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dostAwcy MAteriAłów do druku cyfrowego i wielkoforMAtowego reklama

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: 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

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

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. 

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

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. 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

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.

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.

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

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

lohMAnn to świAtowej klAsy producent 
i konwerter rozwiĄzAń nA BAzie tAśM dwustronnie klejĄcych 
dlA BrAnży fleksogrAficznej

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.

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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