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dostaWcy materiałóW do druku cyfroWego, W tym etykiet i oPakoWań REKLAMA

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*, 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; 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*, NoWoŚĆ G-Snow**, Arctic Volume White, Arctic
Silk+, 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, Munken ID i G-Snow na polskim rynku jest firma Europapier Polska

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, 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.

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

aPi.Pl Jest im Por te rem i dys try bu to rem 
Wy so kieJ Ja ko Ści me dióW i Pod ło Ży do dru ku cy fro We go. 
Pro po nu je my wy bór wy so kiej ja ko ści, spe cja li stycz nych me dióW do dru ku uV: ba ne rów, fo lii okien -
nych, fo lii mo no me ro wych – pół prze zro czy stych i ma to wych oraz ca nva sów i ma te ria łów na rol la py mar -
ki VE SLI NE; Pa Pie róW sub li ma cyJ NycH VE SLI NE; ma te ria łóW ba Ne ro WycH do wszel kich re ali -
za cji wiel ko for ma to wych, zbu do wa nych z moc nej po wle ka nej PVC siat ki po lie stro wej. 
W ofer cie po sia da my me dia do dru ku Por tu gal skieJ mar ki de cal ofe ru ją cej wy so kiej ja ko ści ma -
te ria ły do za sto so wa nia w dru ku cy fro wym: fo lie mo no me ro we i po li me ro we, la mi na ty i szro nion ki, a tak -
że fo lie mo no me ro we i po li me ro we mar ki DRY TAC; me dia ni szo we (fo lie po li pro py le no we) oraz mar ki
AsphaltWalk na as falt, be ton oraz in ne pod ło ża ze wnętrz ne i we wnętrz ne. Peł na ofer ta na www.api.pl.

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

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.

Wio dą cy dys try bu tor ma te ria łóW i roz Wią zań dla flek so gra fii, of f se tu i ro to gra Wiu ry.
Od 25 lat pomagamy oszczędzić naszym klientom czas i pieniądze oferując innowacyjne rozwiązania:
n Ma szy ny dru ku ją ce flek so, of f set i hy bry dy tre su®, omet® i co di mag®.
n Urządzenia myjące i środki chemiczne firmy re cyl® oraz firmy abc allied® .
n Ra kle ze szwedz kiej sta li sWe deV®, w tym naj now sza li stwa ce ra micz na pre mium H9.
n Ra kle two rzy wo we flexoconcepts®, w tym li stwę oran ge™ (dru k ety kiet) oraz greeN™ (druk tektury).
n Wał ki ra stro we ce ra micz ne fir my che shi re® i no wą siat kę tac ti lox™ imi tu ją cą si to druk.
n Urzą dze nia er hardt -le imer® do in spek cji i pod glą du dru ku oraz pro wa dze nia wstę gi.
n Okle jar ki fle xo tech®, wi sko zy me try fa snacht®, sys te my ko mo ro we tre su®.
n Czysz cze nie la se ro we wał ków ra stro wych  – naj bar dziej eko lo gicz na i naj sku tecz niej sza me to da czysz cze nia!

GRAW SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 2, 95-035 Ozorków
tel./fax: 42 718 2121
graw@graw.pl
www.graw.pl
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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
Mariusz Fronia, 698 698 652
fronia.f@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

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.

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


