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Druk UV to najnowocześniejsze rozwiązanie 
na rynku druku wielkoformatowego. Nasze 
maszyny, poza standardową paletą CMYK, 
dają możliwość druku w kolorze białym. 
Dzięki poddrukowi osiągamy wysoką jakość 
właściwego zadruku i wierne odwzorowanie 
barw nawet na materiałach ciemnych 
i przezroczystych (transparentnych).

Nasz druk jest odporny na działanie wody, 
niskich temperatur i promieni słonecznych, 
dlatego z powodzeniem można go stosować 
zarówno na zewnątrz jak i w budynkach, 
w tym w łazienkach i kuchniach.
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druk UV

Drukarka Canon OCE Arizona
318 GL CMYK + WHITE



Maksymalna wielkość pojedynczego 
arkusza to 250×125 cm. Dla wszystkich 
materiałów istnieje możliwość łączenia 
wydrukowanych płyt celem osiągnięcia 
wymaganego rozmiaru reklamy. Wszystkie 
materiały docinamy do kształtu i formatu 
zgodnego z życzeniem klienta.

Drukujemy na wszystkich
płaskich powierzchniach:

 ▪ szklo (blaty, panele ścienne, prysznice)
 ▪ ceramika (np. kafelkach)
 ▪ drewno (blaty, fronty mebli)
 ▪ metal (fronty metalowych szafek)
 ▪ płyty meblowe (fronty mebli, blaty, drzwi)
 ▪ canvas (obrazy, grafiki)
 ▪ Foam X - materiał kompozytowy 

składający się z tworzywa sztucznego 
i papieru powlekanego

 ▪ płyty fornirowe
 ▪ tekturze re-board (typu plaster miodu)
 ▪ płyty CD
 ▪ płyty gramofonowe
 ▪ płyty z polipropylenu kanalikowego
 ▪ gadżety reklamowe (etui na telefony, 

breloczki, długopisy, notesy)

Możliwości są nieograniczone

Najpopularniejsze w druku:

Plexi (szkło akrylowe)
 ▪ prestiżowy wygląd
 ▪ grubość: 3, 5 ,8, 10 mm
 ▪ wysoka transparentność 
 ▪ różne kolory
 ▪ błyszczące wykończenie (szkliste)
 ▪ docięcie do dowolnego wymiaru

Spienione PCV
 ▪ grubość: 3, 5, 8, 10 mm
 ▪ format do 250×125 cm 

(w tym docięte do kształtu)
 ▪ różne kolory płyty
 ▪ możliwość łączenia 

wydrukowanych płyt celem 
osiągnięcia dużego rozmiaru

Dibond
 ▪ wielowarstwowy, kompozytowy 

materiał składający się 
z aluminium i tworzywa 
sztucznego

 ▪ różne kolory 
(w tym srebrny i złoty)

 ▪ grubość rdzenia: 2 i 3 mm
 ▪ grubość okładziny aluminiowej: 

0,2 i 0,3 mm
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druk ekosolwentowy

Druk ekosolwentowy pozwala drukować 
na materiałach rolowych. Technologia 
jest wykorzystywana przy realizacjach 
wielkoformatowych oraz w reklamie 
zewnętrznej.
Innowacyjne atramenty, z których zostały 
usunięte substancje szkodliwe, pozwoliły 
drukować bez uciążliwości zapachowej. 
Pozbycie się szkodliwych związków 
zwiększyło również jakość wydruku 
pozostawiając dobrą odporność na 
warunki atmosferyczne. 

Na drukarce ekosolwentowej 
drukujemy:

 ▪ banery
 ▪ roll-upy
 ▪ folie 
 ▪ szyldy
 ▪ siatkę mesh
 ▪ bilbordy
 ▪ plakaty
 ▪ płótna
 ▪ folie One Way Vision
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ploter laserowy

Laser CO2 to najlepsze rozwiązanie do 
obrabiania szerokiego spektrum materiałów. 
Technologia pozwala na cięcie po kształcie, 
grawerowanie i znakowanie produktów. 
Nasz laser ma głowicę CO2 chłodzoną 
w obiegu zamkniętym, moc 60 W, graweruje 
z prędkością 0 - 800 mm/s, regulowaną 
głowicę laserową 260 mm oraz przelotowy 
stół roboczy z regulowaną wysokością.

Grawerujemy na:

 ▪ szkle (szklankach, kieliszkach, 
butelkach)

 ▪ lustrach
 ▪ metalu 
 ▪ tworzywach sztucznych 
 ▪ drewnie
 ▪ sklejce, korku 
 ▪ skórze
 ▪ gumie
 ▪ tekturze, kartonie, papierze
 ▪ laminatach grawerskich

Wycinamy wzory i do kształtu w:

 ▪ tworzywach sztucznych
 ▪ drewnie
 ▪ sklejce

Znakujemy produkty

 ▪ narzędzia (dla zakładów pracy)
 ▪ narzędzia kosmetyczne
 ▪ przedmioty osobistego użytku, 

np: telefony, laptopy, klucze
 ▪ długopisy
 ▪ zegarki
 ▪ portfele
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druk cyfrowy

Na drukarce ekosolwentowej 
drukujemy:

 ▪ wizytówki
 ▪ broszury
 ▪ katalogi
 ▪ foldery
 ▪ teczki 
 ▪ zaproszenia
 ▪ etykiety
 ▪ druki okolicznościowe

Dzięki naszemu urządzeniu na miejscu 
jesteśmy w stanie zrealizować zarówno 
pojedyncze druki jak i duże nakłady, dzięki 
czemu jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania 
zarówno klienta indywidualnego jak 
i podmiotu oczekującego kompleksowego, 
wielkonakładowego druku wysokiej jakości.
Konica Minolta do profesjonalne, 
wielofunkcyjne urządzenie produkcyjne, 
które zostało zaprojektowane z myślą 
o drukowaniu w pełnym kolorze ulotek, 
wizytówek, folderów i plakatów. Jako 
uzupełnienie oferujemy różne metody 
uszlachetniania wydruku poprzez 
laminowanie, foliowanie wybiórcze czy 
złocenie.

Urządzenie Konica Minolta oferuje najlepszą 
jakość wydruku, naturalne odwzorowanie 
kolorów oraz możliwość użycia wielu 
rodzajów nośników. Cieszymy się że możemy 
Państwu zaoferować druk na niezawodnej 
maszynie dzięki której jesteśmy zawsze 
gotowi do działania, a dzięki szybkości 
sięgającej 65 stron na minutę jesteśmy 
w stanie zagwarantować ekspresowe tempo 
wykonania zamówień.
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druk
wielkoformatowy

pantapro



banery sceniczne

banery reklamowe

Baner – trwała i skuteczna forma przekazu 
zarówno na zewnątrz budynku, jak 
i wewnątrz pomieszczeń. Posiada wysoką 
odporność na warunki zewnętrzne oraz 
uszkodzenia mechaniczne.

oczkowane co 50 cm

Cechy produktu

 ▪ wymiary: 

– szerokość nawet do 15 m 
– wysokość do 150 cm

 ▪ materiał: 

frontlight 450 g 

 ▪ wykończenie: 

zgrzew + nierdzewne oczka

baner / druk wielkoformatowy

10 wróć do spisu treści



oczkowane co 50 cm

reklama wielkoformatowa

detal siatki

Siatka mesh idealnie nadaje się do 
ekspozycji reklam w miejscach o trudnych 
warunkach atmosferycznych. Dzięki 
swobodnemu przepływowi powietrza, 
materiał jest doskonałym rozwiązaniem 
dla reklamy umieszczanej na rusztowaniach 
lub elewacjach budynków.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

dowolny wielkogabarytowy wymiar, 
mamy doświadczenie w producji 
gabarytów powyżej 50m2

 ▪ materiał: 

mesh 270 g 

 ▪ wykończenie: 

zgrzew + nierdzewne oczka

siatka mesh / druk wielkoformatowy
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B1

700 × 1000 

A1

594 × 841

B2

500 × 700 

A2

420 × 594

B3

350 × 500 

A3

297 × 420

B0

1000 × 1400 

A0

941 × 1198 

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

–  A2 420 × 594 
–  A1 594 × 841 
–  A0 841 × 1198 
–  B3 350 × 500 
–  B2 500 × 700 
–  B1 700 × 1000 
–  B0 1000 × 1400

• materiał: 

– blueback powlekany 130 g 
– satyna papier powlekany 200 g

Nakłady już  od jednej  sztuki !

plakat XXL

Plakaty wielkoformatowe dają Ci nieograniczoną możliwość przekazu informacji. Pokaż 
swój projekt w wielkim formacie i wyróżnij się wśród innych.

/ druk wielkoformatowy
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bilboardy

Billboard plakat reklamowy o bardzo dużym 
rozmiarze. Bilbordy drukujemy na drukarce 
ekosolwentowej na papierze blueback, 
zachowując najwyższą jakość cyfrową, 
która doskonale oddaje kolory. Docinamy do 
kształtu, a dla stałych klientów drukujemy 
ekspresowo.

/ druk wielkoformatowy
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naklejki cięte po kształcie

okleina na płaskich powierzchniach

folia monomeryczna

Folie monomeryczne to podstawowe podłoże wykorzystywane w druku wielkoformatowym. 
Są to białe, samoprzylepne folie o szerokich możliwościach stosowania i charakteryzujące 
się dużym nasyceniem barw. Doskonale nadadzą się do oklejania okien, drzwi, tablic.

Cechy produktu

 ▪ wymiary: 

– szerokość do 160 cm 
– długość nawet do 5 m

 ▪ materiał: 

folia samoprzylepna mat/błysk 

 ▪ wykończenie: 

– laminat mat/błysk 
– nacinanie po kształcie i obieranie folii

/ druk wielkoformatowy
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okleiny samochodowe

okleiny na szkle

folia polimeryczna

Folia polimerowa charakteryzuje się długim 
terminem trwałości i dużą odpornością na 
warunki atmosferyczne. Dzięki zastosowaniu 
bardzo mocnego transparentnego kleju może 
być stosowana na “trudnych” porowatych 
powierzchniach. Zaletą folii polimerowej 
jest możliwość kształtowania jej na lekko 
wypukłych powierzchniach.

Cechy produktu

 ▪ wymiary: 

– szerokość do 160 cm 
– długość nawet do 5 m

 ▪ materiał: 

folia samoprzylepna mat/błysk 

 ▪ wykończenie: 

– laminat mat/błysk 
– nacinanie po kształcie i obieranie folii

/ druk wielkoformatowy
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okleina samochodu punktowo

folia wylewana

Folie wylewane są wyjątkowo wytrzymałe, a także odporne na rozciąganie. W większości 
przypadków folie te używane są do oklejania samochodów ponieważ świetnie pokrywają 
wypukłe elementy, a dzięki zastosowaniu klejów kanalikowych wyeliminowano ryzyko 
powstawania pęcherzyków powietrza podczas naklejania folii.

Cechy produktu

 ▪ wymiary: 

– szerokość do 160 cm 
– długość nawet do 5 m

 ▪ materiał: 

folia samoprzylepna 
mat/błysk 100 mic.

/ druk wielkoformatowy
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okleiny podłogowe

okleiny podłogowe

folia podłogowa

Folie podłogowe

wersja ekonomiczna – folia monomeryczna 
pokryta laminatem podłogowym.

wersja premium – specjalistyczne folie 
(Asphalt, Tex Walk, Clear Walk) które mogą 
zostać użyte do wyklejania asfaltu, betonu, 
kamienia, wykładzin zwykłych i dywanowych.

Cechy produktu

 ▪ wymiary: 

– szerokość do 160 cm 
– długość nawet do 5 m

/ druk wielkoformatowy
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okleiny okienne - samochodowe

okleiny okienne witryn

widoczność od wnętrza lokalu

Folia One Way Vision to perforowana folia 
z okrągłymi otworami przeznaczona głównie 
do aplikacji na szyby samochodowe lub 
ekspozycje na witrynach sklepowych. Jest 
to folia przepuszczająca światło, która nie 
ogranicza dopływu światła zewnętrznego 
i nie pogarsza widoczności od wewnątrz – 
dzięki setkom niewielkich otworów. Posiada 
właściwości zbliżone do lustra weneckiego 
z tą różnicą, że stanowi powierzchnię 
reklamową.

Cechy produktu

 ▪ wymiary: 

– szerokość do 160 cm 
– długość nawet do 5 m 

 ▪ materiał: 

folia OVW 180 mic.

folia one way vision / druk wielkoformatowy

18 wróć do spisu treści



folia magnetyczna

Największą zaletą folii magnetycznej jest 
możliwość jej wielokrotnego zastosowania. 
Reklama wykonana z folii magnetycznej 
jest w prosta w montażu, a jej usunięcie 
nie powoduje zniszczeń powierzchni do 
których jest mocowana. Używana jest 
jak reklama na środki transportu, tablice 
informacyjne, a także gadżety reklamowe. 
Wykorzystywana jest jako tymczasowa 
forma reklamy.

Cechy produktu

 ▪ wymiary: 

– szerokość do 60 cm 
– długość nawet do 5 m

 ▪ materiał: 

folia samoprzylepna mat/błysk 

 ▪ wykończenie: 

– laminat błyszczący/matowy 
– nacinanie po kształcie i obieranie folii

małe magnesy reklamowe

magnes na karoserii

/ druk wielkoformatowy
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folia dekoracyjna, złota

inne folie

Posiadamy w ofercie folie:

 ▪ metalizowane – dostępne są w wielu 
kolorach w tym złotym i srebrnym, 
oraz rożnych wzorach np. efekt 
szczotkowanego metalu lub inox. Mają 
szerokie zastosowanie w dekoracji 
wnętrz 

 ▪ folie dekoracyjne na szkło – nie tylko 
białe, ale też złote czy srebrne 

 ▪ folie okienne blockout – folie 
blokujące przepływ światła 

 ▪ folie adhezyjne – bezklejowe, 
wielokrotnego użytku (przeklejania) 
do zastosowania na płaskich, 
błyszczących powierzchniach 
takich jak szkło, plexi, powierzchnie 
lakierowane 

 ▪ folie elektrostatyczne – bezklejowe, 
wielokrotnego użytku (przeklejania) 
o trwałości do 3 miesięcy 

 ▪ folie tablicowe – białe i przeźroczyste, 
suchościeralne, magnetyczne do pisania 
kredą i mazakami 

 ▪ folie odblaskowe

/ druk wielkoformatowy
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reklama

pantapro



kaseton z ramą aluminiową

Kasetony reklamowe są chętnie wybierane 
przez firmy o bardzo zróżnicowanych 
profilach działalności. Pełnią one kilka 
funkcji jednocześnie: informują, wpływają 
na identyfikację marki, wyraźnie zaznaczają 
siedzibę firmy i są swego rodzaju 
dopełnieniem, podkreślającym styl danej 
marki.

Cechy produktu:

 ▪ lico: 

– szkło akrylowe / plexi 
– dibond 

 ▪ wykończenie: 

aluminiowa rama 
możliwość montażu podświetlenia LED

kasetony
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szyldy fasadowe
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Magnesy regularne

Magnesy na samochód

magnesy

Magnesy reklamowe o nietypowych 
wymiarach i kształtach znajdą zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie tradycyjna reklama nie 
zdaje egzaminu. Wizytówki magnetyczne, 
łatwa w montażu reklama na samochód, 
czy magnesy na lodówkę – ogranicza Cię 
tylko wyobraźnia.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

– szerokość do 60 cm 
– długość do 5 m 
– dowolny kształt i rozmiar

 ▪ materiał: 

– biała folia samoprzylepna błysk 100 mic. 
– biała folia samoprzylepna mat 100 mic. 
– kolorowa folia ploterowa 75 mic. 

 ▪ wykończenie: 

– laminat błyszczący 
– laminat matowy 
– nacinanie po kształcie
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Na wszystkich ważniejszych targach 
branżowych, konferencjach, seminariach 
i spotkaniach z klientami na gruncie 
nieformalnym stosuje się z powodzeniem 
magnesy reklamowe z otwieraczem.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 
– średnica ø 56 mm

 ▪ wykończenie: 

magnes nedymowy z otwieraczem, 
nadruk, folia

magnesy z otwieraczem
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Na wszystkich ważniejszych targach 
branżowych, konferencjach, seminariach 
i spotkaniach z klientami na gruncie 
nieformalnym stosuje się z powodzeniem 
przypinki reklamowe. Błyskawicznie 
nałożysz ją na każdy materiał, bez jego 
uszkodzenia.

Cechy produktu

 ▪ wymiary: 

– średnica ø 32 mm 
– średnica ø 56 mm

 ▪ wykończenie: 

aluminiowa konstrukcja 
z agrafką

przypinki 
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Naklejki o dowolnym kształcie

Naklejki z folii samoprzylepnej przeznaczonej 
do wycinania na ploterze znalazły szerokie 
zastosowanie w reklamie wizualnej, oklejaniu 
pojazdów, stoisk targowych, dekoracji wnętrz 
czy nawet etykiet produktów.  

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

– szerokość do 150 cm 
– długość do 250 cm 
– dowolna wielkość i kształt

 ▪ materiał: 

– biała folia samoprzylepna błysk 100 mic. 
– biała folia samoprzylepna mat 100 mic. 
– kolorowa folia ploterowa 75 mic. 

 ▪ wykończenie: 

– laminat błyszczący 
– laminat matowy 
– nacinanie po kształcie 
– obieranie folii

naklejki
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pendrivy reklamowe

kubki reklamowe

linijki reklamowe

gadżety reklamowe

Szeroki asortyment gadżetów reklamowych. 
Wykonujemy pojedyncze egzemplarze.

Dzięki ploterowi laserowemu wytniemy 
dla Państwa dowolny kształt magnesów, 
breloków, standów, a drukarka UV nadrukuje 
dowolny wzór.

Najczęściej drukujemy na:

 ▪ kubkach
 ▪ pandrivach
 ▪ powerbankach

 ▪ smyczach
 ▪ otwieraczach

 ▪ zapalniczkach

Chętnie podejmujemy się ambitnych 
i niestandardowych zleceń.
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torby reklamowe

Torba reklamowa pozwoli efektownie 
zapakować firmowe materiały i upominki. 
W ofercie torby papierowe lub płócienne. 
Dzięki różnorodnym formatom z łatwością 
zmieścisz różnorodne firmowe gadżety 
i prezenty. 

Cechy produktu

 ▪ materiał: 

– papier ekologiczny 
– papier kredowy 170 
– materiał płócienny
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B1 A1 B2 A2

594 × 891 700 × 1000 420 × 594500 × 700 

Funkcjonalny potykacz reklamowy 
dzięki swojej niskiej cenie jest najbardziej 
popularnym systemem prezentacyjnym. 
Wyposażony jest w ramki zatrzaskowe 
OWZ, co usprawnia wymianę materiałów 
reklamowych. Zawiera antyrefleksyjną 
folię, która w pełni zabezpiecza wydruki. 
Aluminiowa konstrukcja zapewnia wysoką 
trwałość przy stosunkowo niewielkiej wadze.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary:

 ▪ materiał: 

blueback 130 g 

 ▪ wykończenie: 

aluminiowa konstrukcja 
zatrzaskowa

potykacz ow z
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B1 A1 B2 A2

594 × 891 700 × 1000 420 × 594500 × 700 

OWZ, czyli „otwórz-włóż-zamknij”
Prosta i niezawodna konstrukcja.

Ramka zatrzaskowa OWZ usprawnia 
wymianę materiałów reklamowych. 
Zawiera antyrefleksyjną folię, która w pełni 
zabezpiecza wydruki. Aluminiowa konstrukcja 
zapewnia wysoką trwałość przy stosunkowo 
niewielkiej wadze.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary:

 ▪ materiał: 

blueback 130 g 

 ▪ wykończenie: 

aluminiowa konstrukcja 
zatrzaskowa

ramka ow z
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Monidła, czyli standy z otworem na twarz dostarczają rozrywki, umożliwiają wyeksponować 
logotyp sponsora, a także sprawdzają się jako element przyciągający uwagę klientów 
w sklepach i punktach usługowych. Nasze monidła wykonujemy z płyt PCV, docinamy 
do dowolnego kształtu i dzięki drukarce UV, grafikę nanosimy bezpośrednio na płytę, na 
koniec laminujemy folią zmniejszającą odbicia światła podczas robienia zdjęć.

monidła
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flaga (winder)

Nowoczesny winder prezentacyjny, który 
jest niezwykle łatwy i szybki w montażu. 
Oprócz wysokiej odporność na rozdarcia, 
posiada znakomite właściwości blokowania 
światła. Po zakończonej ekspozycji grafikę 
zamyka się w poręcznej kasecie, dzięki 
czemu nie ulega uszkodzeniu w transporcie.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

2,6 m 

 ▪ materiał: 

 tkanina poliestrowa 

 ▪ wykończenie: 

aluminiowy stelaż
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tabliczki informacyjne z PCV

tablica plexi

Tablice na sztywnym podkładzie dają 
Ci nieograniczoną możliwość przekazu 
informacji. Pokaż swój projekt w wielkim 
formacie i wyróżnij się wśród innych.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

–  A3 297 × 420 
–  A2 420 × 594 
–  A1 594 × 841 
–  A0 841 × 1198 

 
–  B3 350 × 500 
–  B2 500 × 700 
–  B1 700 × 1000 
–  B0 1000 × 1400

 

lub inne dowolne do wymiaru 1250 × 2500 mm 

 ▪ materiał: 

– plexi 
– PCV 
– spienione PCV

tablice informacyjne
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poligrafia

pantapro



kalendarze:

 ▪ trójdzielne
 ▪ planszowe
 ▪ jednodzielne
 ▪ książkowe
 ▪ spiralowane
 ▪ listwowe
 ▪ piramidka
 ▪ planery 

kaledarze
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wizytówki dwustronne

Wizytówka jest najbardziej klasyczną formą 
reklamy bezpośredniej. Dzięki niej nawiążesz 
pierwszy kontakt z klientem i nadasz 
Twojej firmie profesjonalny wizerunek. 
Niezbędny element wyposażenia każdego 
profesjonalisty na różnego rodzaju eventach, 
szkoleniach czy konferencjach - wszędzie 
tam, gdzie jest duża szansa na nawiązanie 
nowych kontaktów biznesowych.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

–  90 × 50 mm 
–  58 × 55 mm 

 ▪ materiał: 

– karton 400g 
– kreda 350g 

 ▪ wykończenie: 

– folia matowa 
– folia soft touch 
– folia błysk 
– lakier wybiórczy 
– hotstamping 
– złocenia 
– srebrzenia 

wizytówki
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wizytówki dwustronne

Zyski z dystrybucji ulotek są nie do 
przecenienia: zainteresowani ofertą 
klienci to bezcenna wartość w każdym 
biznesie. Ulotki drukujemy przede 
wszystkim na kartonie kredowym 
i papierze offsetowym.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

–  od A7 do A3, DL, 2DL 

 ▪ materiał: 

– papier offsetowy 90g 
– papier kredowy 130 - 350g

ulotki
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notes A5 spiralowany

Gadżet reklamowy, który zawsze spotyka 
się z serdecznym przyjęciem. O druk 
notesów szczególnie warto zadbać podczas 
organizacji szkoleń, konferencji i innych 
spotkań, których uczestnicy z pewnością 
będą potrzebować czegoś do sporządzania 
zapisków.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

od A7 do A4 

 ▪ materiał: 

– papier offsetowy 90g 

 ▪ wykończenie: 

– spirala metalowa 
– klejenie

notesy 
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folder A3 składany do A4

folder A4 składany do DL

To jeszcze więcej miejsca na Twoją 
reklamę. Składane foldery reklamowe 
są poręczne, a jednocześnie pozwalają 
szerzej zaprezentować ofertę firmy niż 
tradycyjne ulotki. Zmieści się na nich np. 
menu restauracji, cennik usług czy lista 
kursów. Są idealne do skrzynek pocztowych.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

– A5 do A6 
– A4 do A5 
– A4 do DL 
– A3 do A4 

 ▪ materiał: 

– papier kredowy 130 - 250g 

 ▪ wykończenie: 

– folia matowa 
– folia soft touch 
– folia błysk 
– lakier wybiórczy 
– hotstamping 
– złocenia 
– srebrzenia

foldery 
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dyplom A4

Dyplomy, licencje, uroczyste podziękowania 
wyrażają szacunek i podziw dla osoby, której 
są wręczane, a po latach powinny wyglądać 
dokładnie tak samo, jak w dniu wręczenia. 

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

– A4 (297 × 210 mm) 
– A3 (420 × 279 mm)  

 ▪ materiał: 

– papier kredowy 350g 
– papier ozdobny 

 ▪ wykończenie: 

– folia matowa 
– folia soft touch 
– folia błysk 
– lakier wybiórczy 
– hotstamping 
– złocenia 
– srebrzenia 

na życzenie  k l ienta
oprawiamy dyplomy

dyplomy
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zaproszenie A5 składane do A6

Kartki składane na pół idealnie nadają 
się na eleganckie zaproszenia dla gości, 
znakomicie posłużą również jako nośnik 
życzeń świątecznych dla klientów lub 
efektowne kartki okolicznościowe.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

– A5 do A6 
– A4 do A5 
– 2DL do DL 
– 3DL do DL 

 ▪ materiał: 

– papier kredowy 130 - 250g 
– papier ozdobny 

 ▪ wykończenie: 

– folia matowa 
– folia soft touch 
– folia błysk 
– lakier wybiórczy 
– hotstamping 
– złocenia 
– srebrzenia

zaproszenia

42

/ poligrafia

wróć do spisu treści



dla firm

pantapro



karty plastikowe
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identyfikatory
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szyldy i tablice

Tablice na sztywnym podkładzie dają 
Ci nieograniczoną możliwość przekazu 
informacji. Pokaż swój projekt w wielkim 
formacie i wyróżnij się wśród innych.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

–  A3 297 × 420 
–  A2 420 × 594 
–  A1 594 × 841 
–  A0 841 × 1198 

 
–  B3 350 × 500 
–  B2 500 × 700 
–  B1 700 × 1000 
–  B0 1000 × 1400

 

lub inne dowolne do wymiaru 1250 × 2500 mm 

 ▪ materiał: 

– plexi 
– PCV 
– spienione PCV
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tabliczki informacyjne i BHP

Tabliczki znamionowe / BHP
drukujemy lub grawerujemy laserem na 
aluminium, stali nierdzewnej, plastiku 
dowolny format i nadruk odporne na wilgoć, 
temperaturę możliwość laminowania.
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Znakowana odzież firmowa świetnie 
uzupełni postrzeganie Twojego biznesu 
przez partnerów i potencjalnych klientów. 
Kompleksową identyfikację wizualną 
ukoronują koszulki reklamowe z Twoim logo. 

Cechy produktu

 ▪ druk sublimacyjny: 

– full color 
– jednobarwny 

 ▪ folia flex: 

– full color 
– jednobarwny

Znakujemy odzież:
 ▪ sportową (t-shirty, bluzy, dresy, 

czapeczki, ręczniki)

 ▪ firmową (koszule, koszulki 

polo, spodnie, softshele)

 ▪ robotniczą (kombinezony, koszule, 

t-shirty, spodnie, polary)

 ▪ ochronną (kombinezony, płaszcze, 

fartuchy, rękawice)

odzież
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systemy
wystawiennicze

pantapro



roll-up 

Nowoczesny stojak prezentacyjny, który 
jest niezwykle łatwy i szybki w montażu. 
Oprócz wysokiej odporność na rozdarcia, 
posiada znakomite właściwości blokowania 
światła. Po zakończonej ekspozycji grafikę 
zamyka się w poręcznej kasecie, dzięki 
czemu nie ulega uszkodzeniu w transporcie.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

85 × 200 cm 100 × 200 cm 120 × 200 cm

 ▪ materiał: 

blockout 440 g 

 ▪ wykończenie: 

aluminiowa kaseta 
+ torba do transportu
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x-baner 

Jeśli chcesz zaprezentować swoją firmę 
w miejscu sprzedaży lub na licznie 
odwiedzanych targach i spotkaniach 
promocyjnych, skorzystaj z efektownego 
systemu X-baner (pajączek). Łatwy 
w obsłudze, najtańszy i najlżejszy spośród 
stojaków reklamowych o konstrukcji 
wykonanej z lekkiego i wytrzymałego włókna 
węglowego. 

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

80 × 180 cm

 ▪ materiał: 

blockout 440 g 

 ▪ wykończenie: 

konstrukcja z włókna węglowego 
+ torba do transportu
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91 cm

94
 c

m

45 cm

trybunka

 ▪ materiał: 

folia polimerowa 

 ▪ wykończenie: 

konstrukcja aluminiowa ze 
składanym blatem + torba 
transportowa

Trybunka konferencyjna jest doskonałym 
uzupełnieniem stoiska targowego lub 
nieodłącznym elementem każdej prezentacji. 
Jej składana konstrukcja pozwala na łatwy 
transport i krótki czas przygotowania stolika 
do pracy. Stabilny system, na którym można 
rozłożyć dodatkowe materiały promocyjne 
lub laptop z prezentacją multimedialną.

Cechy produktu:

• wymiary:
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ścianka

Ścianki reklamowe POP-UP to niezbędny 
element każdego stoiska targowego, 
który godnie reprezentuje atuty Twojej 
firmy. Jej lekka, aluminiowa konstrukcja 
pozwala na bezproblemowy transport 
i szybki montaż w miejscu przeznaczenia.

Wykonujemy ścianki:
proste, typu C, łukowe, wertykalne, 
horyzontalne, pop-up, hop-up, modułowe, 
magnetyczne.

Cechy produktu:

 ▪ materiał: 

folia polimeryczna 

 ▪ wykończenie: 

konstrukcja aluminiowa 
+ kufer transportowy
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B1 A1 B2 A2

594 × 891 700 × 1000 420 × 594500 × 700 

Funkcjonalny potykacz reklamowy 
dzięki swojej niskiej cenie jest najbardziej 
popularnym systemem prezentacyjnym. 
Wyposażony jest w ramki zatrzaskowe 
OWZ, co usprawnia wymianę materiałów 
reklamowych. Zawiera antyrefleksyjną 
folię, która w pełni zabezpiecza wydruki. 
Aluminiowa konstrukcja zapewnia wysoką 
trwałość przy stosunkowo niewielkiej wadze.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary:

 ▪ materiał: 

blueback 130 g 

 ▪ wykończenie: 

aluminiowa konstrukcja 
zatrzaskowa

potykacz ow z
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dekoracja
wnętrz

pantapro



indywidualny
projekt

Fototapety błyskawicznie odmienią twoje 
wnętrza. Gładki papier powlekany PVC 
350g na fizelinowym podkładzie sprawdzi 
się na trudniejszych podłożach, niwelując 
drobne nierówności ścian. Twoją fototapetę 
podzielimy na bryty o szerokości do 100 cm.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

dowolny wielkogabarytowy 
wymiar dopasowany do 
wielkości ściany 

 ▪ materiał: 

– papier powlekany PVC 350 g

tapety i fototapety
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zdjęcie na płótnie

naturalne
włókno

obrazy z twoich fotografii

Wybierz płótno Canvas, które pozwoli Ci 
na oryginalne wyeksponowanie ulubionych 
fotografii. Atrakcyjny, naturalny kolor bazy 
płótna pozwala tworzyć autentyczne dzieła 
w niskim nakładzie. Sprawdza się przede 
wszystkim w ekspozycjach wewnętrznych 
i stanowi doskonałe uzupełnienie w aranżacji 
wnętrz. Szeroki wybór formatów zaspokoi 
Twoje gusta, a dodatkowe naciągnięcie 
na blejtramie sprawi, że płótno stanie się 
idealnym pomysłem na prezent.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

– szerokość do 200 cm 
– wysokość do 100 cm 

 ▪ materiał: 

canvas 400 g 

 ▪ wykończenie: 

blejtram sosnowy
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naklejki cięte po kształcie

naklejki na ścianę

Ozdoby na ścianę wykonane z folii 
samoprzylepnej uzupełnią Twoje wnętrze 
o wyjątkowe cytaty, symbole czy obrazy. 
Ogranicza Cię tylko wyobraźnia.

Cechy produktu:

 ▪ wymiary: 

– szerokość do 160 cm 
– długość nawet do 5 m

 ▪ materiał: 

– folia samoprzylepna mat/błysk 100 mic. 

 ▪ wykończenie: 

– laminat błyszczący/matowy 
– nacinanie po kształcie i obieranie folii
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eventy

pantapro



bilety, wejściówki, karnety

bilety, wejściówki, karnety:

 ▪ numerowane miejsca
 ▪ perforowane dla łatwiejszego 

użytkowania
 ▪ możliwość klejenia w bloczki
 ▪ pełen kolor
 ▪ zdobienia, uszlachetnienia
 ▪ dowolna wielkość 
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koszulki z nadrukiem

Realizujemy zamówienia od jednej sztuki

Wykonujemy:
 ▪ koszulki okolicznościowe z nadrukiem 

przygotowanym przez klienta

 ▪ urodzinowe

 ▪ na wieczory panieński i kawalerskie

 ▪ na wyjazdy

 ▪ ze zdjęciami

 ▪ dla grup przyjaciół

 ▪ koszulki dla dzieci: 

– z ulubionymi bohaterami 

– ze zdjęciami przyjaciół 

– wprasowanki z imieniem dziecka 

– numerem telefonu do rodzica 

(umieszcza się je w wewnętrznej części 

koszulek dziecka) pozwalają odnaleźć 

zagubioną odzież

Cechy produktu

 ▪ druk sublimacyjny: 

– full color 
– jednobarwny 

 ▪ wymiary: 

maksymalny zadruk 297 × 420 mm 
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braille

Na naszych maszynach możemy 
znakować produkty dla osób 
niewidzących i słabowidzących.

 ▪ usługi braillowskie
 ▪ tabliczki braillowskie
 ▪ produkty dla niewidomych i słabowidzących

Oferujemy:

 ▪ tablice
 ▪ tabliczki z oznaczeniami 

w języku braille
 ▪ braillowskie identyfikatory
 ▪ oznaczenie przestrzeni 

dla słabowidzących,
 ▪ etykiety na przedmioty 

codziennego użytku,
 ▪ wypukłe nadruki na przedmiotach 

np. przyrządach kosmetycznych, 
akcesoriach kuchennych,

 ▪ plany ewakuacyjne,
 ▪ rozkłady pomieszczeń,
 ▪ rozkłady jazdy,
 ▪ oznakowania drzwi, pokoi, budynków

Produkujemy tablice i oznaczenia 
dla urzędów i instytucji.

Wykonujemy oznaczenia:
 ▪ w pcv,
 ▪ laminacie grawerskim
 ▪ plexie
 ▪ drewnie
 ▪ sklejce
 ▪ metalach

Dzięki zastosowaniu drukarki UV możemy 
uzyskać nadruk wypukły, a używając lasera 
CO2 grawerujemy usuwając tło. Dzięki naszym 
konsultantom możemy podjąć się tłumaczenia 
alfabetu łacińskiego na język brajla.
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pantapro
42-202 Częstochowa

ul. Ogrodowa 49

tel. 535 007 067
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mailto:kontakt%40pantapro.pl?subject=
http://www.pantapro.pl

