DoSTAWCY MATERIAłóW Do DRUkU WIELkoFoRMAToWEGo

REKLAMA

API.PL SPółkA z o.o.
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 86/88

API.PL JEST BEzPoŚREDNIM IMPoRTEREM I DYSTRYBUToREM DRUkAREk, ATRAMENTóW, AkCESoRIóW
I MEDIóW Do DRUkU EkoSoLWENToWEGo, PIGMENToWEGo, SUBLIMACYJNEGo oRAz DRUkU UV
ŚWIAToWYCH MAREk.

Oddziały:
| Warszawa | Chorzów | Wrocław
| Szczecin I Poznań | Bydgoszcz, Białystok |
tel.: 42 250 55 95, fax: 42 250 55 94
news@api.pl, www.api.pl

W ofercie posiada wysokiej jakości podłoża do druku ﬁrm:
DECAL (folie monomerowe i polimerowe, laminaty, folie szronione); DRYTAC (laminaty i media
specjalistyczne) oraz GUANDONG (media specjalistyczne), MAGDECOR (folie magnetyczne
i ferromagnetyczne); VESLINE (banery, rollupy, OWV, papiery fotograﬁczne i graﬁczne, canvasy, tapety).
API.PL oferuje również tekstylia do podświetleń i podłogowe, media adhezyjne i elektrostatyczne oraz
ekologiczne media do druku.

CLOUD DIGITAL
ul. Szachowa 1 lok. B10A, 04-894 Warszawa
tel.: +48 663 776 284
e-mail: biuro@cloud-digital.pl
www.cloud-digital.pl, www.sklep.cloud-digital.pl

CLoUD DIGITAL JEST AUToRYzoWANYM DEALEREM I GWARANCYJNYM SERWISEM PLoTERóW EPSoN.
JESTEŚMY DYSTRYBUToREM ŚWIAToWEJ kLASY PLoTERóW SUBLIMACYJNYCH D.GEN W PoLSCE oRAz
CHEMII Do PoLIGRAFII SUN CHEMICAL (digital, offset, sitodruk, ﬂexograﬁa).
oferujemy:
n profesjonalne plotery sublimacyjne D.GEN; plotery wodne pigmentowe EPSON SureColor SC-T; plotery
oraz profesjonalne drukarki do prooﬁngu/fotograﬁczne EPSON SC-P oraz tzw. suche laby EPSON
SURELAB; chemia do poligraﬁi Sun Chemical; oprogramowanie ONYX, SAI RIP SOFTWARE
n oryginalne części zamienne, media/podłoża do druku, materiały eksploatacyjne do ploterów
wielkoformatowych, kserokopiarek, drukarek produkcyjnych arkuszowych oraz suchych labów
n serwis ploterów wielkoformatowych oraz drukarek produkcyjnych arkuszowych.

DKS SP. Z O.O.
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale k. Gdańska
tel. kom.: 539 199 466
oddziały | Warszawa | Białystok I Bydgoszcz | Katowice |
Kraków | Łódź | Olsztyn | Poznań | Rzeszów | Szczecin |
Wrocław I Gdańsk I

e-mail: m.sawala@dks.pl / www.dks.pl

FIRMA DkS DoSTARCzA MATERIAłY EkSPLoATACYJNE DLA WIELkoFoRMAToWYCH
SYSTEMóW GRAFICzNYCH oRAz PRoJEkToWYCH CAD I GIS, między innymi:
n oCÉ – atramenty UVgel, głowice UV,
n CANoN – atramenty i głowice,
n kIP – tonery kolorowe i czarno-białe,
n CoNTEX – zabezpieczenia dokumentów z folii transparentnej, szyby i lampy,
n es-te – taśmy z etykietami.
Oferujemy kontrakty serwisowe do urządzeń produkcyjnych Konica Minolta, Canon, KIP.
Świadczymy usługi serwisowe: gwarancyjne i pogwarancyjne. Zapewniamy wsparcie informatyczne
wraz z aktualizacjami dedykowanego oprogramowania dla wszystkich wymienionych marek.

oFERUJEMY
SzERoką GAMę MEDIóW Do REkLAMY:
n
n

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

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

n
n
n

FoLIE: ploterowe, solwentowe, okienne, odblaskowe, laminaty.
PAPIERY: blueback, whiteback, citylight, fotograﬁczne, tapety.
BANERY: frontlit, backlit, blockout, siatka mesh.
SYSTEMY EkSPozYCJI: media do kaset roll-up oraz na ścianki wystawiennicze pop-up,
kasety do roll-upów.
MEDIA Do SUBLIMACJI: ﬂagi, decory, backlity, blockouty, papier transferowy,
papier protekcyjny do ochrony kalandra.

INTEGART To JEDEN z CzołoWYCH DYSTRYBUToRóW MATERIAłóW Do PRoDUkCJI REkLAMY.
W ofercie ﬁrmy znajdują się: media do druku solwentowego, lateksowego, sublimacyjnego, UV oraz
sitodruku, folie graﬁczne samoprzylepne, folie magnetyczne, produkty odblaskowe, taśmy dwustronne,
tworzywa do graﬁki 3D oraz szeroka gama akcesoriów. Oferujemy następujące, renomowane i znane
marki produktów zarówno rolowych, jak i sztywnych: Arlon, 3M, Avery Dennison, Neschen, Mactac, Steiko,
LG Husys, Poli-Tape, Magnaﬂex, Reﬂekton, Folex, Aslan, TheMagicTouch, Promattex, Katz, Multipanel
UK, 3A Composites, Simona i inne.
Integart jest propagatorem proekologicznego podejścia do prowadzonego biznesu, autorem projektu
www.ekologicznadrukarnia.pl; wspierającego ﬁrmy działające w oparciu o ekologiczne podejście do
druku. Uzyskaj Certyﬁkat Ekologicznej Drukarni i zostań Ekologicznym Partnerem Integart!

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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GLoBALNY LIDER W PRoDUkCJI WYSokIEJ JAkoŚCI ALUMINIoWYCH PłYT koMPozYToWYCH
n

Zdolności produkcyjne na poziomie 12 000 000 m2 rocznie

n

Największe zapasy ACP – magazyn również w Polsce

MULTIPANEL UK LTD.

n

Własne centrum recyklingu odpadów poprodukcyjnych oraz plastiku

zakład produkcyjny i centrum dystrybucji
Units 1, 4 Millyard Way, Eythorne, Dover CT15 4NL, W. Brytania

Szerokie portfolio aluminiowych płyt kompozytowych wykorzystywanych między innymi w reklamie,
oznakowaniu, budownictwie oraz transporcie.

kom. +48 694 482 648 / kom.: +48 666 882 820
tel.: +44 1304 831319 / enquiries@multipaneluk.co.uk
www.multipaneluk.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

PLASTICS GRoUP JEST CzołoWYM DYSTRYBUToREM PłYT, FoLII, PRoFILI I PółPRoDUkTóW
z TWoRzYW SzTUCzNYCH. DoSTARCzAMY WYSokIEJ kLASY MATERIAłY MAJąCE zASToSoWANIE
W WIELU BRANŻACH: REkLAMIE, BUDoWNICTWIE, PRzEMYŚLE, oPAkoWANIACH I PoLIGRAFII.

PLASTICS GROUP SP. Z O.O.
ul. Kolumba 40, 02-288 Warszawa

Oferta branży poligraﬁcznej obejmuje takie materiały jak folie: ploterowe, do druku cyfrowego, sitodrukowe, magnetyczne, odblaskowe, banery laminowane i powlekane, folie typu ﬂex i ﬂock, a także płyty do
zadruku cyfrowego i sitowego: PMMA, PCW spienione, PET, PP kanalikowe oraz arkusze do zadruku
offset PCW, PET, PP, HIPS.
W swojej ofercie posiadamy również folie samochodowe do oznaczeń reklamowych oraz folie do zmiany
koloru auta.

www.polkos.com.pl

tel.: 22 575 08 00, fax: 22 575 08 89
warszawa@plastics.pl, www.plastics.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

koMPLEkSoWA oBSłUGA W zAkRESIE MATERIAłóW PoLIGRAFICzNYCH
n Szeroka gama lakierów PRINT-COAT: lakiery dyspersyjne, lakiery UV inline i offline,
lakiery blistrowe, lakiery hybrydowe, lakiery posiadające certyﬁkaty ISEGA (food contact).
n Laboratorium – badania opakowań i lakierów, powłok, migracja, wszelkie badania analityczne.
n Płyty do lakierowania: do lakierów dyspersyjnych, UV i hybrydowe.
n Farby drukarskie.
n Obciągi gumowe do wszystkich technik druku i lakierowania.
n Papiery kalibrujące, folie kałamarzowe, włókniny do myjek.
n Płyty CtP, termiczne i bezprocesowe.
n Chemia poligraﬁczna z certyﬁkatem ISEGA.

WAB
ARTYKUŁY
POLIGRAFICZNE

tel.: +48 22 761 51 00
fax: +48 22 761 51 01
www.sunchemical.com.pl

Kontakt:
tel./fax: (81) 718 67 02
tel./fax: (81) 718 67 03
info@wab.lublin.pl
www.wab.lublin.pl

Bądź na bieżąco, poznawaj nowości
z branży druku 3D, druku przemysłowego i funkcjonalnego,

.pl

informacje o druku na tekstyliach, szkle, drewnie i ceramice.
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