dostAwcy MAteriAłów do druku cyfrowego i wielkoforMAtowego

reklama

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.

Api.pl spółkA z o.o.
95-070 aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 86/88

api.pl posiada w ofercie wysokiej jakości MediA i podłożA do większości rodzAjów druku
cyfrowego znanych marek: drytac, guangdong, molco oraz marki własnej Vesline. w asortymencie dostępne są banery, folie okienne, folie monomerowe i polimerowe, laminaty i szronionki,
canvasy, materiały na rollapy oraz materiały specjalnego przeznaczenia.

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

oferujemy MAteriAły BAnerowe do wszelkich reAlizAcji wielkoforMAtowych, media na
trudne powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne, jak asfalt i beton, media niszowe oraz nośniki do druku
offsetowego. nowością w ofercie są podłoża amerykańskiej ﬁrmy general formulations, a także
wielkoformatowe media arkuszowe (sztywne) do druku uV, w tym ekologiczne płyty eXcellent szwedzkiego producenta oppboga.

DKS SP. Z O.O.
centrala: ul. energetyczna 15
80-180 kowale k. gdańska
tel. kom.: +48 58 309 03 07
e-mail: info.gdansk@dks.pl
www.dks.pl

firMA dks dostArczA MAteriAły eksploAtAcyjne dlA wielkoforMAtowych
systeMów grAficznych orAz projektowych cAd i gis, między innymi:
n hp – atramenty,
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.

oddziały | gdańsk | warszawa | Białystok i Bydgoszcz |
katowice | kraków | Łódź | olsztyn | poznań | rzeszów |
szczecin | wrocław

MEDIA IKONOS SP. Z O.O.
ul. gosławicka 2d, 45-446 opole

nasze czyściwa wykonane są z nieprzerwanych włókien poliestrowych o podwójnym wiązaniu, charakteryzują się delikatną strukturą materiału, zapewniając skuteczne czyszczenie bez ryzyka uszkodzenia
czyszczonej powierzchni. Znikome wytwarzanie włókien i cząstek podczas użytkowania zapewnia bezpieczne i efektywne czyszczenie. Ściereczki bezpyłowe produkowane i pakowane są w pomieszczeniach
o kontrolowanych parametrach środowiskowych klasy 10.
oferujemy także patyczki bezpyłowe mające zastosowanie między innymi w czyszczeniu głowic drukujących w ploterach.

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. są to m.in. tapety, laminaty uv, folie samoprzylepne typu monomer,
polimer, materiały do systemów roll-up, backlity do podświetleń, a także produkty ekologiczne, takie
jak folie pp czy folie pet (pcV free).
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 SP. Z O.O.
ul. maszynowa 1, 55-330 Błonie k/wrocławia

integArt to jeden z czołowych dystryButorów MAteriAłów
do produkcji reklAM, dekorAcji wnętrz i drukowAnych tkAnin.

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

w ofercie ﬁrmy znajdują się: folie, papiery, tapety i tkaniny do druku lateksowego, solwentowego,
sublimacyjnego, uV, media specjalistyczne jak folie magnetyczne, produkty odblaskowe, szronione. integart
oferuje znane marki produktów rolowych: arlon, aslan, apex premium, avery dennison, carnavalcal,
3m, neschen, mactac, Berger textiles, Hp, steiko, lg Husys, poli-tape, magnaﬂex, reﬂekton, folex, aurich
textilien, saint clair (dickson), jak i sztywnych: katz, multipanel uk, 3a composites, simona i wiele innych.
integart jest propagatorem proekologicznego podejścia do prowadzonego biznesu, autorem projektu
www.ekologicznadrukarnia.pl.

lohMAnn to świAtowej klAsy producent
i konwerter rozwiĄzAń nA BAzie tAśM dwustronnie klejĄcych
dlA BrAnży fleksogrAficznej
LOHMANN POLSKA SP. Z O.O.
ul. krzemowa 2, 81-577 gdynia
tel.: +58 555 81 54
wsparciesprzedazy@lohmann-tapes.com
www.lohmann-tapes.pl
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stosując nasze taśmy duploflex®, zawsze możecie państwo liczyć na bezkompromisową jakość,
niezależnie od zróżnicowanych wymagań określonej gałęzi ﬂeksograﬁi: opakowania elastyczne,
etykiety, tektura falista. wierzymy, że każdy wydruk może być dziełem sztuki.
współpraca z lohmann jest również gwarancją fachowej obsługi technicznej w zakresie optymalizacji
produkcji, zwiększenia wydajności i stabilności procesu druku. unikalne rozwiązania dla indywidualnych
wymagań.
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