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PRodUCeNCI ReKlamY rEKLAMA

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

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.

NasZa fIRma PosIada w swoIm PaRKU masZYNowYm 
NaJNowoCZeśNIeJsZe PloTeRY do CYfRoweJ PRodUKCJI ReKlam Pos/Pod, 
TJ. sTaNdÓw, hUmaN sTaNdÓw, eKsPoZYToRÓw TowaRowYCh I INNYCh foRm ReKlamY BTl. 

Wykwalifikowani projektanci i nowoczesny sprzęt są w stanie zadowolić nawet najbardziej
wymagających klientów. Profesjonalna obsługa i wysoka jakość produkowanych standów 
i displayów owocują ciągłym wzrostem liczby klientów, wśród których znajdują się wiodące 
agencje reklamowe oraz producenci artykułów FMCG. Specjalizuje się w produkcji 
materiałów POS/POD, a także druku wielkoformatowym UV do formatu 2,7x3,2 m. 
Technologia cyfrowa pozwala na maksymalnie szybkie terminy realizacji zamówień.

DM DISPLAY
30-741 Kraków
ul. Nad Drwiną 8b
biuro@dmsystem.com.pl
tel.: 882 134 786
www.dmdisplay.pl

FULLOUTDOORPRINTSERVICE
Al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn 

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

Założona w 1995 roku firma fulloutdoorprintservice specjalizuje się w obsłudze sieciowych klientów
biznesowych w zakresie produkcji, dostawy i montażu materiałów POS, OUT-OF-HOME oraz fotodekoracji. 
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.
Od tego roku oferta została poszerzona o przemysłową produkcję etykiet produktowych w roli i arkuszu.
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.

GIGA STUDIO
ul. Jutrzenki 111, 02-231 Warszawa
tel.: 22 490 49 15

www.gigastudio.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.

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

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.

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

UV PRINT: rigid and flexible materials, printing, bending and cutting CNC: PVC, Dibond, Hips, film, banner.
Our experts print in highest quality on Agfa Anapurna machines.
PRINT wIde foRmaT, solVeNT:
Banners, mesh fabric, self-adhesive films, Easy-Dot films.
TeXTIle PRINTING – dIReCT sUBlImaTIoN 320 Cm
Poliester banners, decorations/walls for fairs, textile advertising stands,
backlight display printouts + hem, velcro, zips, rubber.
dIGITal PRINT + offseT PRINT
Xerox X800 + Versant 3100, digital print with spot varnish brilliant from 1 piece!
digital print with gold and silver color – personalization capability!


