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aPi grouP – uszlacHetNieNie druku, WzmocNieNie marki, JakoŚĆ

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.Pl sPółka z o.o.
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 86/88
Oddziały:
Warszawa | Chorzów | Wrocław | Szczecin I Poznań I Bydgoszcz

tel.: 42 250 55 95, fax: 42 250 55 94
news@api.pl, www.api.pl

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.

aPi.Pl Jest imPorterem i dystrybutorem
WysokieJ JakoŚci medióW i PodłoŻy do druku cyfroWego.
Proponujemy wybór wysokiej jakości, specjalistycznych medióW do druku uV: banerów, folii okiennych, folii monomerowych – półprzezroczystych i matowych oraz canvasów i materiałów na rollapy marki VESLINE; PaPieróW sublimacyJNycH VESLINE; materiałóW baNeroWycH do wszelkich realizacji wielkoformatowych, zbudowanych z mocnej powlekanej PVC siatki poliestrowej.
W ofercie posiadamy media do druku PortugalskieJ marki decal oferującej wysokiej jakości materiały do zastosowania w druku cyfrowym: folie monomerowe i polimerowe, laminaty i szronionki, a także folie monomerowe i polimerowe marki DRYTAC; media niszowe (folie polipropylenowe) oraz marki
AsphaltWalk na asfalt, beton oraz inne podłoża zewnętrzne i wewnętrzne. Pełna oferta na www.api.pl.

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

Papiery w ofercie arctic Paper: PodłoŻa do druku laseroWego – G-Print*, NoWoŚĆ G-Snow**, 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; PodłoŻa do druku HsiJ – Amber Highway Regular, Amber Highway Super, Munken Highway,
G-Print Highway; PodłoŻa do druku HP iNdigo – G-Print*, NoWoŚĆ G-Snow**, Arctic Volume White, Arctic
Silk+, Munken ID (Munken Kristall ID, Munken Polar ID, Munken Lynx ID, Munken Pure ID ); PodłoŻa do druku atrameNtoWego czarNo-białego Amber Preprint, Munken Design**, Munken Premium, Munken Print.

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

* dystrybutorami papieru G-Print w arkuszach są ﬁrmy Papyrus oraz Europapier Polska
** wyłącznym dystrybutorem papierów Munken Design, Munken ID i G-Snow na polskim rynku jest ﬁrma Europapier Polska

GRAW SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 2, 95-035 Ozorków
tel./fax: 42 718 2121
graw@graw.pl
www.graw.pl

Wiodący dystrybutor materiałóW i rozWiązań dla fleksografii, offsetu i rotograWiury.
Od 25 lat pomagamy oszczędzić naszym klientom czas i pieniądze oferując innowacyjne rozwiązania:
®
®
®
n Maszyny drukujące ﬂekso, offset i hybrydy tresu , omet i codimag .
®
®
n Urządzenia myjące i środki chemiczne ﬁrmy recyl oraz ﬁrmy abc allied .
®
n Rakle ze szwedzkiej stali sWedeV , w tym najnowsza listwa ceramiczna premium H9.
®
n Rakle tworzywowe flexoconcepts , w tym listwę orange™ (druk etykiet) oraz greeN™ (druk tektury).
®
n Wałki rastrowe ceramiczne ﬁrmy cheshire i nową siatkę tactilox™ imitującą sitodruk.
®
n Urządzenia erhardt-leimer do inspekcji i podglądu druku oraz prowadzenia wstęgi.
®
®
®
n Oklejarki flexotech , wiskozymetry fasnacht , systemy komorowe tresu .
n Czyszczenie laserowe wałków rastrowych – najbardziej ekologiczna i najskuteczniejsza metoda czyszczenia!

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

KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS POLSKA
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
www.konicaminolta.pl
Production Printing:
michal.wisniewski@konicaminolta.pl
Industrial Printing:
michal.sterninski@konicaminolta.pl
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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, aslan, avery dennison, mactac, folex, lg chem, intercoat, carnavalcal, 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.

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.
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rePrograf sa Jest Wiodącym dystrybutorem
NaJWyŻszeJ JakoŚci materiałóW do druku WielkoformatoWego.
W ofercie dostępna jest cała gama podłoży takich jak:
n tekstylia: Frontlit / Backlit / Blockout / BlackBack / Flaga / Canvas
n baNery: Frontlit / Backlit / Blockout / Blackback
n folie: Monomeryczne / Polimeryczne / Laminaty
n PaPiery: Plakatowe / Billboardowe / Citylight
n iNNe: Blockout do rollupów / Tapety
Wybrane materiały posiadają certyﬁkaty niepalności B1; M1; B-s1,d0.
Przeznaczone są do zadruku różnymi metodami: solvent, UV, latex oraz sublimacja.

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

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
konsumenckich i przemysłowych za pośrednictwem globalnej sieci fabryk, terminali dystrybucyjnych
i tnących oraz biur sprzedaży.
UPM Raﬂatac posiada w Polsce dwie fabryki – w Biskupicach Podgórnych i Nowej Wsi Wrocławskiej.
Fabryka UPM Raflatac w Biskupicach Podgórnych rozpoczęła produkcję pod koniec 2008 roku.
Jest to najnowocześniejszy zakład materiałów etykietowych na świecie. Fabryka posiada certyﬁkaty
ISO 2200, ISO 9001, ISO 14001, PEFC™ oraz FSC®

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/

Anna Andruszkiewicz, 698 698 612
andruszkiewicz.a@reprograf.com.pl
Paweł Górniak, 698 698 610
gorniak.p@reprograf.com.pl
Mariusz Fronia, 698 698 652
fronia.f@reprograf.com.pl

www.reprograf.com.pl

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
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zfP zakład
folioWaNia PaPieru
ul. Krzemowa 5
81-577 Gdynia
Kontakt:
tel.: 58 629 90 44
zfp@zfp.com.pl
www.zfp.com.pl
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