rEKLAMA

proDucenci reklamy ZewnĘtrZneJ

Drukarnia ellert – pos | packaGinG | printinG
Wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia do druku, kaszerowania i sztancowania, automatyczne
sklejarki oraz inne maszyny pomocnicze jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom rynku reklamy
BTL. Wysoka jakość produkowanych standów i displayów owocuje ciągłym wzrostem liczby klientów,
wśród których znajdują się wiodące agencje oraz producenci artykułów FMCG.
specJaliZuJemy siĘ w proDukcJi materiaŁów pos oraZ opakowaŃ, a takŻe Druku
wielkoformatowym i uV Do formatu 1200X1620 mm, foliowaniu Do formatu
1420X1620 mm oraZ introliGatorni rĘcZneJ.

ZaŁoŻona w 1995 roku Drukarnia FOPS specJaliZuJe siĘ w oBsŁuDZe sieciowych klientów
BiZnesowych w Zakresie proDukcJi, Dostawy i montaŻu materiaŁów pos, out-of-home
oraZ fotoDekoracJi. oD ZesZŁeGo roku oferta ZostaŁa posZerZona o prZemysŁowĄ
proDukcJĘ etykiet proDuktowych w roli i arkusZu.

DRUKARNIA ELLERT SP. Z O.O.
ul. Nadrzeczna 17, 05-462 Wiązowna
tel.: +48 22 769 0 100
e-mail: zapytanie@ellert.pl
www.ellert.pl

FULLOUTDOORPRINTSERVICE
Al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn

Firma oferuje dodatkowe usługi w zakresie koordynacji i obsługi kampanii reklamowych na terenie całego
kraju.
Wieloletnia obecność na rynku oraz współpraca z największymi ﬁrmami w połączeniu z najnowszymi
technologiami i doświadczonym zespołem ludzi jest gwarancją profesjonalnej, szybkiej i rzetelnej obsługi.

tel.: +48 33 488 68 88
e-mail: zapytanie@fops.pl
www.fops.pl

Drukarnia wielkoformatowa i proDucent proDuktów reklamowych: ścianki, roll-up’y, ﬂagi, podwieszenia targowe, systemy ram tekstylnych Smart Frame oraz systemy wystawiennicze Modulario (modułowe stoiska targowe). Zajmujemy się także produkcją liter przestrzennych 3D oraz kasetonów świetlnych, a także customowych materiałów dekoracyjnych: tapet, rolet czy wykładzin z nadrukiem.
Technologie druku, które wykorzystujemy, pozwalają na nadruk na materiałach tekstylnych, rolowych oraz
sztywnych, a własna ślusarnia i stolarnia umożliwiają stworzenie nawet skomplikowanych konstrukcji.
kreativia to zespół ponad 130 osób kreujących produkty wysokiej jakości w dwóch zakładach produkcyjnych. Obsługujemy partnerów z całej Europy dając wsparcie techniczne i produktowe. Nieustannie doskonalimy się w automatyzacji procesów produkcji oraz obsługi Klienta, co umożliwia nam oferowanie konkurencyjnych cen.

KREATIVIA SP. Z O.O. SP.K.
ul. Składowa 10, 62-081 Przeźmierowo
kontakt@kreativia.pl
tel.: 61 863 83 73
www.kreativia.pl

VILPOL ISTNIEJE OD 1990 ROKU. OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE.
W skład parku maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe maszyny firmy Koenig&Bauer
oraz Heidelberg, maszyny do kaszerowania i sztancowania, linie do oprawy miękkiej – zeszytowej,
klejonej oraz twardej, wykrawania, składarko-sklejarki i złamywarki. Firma świadczy także usługi
uszlachetniania druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie. proDukuJe teŻ ZŁoŻone wyroBy
takie Jak: wielkoformatowe Displaye, hanGery, woBBlery, opakowania itD. W swojej ofercie
Vilpol posiada również produkcję opakowań typu premium, tzw. rigid box’ów.
Firma realizuje dostawy na terenie całego kraju, jak i za granicą, posiada magazyn o powierzchni
2200 m2 oraz własną flotę transportową wyposażoną w samochody o różnej ładowności w zależności
od potrzeb Klienta.

VILPOL SP. Z O.O.
Wilków Polski 74, 05-155 Leoncin
tel.: 22 785 69 09, vilpol@vilpol.pl
www.vilpol.pl

uV print: rigid and ﬂexible materials, printing, bending and cutting CNC: PVC, Dibond, Hips, ﬁlm, banner.
Our experts print in highest quality on Agfa Anapurna machines.
print wiDe format, solVent:
Banners, mesh fabric, self-adhesive ﬁlms, Easy-Dot ﬁlms.
teXtile printinG – Direct suBlimation 320 cm
Poliester banners, decorations/walls for fairs, textile advertising stands,
backlight display printouts + hem, velcro, zips, rubber.
DiGital print + offset print
Xerox X800 + Versant 3100, digital print with spot varnish brilliant from 1 piece!
digital print with gold and silver color – personalization capability!

WIELAND
DRUKARNIA CYFROWA
ul. Senatorska 37
60-326 Poznań
tel./fax: 61 867 49 01
drukarnia@wieland.com.pl
www.wieland.com.pl
www.banerpolska.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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