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DOSTAWCY MATERIAŁÓW DO DRUKU CYFROWEGO, W TYM ETYKIET I OPAKOWAŃ REKLAMA

API FOLIE 
POLSKA SP. Z O.O.
ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
biuro@apigroup.com
tel.: +48 22 737 58 01
www.apigroup.com

API GROUP – USZLACHETNIENIE DRUKU, WZMOCNIENIE MARKI, JAKOść

Producent folii do uszlachetniania druku  oraz laminatów kartonowych do opakowań.
Specjalista w foliach metalizowanych do: hot stampingu, cold stampingu, foliach pigmentowych,
foliach dyfrakcyjnych, holograficznych Holonique™, laminatach kartonowych z foliami dekoracyjnymi,
laminatach soczewkowych Frensel Lens. 

Zakres naszego działania: poligrafia, opakowania, introligatorstwo, bezpieczeństwo produktu. 

API GROUP TO GLOBALNY PARTNER. JESTEśMY ZAWSZE BLISKO KLIENTÓW.

ARCTIC PAPER POLSKA SP. Z O.O.
ul. Okrężna 9, 02-916 Warszawa

tel.: 22 20 30 500
www.arcticpaper.com

Pa pie ry w ofer cie Arc tic Pa per: POD ŁO żA DO DRU KU LA SE RO WE GO – 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, Munken Kristall, Munken
Kristall Rough); do druku czarno-białego nadają się dodatkowo Munken Premium, Munken Print; 
POD ŁO żA DO DRU KU HSIJ – Amber Highway Regular, Amber Highway Super, Munken Highway, G-Print
Highway; POD ŁO żA DO DRU KU HP IN DI GO – G-Print*, Arctic Volume White, Arctic Silk+, NOWOść! Munken
ID (Munken Kristall ID, Munken Polar ID, Munken Lynx ID, Munken Pure ID); POD ŁO żA DO DRU KU ATRA -
MEN TO WE GO CZAR NO -BIA ŁE GO 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 i Munken ID na polskim rynku jest firma Europapier Polska

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

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

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 oddziałach dystrybucyjnych Integart na terenie całej Polski.

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 Atramenty Nazdar
n Tekstylia n Media do systemów n Materiały ścienne
n Materiały do podświetleń wystawienniczych
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 STS, których jesteśmy dystrybutorem na terenie Polski.

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

www.polkos.com.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.

KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS POLSKA
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
www.konicaminolta.pl

Production Printing:
michal.wisniewski@konicaminolta.pl
Industrial Printing:
tomasz.habierski@konicaminolta.pl
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REKLAMA DOSTAWCY MATERIAŁÓW DO DRUKU CYFROWEGO, W TYM ETYKIET I OPAKOWAŃ

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:
n Papier transferowy wiodących marek na świecie o gramaturach od 40 g/m2 do 100 g/m2.
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

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

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

Anna Andruszkiewicz, 698 698 612 
andruszkiewicz.a@reprograf.com.pl
Paweł Górniak, 698 698 610
gorniak.p@reprograf.com.pl
Paweł Tatala, 698 698 614
tatala.p@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

Reprograf SA jest wiodącym dystrybutorem najwyższej jakości materiałów tekstylnych SOYANG 
oraz PONGS dedykowanych do reklamy. W stałej ofercie dostępne są również banery powlekane,
laminowane oraz siatki MESH. 

W OFERCIE: n Tekstylia: Frontlit / n Siatki mesh n Papiery
Backlit / Blockout / n Banery n Folie
BlackBack / Flaga n Tapety

W ofercie znajdują się materiały niepalne (FR, B1, M1, B-s1, d0) 
przeznaczone do druku solventowego, UV, latexowego oraz sublimacji.

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

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

ZFP ZAKŁAD 
FOLIOWANIA PAPIERU
ul. Krzemowa 5
81-577 Gdynia

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

AR CUS OFI CJAL NYM 
PRZED STA WI CIE LEM 
MAR KI TEC NAU W POL SCE
––––––––––

Ar cus SA na wią zał współ pra cę z mię dzy -

na ro do wym kon cer nem Tec nau. Spół ka zo -

sta ła je dy nym w Pol sce dys try bu to rem roz -

wią zań Tec nau prze zna czo nych do ob słu gi

pa pie ru, mo ni to ro wa nia, prze twa rza nia i ob -

rób ki koń co wej dla bran ży dru ku cy fro we go.

Wśród sy gno wa nych lo go Tec nau pro duk -

tów moż na zna leźć m.in. wy ko rzy sty wa ne

przez dru kar nie i fir my po li gra ficz ne urzą dze -

nia do dziur ko wa nia i per fo ro wa nia oraz roz -

wią za nia umoż li wia ją ce druk ksią żek na żą -

da nie.  Jed nym z nich są urzą dze nia po zwa -

la ją ce na przy go to wa nie tzw. bo ok blo ków

i go to wych ksią żek. Dzię ki nim moż li wy jest

druk jed ne go lub kil ku eg zem pla rzy z za -

cho wa niem ukła du stron, for ma tu oraz

okład ki. Tec nau nie usta nnie roz sze rza ofer -

tę, m.in. w ze szłym ro ku wpro wa dził se rię

roz wią zań uła twia ją cych pro duk cję pod ręcz -

ni ków oraz ka len da rzy. 

Dzię ki współ pra cy z Tec nau bę dzie my

mo gli ofe ro wać per fo ra tor umoż li wia ją cy

przy go to wa nie blocz ków, no te sów czy ga ze -

tek, któ rych część – np. ku pon ra ba to wy –

moż na z ła two ścią ode rwać. Z ko lei dziur kar -

ka jest nie za wod nym roz wią za niem w pro ce -

sie usłu go we go dru ko wa nia zdjęć. Za sto so -

wa na w niej uni ka to wa tech no lo gia po zwa la

po przez scze pie nie tzw. grze bie niem wy bra -

nych zdjęć przy go to wać z nich ka len darz lub

al bum – tłu ma czy Mi chał Cze re dys, pre zes

fir my Ar cus SA.

Opra co wa no na pod sta wie 

in for ma cji fir my Ar cus


