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dostawcy materiałów do druku cyFrowego REKLAMA

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
www.eintegart.pl, www.ekologicznadrukarnia.pl

wio dą cy dys try bu tor me diów do dru ku cy Fro we go
oraZ Pro duk cji re kla mo wej w Pol sce oraZ eu ro Pie cen tral nej. 
w ofer cie: pa pie ry, ta pe ty, fo lie sa mo przy lep ne, ma gne tycz ne, od bla sko we; tek sty lia, ca nva sy, ban ne -
ry, la mi na ty, pły ty oraz sze ro ka ga ma ak ce so riów. 
Port fo lio obej mu je re no mo wa ne i zna ne mar ki pro duk tów za rów no ro lo wych, jak i sztyw nych: Ar lon, 3M,
Ave ry Den ni son, Ne schen, Mac tac, Aslan, Car na val Cal, Ste iko, LG Hu sys, Po li -Ta pe, Ma gna flex, Re flek -
ton, Fo lex, TheMagicTouch, Pro mat tex, Katz, Mul ti pa nel UK, 3A Com po si tes, Sta dur, Si mo na i in ne. 

In te gart jest pro pa ga to rem pro eko lo gicz ne go po dej ścia do pro wa dzo ne go biz ne su, au to rem pro jek tu
www.eko lo gicz na dru kar nia.pl.

EUROPAPIER POLSKA SP. Z O.O.
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa (West Station I, p.IV)
Infolinia: +48 801 989 800
e-mail: biuro@europapier.pl
www.europapier.pl

od wielu lat wyZnacZamy standardy na rynku dystrybucji PaPierów PoligraFicZnych,
biurowych, tektury, PaPierów oZdobnych, mediów do reklamy oraZ artykułów
higienicZnych, chemicZnych i sPrZętu do utrZymania cZystoŚci. 
W naszej ofercie znajdują się: papiery, koperty i materiały opakowaniowe: papiery biurowe, ozdobne,
powlekane i niepowlekane, pakowe, samokopiujące, specjalne do druku wielkoformatowego, podłoża
do druku cyfrowego, podłoża i etykiety samoprzylepne, rolki do kas fiskalnych i fax-u, koperty, kartony:
graficzne, opakowaniowe i kreatywne, a także tektura niepowlekana; folie: ploterowe, solwentowe, okienne,
odblaskowe, laminaty; banery: frontlit, backlit, blockout, siatka mesh; systemy ekspozycji: media do
kaset roll-up; media do sublimacji: flagi, decory, backlity, blockouty, papier transferowy, papier protekcyjny
do ochrony kalandra; artykuły higieniczne, chemiczne oraz sprzęt do utrzymania czystości.

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 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 oraz rozbudowana sieć sprzedaży gwarantują najszerszą ofertę i pełną
dostępność najwyższej jakości produktów. Firma zapewnia także 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.

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*, 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; Pod ło ża do dru ku hsij – Amber Highway Regular, Amber Highway Super, Munken Highway;
Pod ło ża do dru ku hP in di go – 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 ); 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

ZFP Zakład 
Foliowania PaPieru
ul. Krzemowa 5
81-577 Gdynia

Kontakt:
tel.: 58 629 90 44
zfp@zfp.com.pl
www.zfp.com.pl

ZFP Zakład Foliowania PaPieru jest Producentem 
automatycZnych linii do laminowania PaPieru marki d&k.

W naszej ofercie posiadamy urządzenia oraz różnorodne folie do termicznego laminowania.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.zfp.com.pl


