polkos.com.pl

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

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

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