REKLAMA

dostaWcy materiałóW do druku cyfroWego

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. Nowością w ofercie są media
do druku amerykańskiej ﬁrmy general formulations. Pełna oferta na www.api.pl.
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Papiery w ofercie arctic Paper: PodłoŻa do druku laseroWego – G-Print*, G-Snow**, Arctic Volume White,
Arctic Volume HighWhite, Arctic Volume Ivory, noWośĆ Arctic Volume Ice, 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;
PodłoŻa do druku hP indigo – G-Print*, G-Snow**, noWośĆ Arctic Volume Ice, 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.

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

* 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

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

oferujemy
szeroką gamę medióW do reklamy:
n
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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.

W ofercie fabryki ikonos znajdą PaństWo najszerszy Wybór materiałóW i atramentóW
do druku WielkoformatoWego W najlePszych cenach – Prosto od Producenta.
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 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.

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

MEDIA IKONOS SP. Z O.O.
ul. Gosławicka 2D, 45-446 Opole

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

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

firma uPm raflatac tWorzy rozWiązania etykietoWe Przyszłości
bez materiałóW Pochodzenia koPalnego PoPrzez oPracoWyWanie
innoWacyjnych i Przyjaznych środoWisku technologii.
Jako jeden z czołowych światowych producentów samoprzylepnych materiałów etykietowych
dostarczamy papierowe i foliowe laminaty etykietowe najwyższej jakości do produktów powszechnego
użytku oraz do zastosowań przemysłowych za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci fabryk, terminali
dystrybucyjnych i biur sprzedaży. Nasza ﬁrma zatrudnia około 3000 pracowników, a wartość sprzedaży
w roku 2019 wyniosła 1,6 mld EUR (1,8 mld USD). UPM Raﬂatac jest częścią grupy UPM.
Więcej informacji na stronie www.upmraﬂatac.com.
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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/
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