doStAwcy mAterIAłów do druku wIeLkoformAtowego
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REKLAMA

API.PL jeSt bezPośrednIm ImPorterem drukArek, AtrAmentów
I medIów do druku ekoSoLwentowego, uV, PIgmentowego I SubLImAcyjnego.
W ofercie API.PL znajdują się europejskie marki jak decAL (folie polimerowe, monomerowe, laminaty,
folie szronione), drytAc (laminaty i media specjalistyczne) oraz guAndong (media specjalistyczne),
mAgdecor (folie magnetyczne i ferromagnetyczne), a także media marki VeSLIne (banery, rollupy, OWV,
papiery fotograﬁczne i graﬁczne, canvasy, tapety).
API.PL to również medIA do druku nA tekStyLIAch, w szczególności papier sublimacyjny, a nowością
są media tekstylne dedykowanego przeznaczenia.

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.

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.

tel.: 77 458-16-81
fax: 77 458-16-82
biuro@ikonosmedia.eu
www.ikonosmedia.eu

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

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

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.

IntegArt SP. z o.o. jeSt jednym z czołowych dyStrybutorów mAterIAłów do ProdukcjI
rekLAmy w euroPIe środkowej. Firma zatrudnia 190 pracowników i obsługuje klientów poprzez
rozbudowaną sieć oddziałów w Polsce i w Czechach.
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 oraz szeroka gama akcesoriów.
IntegArt oferuje Produkty wIeLu renomowAnych mArek – m.in. CarnavalCal, Intercoat, Folex,
Mactac, Arlon, 3M, Avery Dennison, Aslan, KATZ, Neschen, Steiko, LG Hausys, Kemica, Magnaﬂex, Reﬂekton,
TheMagicTouch, Nitto, Hartcon.

LohmAnn to śwIAtowej kLASy Producent I konwerter
rozwIązAń nA bAzIe tAśm dwuStronnIe kLejących, będący jednocześnIe
wIodącym doStAwcą nA rynku PoLIgrAfIcznym.
LOHMANN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Krzemowa 2, 81-577 Gdynia, Poland
tel.: +48 58 555-81-58, tel.: +48 58 888-26-64
e-mail: wsparciesprzedazy@lohmann-tapes.com
www.lohmann-tapes.pl
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Niezależnie od zróżnicowanych wymagań określonej gałęzi fleksografii – opakowania elastyczne,
etykiety, tektura falista – stosując nasze taśmy duplofLeX®, zawsze możecie Państwo liczyć na bezkompromisową jakość. Wierzymy, że każdy wydruk może być dziełem sztuki. Współpraca z Lohmann
jest również gwarancją fachowej obsługi technicznej naszych FLEXpertów w zakresie optymalizacji procesu druku. Kreowanie unikalnych rozwiązań, takich jak duplofLeX® coronaPen, jest potwierdzeniem
kierunku rozwoju naszej ﬁrmy, jako lidera innowacji w branży ﬂeksograﬁcznej.
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fIrmA mAgentA VISIon została założona w 2007 roku w Wavre w Belgii.
jej ceLem jeSt oSIągnIecIe PozycjI wIodącej fIrmy nA rynku SzerokIch
I SuPerSzerokIch rozwIązAń drukujących.
magenta Vision dostarcza swoim klientom
trzy podstawowe rozwiązania dla druku cyfrowego:
n atramenty UV, LED, SOLVENT, LATEX do druku cyfrowego produkowane w UE (Polska),
przy użyciu najwyższej jakości surowców i sprzętu nano wysokiej jakości
n sprzedaż sprzętu do druku cyfrowego
n serwis techniczny

W ofercie:
n Tusze ecosolwentowe Epson do drukarek wielkoformatowych: GSX, GS2, GS3, HDR
n Tusze do drukarek etykiet Epson Colorworks
n Tusze do drukarek Epson WorkForce PRO
n Media do druku: folie transparentne, backlite, papiery uniwersalne, płótno i inne
n Laminaty płynne oraz preparaty do klejenia folii
n Akcesoria: do trymerów KEENCUT, do ploterów SUMMA
n Media do druku wielkoformatowego: folie, canvas, papier fotograﬁczny i inne
n Tusze Magenta-Vision – wysokiej jakości tusze UV używane przez producentów
wydruków wielkoformatowych na urządzeniach marek NUR, HP, EFI, VUTEK, DURST, FUJI

MAGENTA VISION POLSKA SP. Z O.O.
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, Polska
www.magenta-vision.com
support@magenta-vision.com
tel.: +48 22 299 13 80

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 SA
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

www.polkos.com.pl

w ofercie podłoża do zadruku różnymi technologiami:
solwent / uV / Latex / sublimacja / direct
n
n
n

folie samoprzylepne
papiery
canvasy

n

banery PVC i mesh
n tapety
n tekstylia do druku

Anna Andruszkiewicz, tel. kom.: +48 698 698 612
Mariusz Fronia, tel. kom.: +48 698 698 652
Paweł Górniak, tel. kom.: +48 698 698 610
www.reprograf.com.pl

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 i dystrybutorów. 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 z wIeLoLetnIm dośwIAdczenIem w brAnŻy PoLIgrAfIcznej oferującA
zAoPAtrzenIe dLA druku offSetowego I fLekSogrAfIcznego od PonAd 10 LAt AktywnA
w SPrzedAŻy mAterIAłów I uSług dLA cyfrowego druku wIeLkoformAtowego

ZINART SPÓŁKA Z O.O.
ul. Polanowicka 69
51-180 Wrocław

Oferuje atramenty Sun Chemical różnych zastosowań oraz atramenty alternatywne innych
producentów z usługą serwisowo-techniczną i wykonywaniem proﬁli kolorystycznych ICC.
Dostarcza: folie do druku solwentowego i ploterowe: ORACAL, AVERY i MACtac, 3M, banery,
laminaty, siatki MESH, OWW, folie magnetyczne, papiery fotograﬁczne, posterowe, blueback
i inne, także płyty do reklamy i liczne akcesoria. Dostarcza folie do oklejania pojazdów (również
na metry bieżące). Dysponuje serwisem oraz magazynem części zamiennych do ploterów.

tel.: 71 373 59 39
e-mail: zinart@zinart.pl
www.zinart.pl
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tel.: +48 22 761 51 00
fax: +48 22 761 51 01
www.sunchemical.com.pl
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