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dostawCy materiałów do druku Cyfrowego i wielkoformatowego REKLAMA

do staw Ca ma te ria łów do dru ku wiel ko for ma to we go

API.PL po sia da w ofer cie wy so kiej ja ko ści me dia i Pod ło ża do więk szo ści ro dza jów dru ku cy fro we -
go zna nych ma rek: DE CAL, DRY TAC, GU ANG DONG, MOL CO oraz mar ki wła snej VE SLI NE. W asor ty men -
cie do stęp ne są ba ne ry, fo lie okien ne, fo lie mo no me ro we i po li me ro we, la mi na ty i szro nion ki, ca nva -
sy, ma te ria ły na rol la py oraz ma te ria ły spe cjal ne go prze zna cze nia. Ofe ru je my ma te ria ły ba ne ro we
do wszel kich re ali za cji wiel ko for ma to wych, me dia na trud ne po wierzch nie we wnętrz ne i ze wnętrz ne,
jak as falt i be ton, me dia ni szo we oraz no śni ki do dru ku of f se to we go. No wo ścią w ofer cie są pod ło ża
ame ry kań skiej fir my GE NE RAL FOR MU LA TIONS, a tak że wiel ko for ma to we me dia ar ku szo we (sztyw ne)
do dru ku UV, w tym eko lo gicz ne pły ty EXCEL LENT szwedz kie go pro du cen ta Op p bo ga.

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.wrapdesign.pl 
www.termo-transfer.com.pl

inte gart to je den z Czo ło wyCh dys try bu to rów ma te ria łów do Pro duk Cji re kla my.
W ofercie firmy znajdują się: media do druku lateksowego, solwentowego, sublimacyjnego, UV oraz folie
graficzne samoprzylepne, folie magnetyczne, produkty odblaskowe, dwustronne oraz szeroka gama
akcesoriów. Oferujemy renomowane i znane marki produktów zarówno rolowych, jak i sztywnych: Arlon,
Aslan, Apex Premium, Avery Dennison, CarnavalCal, 3M, Neschen, Mactac, Berger Textiles, HP, Steiko, 
LG Husys, Poli-Tape, Magnaflex, Reflekton, Folex, TheMagicTouch, Aurich Textilien, Katz, Multipanel UK,
3A Composites, Simona,  Saint Clair (Dickson) i wiele innych. 
Integart jest propagatorem proekologicznego podejścia do prowadzonego biznesu, autorem projektu
www.ekologicznadrukarnia.pl. 
uzyskaj Certyfikat ekologicznej drukarni i zostań ekologicznym Partnerem integart! 

aPi.Pl sPółka z o.o.
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 86/88 

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

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

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

do staw Ca me diów dla Po li gra fii i re kla my 

n PŁY TY I AR KU SZE Z TWO RZYW – PLE XI GLAS, PET, PCW, PP, kom po zy to we i in ne 
n BA NE RY – fron tlit, bac klit, mesh, bloc ko ut
n TEK STY LIA – fla gi, bac klit, fron tlit, ca nvas, bloc ko ut
n FO LIE – sa mo przy lep ne, plo te ro we, si to dru ko we, ter mo trans fe ro we, ma gne tycz ne
n LA MI NA TY – za bez pie cza ją ce, mo no me rycz ne, po li me rycz ne, pod ło go we
n SYS TE MY ALU MI NIUM – do: ra mek, to te mów, ta blic, ka se to nów

www.plastics.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

w oferCie 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.

AMAGRAF SP. Z O.O. SP.K.
ul. Andrzeja Struga 23/400
95-100 Zgierz
tel.: +48 42 716 99 99
tel. kom.: +48 799 117 949
tel. kom.: +48 799 177 949
biuro@amagraf.pl
www.solwentowe.pl / www.introligatorskie.pl
www.kopiarki.lodz.pl / develop.sklep.pl
www.amagraf.pl

amagraf jest dystrybutorem 
sPeCjalistyCznyCh CzyśCiw bezPyłowyCh niezastąPionyCh w Poligrafii. 

Na sze czy ści wa wy ko na ne są z nie prze rwa nych włó kien po lie stro wych o po dwój nym wią za niu, cha rak -
te ry zu ją się de li kat ną struk tu rą ma te ria łu, za pew nia jąc sku tecz ne czysz cze nie bez ry zy ka uszko dze nia
czysz czo nej po wierzch ni. Zni ko me wy twa rza nie włó kien i czą stek pod czas użyt ko wa nia za pew nia bez -
piecz ne i efek tyw ne czysz cze nie. Ście recz ki bez py ło we pro du ko wa ne i pa ko wa ne są w po miesz cze niach
o kon tro lo wa nych pa ra me trach śro do wi sko wych kla sy 10. 
Ofe ru je my tak że pa tycz ki bez py ło we ma ją ce za sto so wa nie między innymi w czysz cze niu gło wic dru -
ku ją cych w plo te rach.

Bogata oferta Podłoży do druku wielkoformatowego obejmuje materiały kompatybilne 
ze wszystkimi urządzeniami drukującymi w technologii laserowej, inkjetowej, solventowej, eco
solventowej, UV i latex. Dostępne są one w różnych gramaturach, formatach, w formie ryzy/roli. Wybrane
podłoża zawierają certyfikaty niepalności, ścieralności oraz ochrony środowiska.
PaPiery do wydruków kolorowyCh: matowe, błyszczące, satynowe, fotograficzne, vinyle,
canvasy, tekstylia, tyvec, papiery lateksowe, strukturalne, samoprzylepne, papiery dekoracyjne oraz
bawełniane.
wysokiej jakośCi materiały tekstylne: poliestrowe satynowe, matowe oraz semi-gloss przeznaczone
do każdego rodzaju zadruku. Nadają się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
tonery, głowice, cartridge i atramenty marki Canon/océ.

Canon Polska sP. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sprawdź kompatybilność materiału 
ze swoim urządzeniem na
https://mediaguide.cpp.canon/
materialygraficzne@canon.pl
tel.: 22 500 21 79, www.canon.pl
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REKLAMA dostawCy materiałów do druku Cyfrowego i wielkoformatowego

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

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

WAB 
ARTYKUŁY 
POLIGRAFICZNE

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

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.

firma rePrograf-grafikus
to wiodąCy dostawCa materiałów do druku wielkoformatowego.

W ofercie podłoża do zadruku różnymi technologiami:
solwent / uV / Latex / sublimacja / direct
n folie samoprzylepne n banery PVC i mesh n papiery
n tapety n canvasy n tekstylia do druku

ernest kułaj: kulaj.ernest@reprograf-grafikus.com.pl; tel. kom.:  +48 501 091 070
Paweł sałyga: salyga.pawel@reprograf-grafikus.com.pl; tel. kom.: +48 698 698 612

REPROGRAF – GRAFIKUS S.A.
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

www.reprograf-grafikus.com.pl

firma teba jest dostawCą Ploterów wielkoformatowyCh od Ponad 30 lat. 
jako dostawCa Ploterów wielkoformatowyCh dostarCzamy również media.

W NASZEJ OFERCIE:
n Papier transferowy 
n Papier przekładowy do kalandrów i pras płaskich
n Atramenty do druku sublimacyjnego i bezpośredniego
n Atramenty pigmentowe
n Atramenty solwentowe
n Atramenty UV-LED Mimaki

TEBA SP. Z O.O. SP.K.
Natolin 46B, 92-701 Łódź

e-mail: teba@teba.pl
tel.: 42 639 51 87, 42 636 12 01
www.teba.pl

zing jest Polskim dystrybutorem mediów 
do reklamy wielkoformatowej oraz Podłoży dla Poligrafii.
w ofercie dla sektora Visual CommuniCation:
n papiery: billboardowe, plakatowe, fotograficzne,
n folie: backlit, ROLL-UP, POP-UP,
n laminaty i folie samoprzylepne: mono- i polimerowe, 

wylewane, perforowane, antywirusowe i antypoślizgowe,
n banery: laminowane i powlekane,
n tapety canvas, siatki mesh, folie magnetyczne, 
n a także wiele materiałów specjalistycznych: folie transferowe, płótna i dzianiny.

ZING SP. Z O.O. 
Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
tel.: (+48 22) 592 29 29, fax: (+22) 592 29 07
Biuro w Krakowie: ul. Kocmyrzowska 13A, Kraków
tel.: (+12) 684 39 80, fax: (+12) 684 39 81
viscom@zing.com.pl, www.zing.com.pl

W ofercie:

n Tusze Epson do drukarek wielkoformatowych: GSX, GS2, GS3, HDR, HDX
n Tusze do drukarek etykiet Epson Colorworks
n Tusze do drukarek Epson WorkForce PRO
n Media do druku: folie transparentne, backlite, papiery uniwersalne, płótno i inne
n Media proofingowe: CMA Imaging, Epson,Supreme, GMG
n Laminaty płynne oraz preparaty do klejenia folii
n Akcesoria: do trymerów KEENCUT, do ploterów SUMMA
n Media do druku wielkoformatowego: folie, canvas, papier fotograficzny i inne

PLUS DIGITAL
ul. Kraszewskiego 7, 85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40
biuro@plusdigital.pl 

www.plusdigital.pl


