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Nasza firma oferuje Państwu wszelkiego rodzaju artykuły i gadżety reklamowe takie jak wizytówki, ulotki,
papier firmowy, plakaty, butony, druki wielkoformatowe (np. bilbordy, banery ). Do produkcji
wykorzystujemy nowoczesne techniki takie jak druk cyfrowy i solventowy. Specjalnie dla Państwa
zajmujemy się również projektowaniem graficznym. Stworzymy dla Państwa logotyp, zajmiemy się reklamą,
zaprojektujemy wszelakie materiały reklamowe takie jak wizytówki, ulotki, foldery, plakaty, naklejki,
zaproszenia, karnety, butony, kalendarze, bilbordy, banery. Znakowanie odzieży jest istotnym elementem
identyfikacji wizualnej firmy zarówno w oczach klientów jak i pracowników. Sprawia że firma odbierana jest
jako sprawna, dynamiczna i stabilnie prosperująca na rynku a pracownicy mogą odczuć że firmie zależy na ich
profesjonalizmie i tworzy świadomość zespołu. Po przez znakowanie odzieży kreuj pozytywny wizerunek
Twojej firmy wśród klientów i pracowników! Znakujemy wszelkiego rodzaju odzież i materiały
nowoczesnymi metodami: Haft, Sitodruk, Termotranfser. Naszymi odbiorcami są regionalni dystrybutorzy u
których możecie Państwo zakupić nasze produkty. Ochrona rąk: rękawice bawełniane, monterskie, nitrylowe,
nylonowe, poliamidowe, poliuretanowe, spawalnicze, specjalistyczne, uniwersalne Ochrona nóg: obuwie
ESD, robocze, ochronne Odzież ochronna i robocza: spodnie, ogrodniczki, bluzy, fartuchy, czapki, koszulki,
kamizelki, kurtki, polary, bluzy, t-shirty Znakowanie odzieży: nadruki termotransferem - FLEX i FLOCK,
sitodruk, haft komputerowy Mała poligrafia: papier firmowy, wizytówki, tabliczki PVC i plexi. AC, CiC,
Asatex, Peltor, Majestic, Uvex, 3M, Oracal, Promostars. Artykuły BHP, Ochrona rąk: rękawice dziane i
skórzane, Ochrona nóg, Ochrona ciała: odzież robocza i ochronna, Znakowanie odzieży.
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