
MITYLON 100 PMB

APEX PREMIUM CANVAS

NESCHEN ERFURT CA DV 638

MACTAC WW 300 

HP BACKLITE POLIESTER FILM

MACTAC DECO MURAL 

HP PHOTOREALISTIC POSTER PAPER

NESCHEN VARITEX DECOFRAME

NESCHEN ERFURT CA DV 635

MACTAC MACAL 8982

MACTAC DECO SILKY

APEX PREMIUM LATEXOWY 212 G 

MACTAC WW 300 

MACTAC LAMINAT PERMAGARD 7285

KEMICA SILVER FROSTY 5052

NESCHEN SAND NW

NESCHEN VARITEX DECOFRAME

NESCHEN SMOOTH NW

MACTAC DECO SILKY

MITYLON 100 PMB

NESCHEN ERFURT CA DV 615

MAGNAFLEX STEEL PAPER 

MAGNAFLEX FOLIA MAGNETYCZNA

MACTAC  WW 300 

MACTAC LAMINAT CARBON PRO

NESCHEN EVENT FLEECE

NESCHEN STUCCO NW

KEMICA  SILVER FROST 5052

HP WALL PAPER

KEMICA DIGIT 100 MATT 

NESCHEN LAMINAT CLEAR SAND

NAPA  PRINT

MACTAC DECO SILKY

HP BACKLITE POLIESTER FILM

APEX PREMIUM PAPIER PHOTO BŁYSK

LIGHT TEXTILE

MITYLON 100 PMB

MACTAC DECO CANVAS

LG GLASS EDCHED 5511

HP WALL PAPER

NESCHEN EASY DOT 100 PE MATT

PONGS DESCOR 

KEMICA DIGIT 100 MATT

LG LAMINAT PODŁOGOWY 40000

APEX PREMIUM BANER LITE FR 

NESCHEN EASY DOT 100 CLEAR

STEIKO BACKLITE S-COUT 510

3M 480 ENVISION CV3

3M ENVISION LAMINAT 8548 GLOSS

MAO 40 FOLIA OWV 

HP EVERYDAY MATTE POLYPROPYLENE

NESCHEN EASY DOT 100 PE GLOSS

STEIKO FRONTLIT S-COAT 510M

3M CONTROLTAC IJ 180Cv3 

3M  SCOTCHCAL LAMINAT SERIA 8518 GLOSS

NESCHEN ERFURT CA DV 662 

MACTAC LAMINAT OLF ACTIVE 

MACTAC IMAGIN JT 5929

NESCHEN WINDOW GRIP CLEAR

APEX PREMIUM BANER LITE FR 

HP WALL PAPER

MACTAC WW 100
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Kreatywne pomysły na wystrój i aranżację wnętrz odświeżają każdą przestrzeń - prywatną czy 
komercyjną. Dziś, te pomysły wcale nie muszą być drogie, by dać oczekiwany efekt. Czasem 
wystarczy zmienić detal - nudną poszewkę na oryginalną poduszkę z charakterem albo idąc 
odważniej, można zmienić wszystko - zaplanować nowy wystrój od początku i kompleksowo. 
Nie ma nic prostszego niż ozdobienie ściany ciekawą aplikacją w wielkim formacie, aby 
zupełnie zmienić jej wygląd oraz charakter wnętrza.

Chcemy, aby każdy z nas mógł żyć w przestrzeni kreatywnej, bardziej interesującej i mającej 
indywidualny styl.

Bez względu na to, czy w kuchni, w salonie, czy też w łazience, przy pomocy kilku prostych 
rozwiązań każde wnętrze może ulec przeobrażeniu i stać się o wiele bardziej nasze! Jedyne          
w swoim rodzaju. 

Bogata oferta mediów do druku wielkoformatowego w Integart pozwala proponować 
kompleksowe rozwiązania w dekoratorstwie. W jednym miejscu możemy znaleźć materiały, 
które zastosujemy do realizacji: dekoracji elementów wyposażenia, personalizowania 
przedmiotów, tapet na ściany, rolet, obrazów, ozdobnych poszyć, naklejek na podłogi lub szyby, 
ozdobnych tkanin oraz do wielu indywidualnych pomysłów. Technologia druku HP Latex jest 
dopełnieniem tych możliwości, ekologiczne, wodne tusze oraz bezwonne i o wysokiej trwałości 
wydruki to przewaga wśród dostępnych technologii. Synergia tych dwóch czynników: media 
oraz technologia HP Latex sprawia, że „nie ma wnętrz nie do zrealizowania”!

Poznaj produkty zastosowane w naszych aranżacjach, w prywatnych wnętrzach oraz 
rozwiązaniach komercyjnych dedykowanych dla biznesu. Zdobywaj nowe rynki i poszerzaj          
z nami portfolio swoich realizacji.

Katalog PORTFOLIO DOBRYCH WNĘTRZ to 18 aranżacji wnętrz i 54 materiały naszych 
wiodących dostawców mediów dla LFP. Dzięki PortfolioBOOK poznasz je wszystkie dokładniej 
od strony technicznej oraz możliwości, jakie dają w dekoratorstwie.

PORTFOLIO DOBRYCH WNĘTRZ



1
MITYLON 100 PMB

APEX PREMIUM CANVAS

NESCHEN ERFURT CA DV 638

poduszka z mikrofibry

obraz na płótnie

tapeta ze specjalnej celulozy
połączonej z włókniną

2

3

Tapeta strukturalna, flizelinowa powstała z połączenia, za pomocą polimerów, specjalnej celulozy                 
z włókniną. Nie zawiera PCW, metali ciężkich, formaldehydu, zmiękczaczy, rozpuszczalników oraz 
włókna szklanego. Przeznaczona do aplikacji na ściany za pomocą standardowych narzędzi do kładzenia 
tapet. Fotorealistyczna jakość zadruku. Szybkoschnąca, odporna na zarysowania, klasa ochrony prze-
ciwpożarowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1; C-s1, d0.

 ok 220 g  
Zastosowanie w aplikacjach: grafika naścienna (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), 
tworzenie własnych aranżacji wnętrz.
Certyfikaty: Oeko-Tex 100, PZH, CE.
Dostępność: w stałej ofercie.
Uwagi: aplikacja za pomocą kleju zewnętrznego.

2Grubość: /m

WYMIARY:

0,75 x 40 mb

NESCHEN ERFURT CA DV 638

3

Płótno 296g do druku tuszami lateksowymi, solwentowymi oraz UV, nie pęka na brzegach po 
naciągnięciu na ramę. Głęboki splot oraz coating materiału sprawia, iż przypomina naturalne płótno, 
dzięki czemu można używać go do druku reprodukcji, obrazów itp. Materiał pozwala osiągnąć żywe, 
ostre kolory. Obrazy na płótnie stanowią sedno nowoczesnego wystroju wnętrz. Drukowane w wysokiej 
jakości zdjęcia dają ogromny potencjał i pozwalają nadać każdemu pomieszczeniu indywidualny 
charakter.

296g
Zastosowanie w aplikacjach: dekoracja naścienna, obrazy, 
Dostępność: w stałej ofercie.

Grubość: 
reprodukcje, grafiki.

WYMIARY:

22,85
22,85
22,85

1,06
1,37 x  mb
1,52 x  mb 

 x  mb

APEX PREMIUM CANVAS

2

Mitylon to produkt delikatny, miły w dotyku, antyroztoczowy, szybkoschnący i oddychający. Ze względu 
na ekologiczność i kontakt ze skórą polecana jest do druku tuszami lateksowymi. Wolna jest od PCV 
i może być poddana recyklingowi. Ma przyznany Certyfikat Oeko-Tex 100 klasa I. Łatwo usuwa kurz, 
brud oraz tłuszcz. Odporna jest na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. W obróbce zachowuje 
stabilność wymiarową, nie strzępi się i jest lekka.

100g  
Zastosowanie w aplikacjach: poduszki, obrusy, podkładki tkaninowe, ścierki oraz ściereczki okularowe,  
elementy scenografii, 
 Certyfikaty: eco/ recykling.

Grubość: 

ręczniki, pokrycia.

Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

2,12 x 100 mb 

1

MITYLON 100 PMB

APARTAMENT SOFT-LOFT

2 www.integart.com.pl



Samoprzylepna folia monomerowa posiadająca bardzo mocny klej, dzięki czemu nie odkleja się od 
powierzchni. Łatwość i szybkość aplikacji pozwala na natychmiastową zmianę wystroju wnętrza. 
Dedykowana jest do średniookresowych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych na trudnych 
powierzchniach.  

Grubość: 100 µm
Zastosowanie w aplikacjach: dekoracja naścienna: tapeta, naklejki na meble, inne powierzchnie 
płaskie m.in. obudowy wanny.   
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,37 x 50 mb 
 

Sztywna folia poliestrowa przeznaczona do grafiki podświetlanej. Drukowana technologią lateksową 
zapewnia nasyconą, bogatą kolorystykę i umożliwia szybką wymianę reklamy w miejscach sprzedaży. 
Grafika na folii jest sucha i przygotowana do użycia natychmiast po wydrukowaniu. Idealna na reklamy 
podświetlane w miejscach sprzedaży,  powiększone fotografie oraz na  grafikę w nośnikach "light box”.

Grubość: 275g 
Zastosowanie w aplikacjach: grafiki podświetlane, kasetony reklamowe, abażury lamp.
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

30,5 mb

30,5 
30,5

0.91 x  
1,06 x 30,5 mb
1,37 x mb
1,52 x  mb 

Samoprzylepny papier o strukturze canvasu do aplikacji naściennej. Pozwala na szybkie i estetyczne 
zmiany wnętrza bez konieczności posiadania stołów tapeciarskich i klejów. Struktura produktu ociepla 
wnętrze i nadaje przytulny charakter. Materiał dla profesjonalistów. Szerokie zastosowanie 
w rozwiązaniach komercyjnych jak: hotele, restauracje, sklepy, poczekalnie, recepcje. Umożliwia 
stworzenie bardzo indywidualnych projektów. Przeznaczony do stosowania wyłącznie w pomiesz-
czeniach zamkniętych. Należy przestrzegać zakresu temperatur, do aplikacji minimalna temp. +10 0C.

Grubość: 300g
Zastosowanie w aplikacjach: tapeta naścienna, naklejki, materiał do oklejania mebli.
Dostępność: pod zamówienie.

WYMIARY:

1,25 x 25mb 

1

MACTAC WW 300

HP BACKLIT POLYESTER FILM

MACTAC DECO MURAL

2

3

1
MACTAC WW 300

HP BACKLIT POLYESTER FILM

MACTAC DECO MURAL

folia samoprzylepna

abażur na lampę

tapeta samoprzylepna 
o strukturze grubego płótna

2

3

SALON - LONDYŃSKI KLIMAT

www.integart.com.pl 3



Wysokiej jakości papier plakatowy do druku w jakości fotograficznej. Cechuje go bardzo gładka, 
satynowa powierzchnia, idealnie nadaje się do druku w wysokiej rozdzielczości. Zaprojektowany 
z myślą o maksymalnym zwiększeniu wydajności. Papier ten można laminować przy użyciu dostępnych 
na rynku folii samoprzylepnych. Zakres temperatur pracy od 15° C do 30° C. 

Grubość: 205g
Zastosowanie w aplikacjach: druk w wysokiej rozdzielczości, fotografie, grafiki we wnętrzach.
Dostępność: w stałej ofercie.

2/m

WYMIARY:

0.91 x 61 mb 
1,37 x 61 mb
2,26 x 61 mb

Elastyczna, poliestrowa tkanina do zastosowań wewnętrznych, a także w systemach wystawienniczych. 
Nadaje się do podświetlanych systemów ramowych. Również sprawdza się jako podłoże na rolety. 
Materiał nie blokuje dostępu światła. 

Grubość: 265g  
Zastosowanie w aplikacjach: elementy scenografii, dekoracja wewnętrzna, rolety. 
Certyfikaty: trudnozapalność B1/M1.
Dostępność: pod zamówienie. 

WYMIARY:

1,03
1,52 x 30 mb
2,50 x 50 mb
3,10 x 50 mb 

 x 30 mb

Tapeta flizelinowa powstała z połączenia, za pomocą polimerów, specjalnej celulozy z włókniną. Nie 
zawiera PCW, metali ciężkich, formaldehydu, zmiękczaczy, rozpuszczalników oraz włókna szklanego. 
Przeznaczona do aplikacji na ściany za pomocą standardowych narzędzi do kładzenia tapet. Foto- 
realistyczna jakość zadruku. Szybkoschnąca, odporna na zarysowania. 
 
Gramatura: ok. 220 g/m
Zastosowanie w aplikacjach: grafika naścienna (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), 
tworzenie własnych aranżacji wnętrz.
Certyfikaty: Oeko-Tex 100, PZH, CE, klasa ochrony przeciwpożarowej: C-s1, d0.
Dostępność: w stałej ofercie.
Uwagi: aplikacja za pomocą kleju zewnętrznego.

2

WYMIARY:

0,75 x 40 mb

1

1

HP PHOTOREALISTIC POSTER PAPER

HP PHOTOREALISTIC POSTER PAPER

NESCHEN VARITEX DECOFRAME

NESCHEN VARITEX DECOFRAME

NESCHEN ERFURT CA DV 635

NESCHEN ERFURT CA DV 635

2

3

wysokojakościowy papier, fototapeta

tkanina na roletę

tapeta ze specjalnej celulozy
połączonej z włókniną

2

3

pigment sublimacja
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Wyjątkowa folia o trwałości 3-4 lata, do zastosowań wewnętrznych oraz na zewnątrz. Posiada usuwalny 
klej akrylowy, pozwalający w okresie do 2 lat zdjąć folię bez zostawiania kleju. MACal 8900 Designer Pro 
to nowość na rynku do unikatowych ozdób w niestandardowych kolorach. Polecana do zmiany koloru. 
Można drukować jednym kolorem według spersonalizowanego wzoru.

Grubość: 70 
Zastosowanie w aplikacjach: aplikacje naścienne, naklejki na meble.
Dostępność: pod zamówienie.

µm

Uwagi: seria 16 unikatowych kolorów. 

WYMIARY:

1,23 x 50mb  

Materiał samoprzylepny o strukturze tkaniny, na bazie PET z usuwalnym klejem, przeznaczony do 
dekoracji wewnętrznej, na proste, gładkie powierzchnie - m.in. ściany. Warstwa klejąca pozwala na 
szybką, estetyczną aplikację bez konieczności używania dodatkowych klejów. 

Grubość: 175 µm
Zastosowanie w aplikacjach: aplikacje naścienne, naklejki na meble.
Dostępność: pod zamówienie.
Uwagi: ściany bez powłok farby, tynku, itp.

WYMIARY:

1,00 x 25 mb
1,37 x 45,72 mb

Papier lateksowy do aplikacji naściennej jako tapeta. Łatwy do nakładania za pomocą standardowych 
narzędzi do tapetowania. Materiał zawiera warstwę lateksu, co pozwala na zachowanie stabilności 
wymiarowej po nałożeniu kleju. 

Grubość: 212g 
Zastosowanie w aplikacjach: tapeta naścienna.
Dostępność: w stałej ofercie.

 (występuje również  140g)

WYMIARY:

1,37 x 45,7 mb
1,52 x 45,7 mb

1

1

MACTAC MACAL 8982-09 DESIGNER’S SERIES

MACTAC MACAL 8982-09
DESIGNER’S SERIES

MACTAC DECO SILKY ( SATIN )

 MACTAC DECO SILKY

APEX PREMIUM PAPIER LATEXOWY 212

APEX LATEXOWY 212G

2

3

folia samoprzylepna, kolor Mocha

tapeta o strukturze tkaniny,
samoprzylepna

papier lateksowy do aplikacji
jako tapeta

2

3

www.integart.com.pl

KUCHNIA - SUBTELNA MOCHA
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Samoprzylepna folia monomerowa posiadająca bardzo mocny klej dzięki czemu nie odkleja się od 
powierzchni. Łatwość i szybkość aplikacji pozwala na natychmiastową zmianę wystroju wnętrza. 
Dedykowana jest do średniookresowych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych na trudnych 
powierzchniach.  Zabezpieczona laminatem z uwagi na lokalizację aplikacji.

Grubość: 100 µm
Zastosowanie w aplikacjach: dekoracja naścienna: tapety, naklejki na meble, inne powierzchnie 
płaskie np. obudowy wanny.   
Dostępność: w stałej ofercie.

Folia imitująca piaskowane szkło (Etched Glass) to specjalna folia, po jej naklejeniu uzyskuje się                         
efekt piaskowanego szkła podobny do odbicia światła od zmrożonej powierzchni z dużą ilością mikro-
kryształków lodu. Najczęściej stosuje się ją do oklejania szklanych powierzchni. Folię można drukować 
i wycinać ploterowo (wzory, napisy) - spełnia funkcję komunikacyjną. Trwałość druku to 5-7 lat.

Grubość:  80 µm
Zastosowanie w aplikacjach: częstym zastosowaniem jest ograniczenie przezierności szkła: karetki 
pogotowia, pomieszczenia służbowe, toalety, dekoracyjne aplikacje na szyby, szklane ścianki itp.
Dostępność: w stałej ofercie. 

WYMIARY:

1,22 x 50 mb

Tapeta typu "winyl na flizelinie" - białe PCW na podkładzie flizelinowym, przeznaczona do aplikacji           
na ściany za pomocą standardowych narzędzi do aplikacji tapet. Fotorealistyczna jakość zadruku. 
Szybkoschnąca, odporna na zarysowania, posiada atest niepalności B1. Tapeta o strukturze sand - ma 
powierzchnię drobnego piasku.

: ok. 350 g
Zastosowanie w aplikacjach: tapety (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), tworzenie 
własnych aranżacji wnętrz.
Certyfikaty: PZH, CE, Bio-Pruf, klasa ochrony przeciwpożarowej: B1.

Uwagi: aplikacja za pomocą kleju zewnętrznego. 

2Grubość /m

Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,30 x 50 mb 

1

1

MACTAC WW 300 / LAMINAT MACTAC PERMAGARD 7285

MACTAC WW 300

KEMICA SILVER FROSTY 5052

KEMICA SILVER FROSTY 5052

NESCHEN SOLVOPRINT SAND NW

NESCHEN SOLVOPRINT SAND NW

2

3

aplikacja z laminatem

folia dekoracyjna

tapeta papierowa powlekana
PCW na podkładzie flizelinowym

2

3

*w przypadku druku UV 
(wymagany test druku i sprawdzenie ścieralności)

*

WYMIARY:

1,37 x 50 mb 
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ŁAZIENKA - MAKOWA PANIENKA

aplikacja z laminatem - więcej na stronie 20



Tapeta typu "winyl na flizelinie" - białe PCW na podkładzie flizelinowym, przeznaczona do aplikacji           
na ściany za pomocą standardowych narzędzi do aplikacji tapet. Fotorealistyczna jakość zadruku. 
Szybkoschnąca, odporna na zarysowania, posiada atest niepalności B1. Tapeta o strukturze smooth - 
ma powierzchnię gładką.

2Grubość: ok. 350 g/m
Zastosowanie w aplikacjach: tapety (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), tworzenie 
własnych aranżacji wnętrz.
Certyfikaty: PZH, CE, Bio-Pruf, klasa ochrony przeciwpożarowej: B1.
Dostępność: w stałej ofercie.
Uwagi: aplikacja za pomocą kleju zewnętrznego.

WYMIARY:

1,30 x 50 mb 

Materiał samoprzylepny o strukturze tkaniny, na bazie PET z usuwalnym klejem, przeznaczony do 
dekoracji wewnętrznej, na proste, gładkie powierzchnie - m.in. ściany. Warstwa klejąca pozwala na 
szybką, estetyczną aplikację bez konieczności używania dodatkowych klejów. 

Grubość: 175 µm
Zastosowanie w aplikacjach: aplikacje naścienne, naklejki na meble, tapety.
Dostępność: pod zamówienie.
Uwagi: ściany bez powłok farby, tynku, itp.

WYMIARY

1,00 x 25 mb
1,37 x 45,72 mb

:

1

1
NESCHEN VARITEX DECOFRAME

NESCHEN SOLVOPRINT SMOOTH NW

NESCHEN SOLVOPRINT SMOOTH NW

MACTAC DECO SILKY ( SATIN )

MACTAC DECO SILKY

2

3

tkanina na roletę

tapeta papierowa powlekana
PCW na podkładzie flizelinowym

tapeta o strukturze tkaniny,
samoprzylepna

2

3

*w przypadku druku UV 
(wymagany test druku i sprawdzenie ścieralności)

*

Elastyczna, poliestrowa tkanina 
Nadaje się do podświetlanych systemów ramowych. Również sprawdza się jako podłoże na rolety. 
Materiał nie blokuje dostępu światła. 

Grubość: 265g  
Zastosowanie w aplikacjach: elementy scenografii, dekoracja wewnętrzna, rolety. 
Certyfikaty: trudnozapalność B1/M1.
Dostępność: pod zamówienie. 

do zastosowań wewnętrznych, a także w systemach wystawienniczych. WYMIARY:

1,03
1,52 x 30 mb
2,50 x 50 mb
3,10 x 50 mb 

 x 30 mb

NESCHEN VARITEX DECOFRAME

pigment sublimacja

www.integart.com.pl 7

SYPIALNIA - HAWAJSKI RAJ



Tapeta flizelinowa powstała z połączenia, za pomocą polimerów, specjalnej celulozy z włókniną. Nie 
zawiera PCW, metali ciężkich, formaldehydu, zmiękczaczy, rozpuszczalników oraz włókna szklanego. 
Przeznaczona do aplikacji na ściany za pomocą standardowych narzędzi do kładzenia tapet. 
Fotorealistyczna jakość zadruku. Szybkoschnąca, odporna na zarysowania, klasa ochrony przeciw-
pożarowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1.

2Grubość: ok. 220 g/m
Zastosowanie w aplikacjach: tapety (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), tworzenie 
własnych aranżacji wnętrz.
Certyfikaty: Oeko-Tex 100, PZH, CE, klasa ochrony przeciwpożarowej: C-s1, d0.
Dostępność: w stałej ofercie.
Uwagi: aplikacja za pomocą kleju zewnętrznego. 

WYMIARY:

0,75 x 40 mb

Elastyczny, bardzo cienki, niemagnetyczny i łatwy w zadruku materiał. Nie ma właściwości magnety-
cznych, ale jest łatwo przyciągany przez tablice magnetyczne lub inne powierzchnie posiadające siłę 
magnetyczną. Łatwy do przemieszczania i trwały w użytkowaniu. To nowatorskie rozwiązanie dla 
wewnętrznych i zewnętrznych reklam wykonanych na podłożu magnetycznym. Posiada dużą zdolność 
utrzymania i dużą stabilność. Polecany z systemem magnetycznych paneli ściennych Wallatract. 

 310g  
Zastosowanie w aplikacjach: rapid display POP & POS, materiały pomocnicze w szkoleniach 
biznesowych, edukacyjnych, oznakowanie biurowców, dworców, oznakowanie w supermarketach, 

gadżety (tylko na podłożu 
magnetycznym)

2Grubość: /m

często zmieniane reklamy i oznakowania w środkach komunikacji miejskiej, 

Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,27 x 30 mb 

1

1
MITYLON 100 PMB

NESCHEN ERFURT CA DV 615

NESCHEN ERFURT CA DV 615

STEEL PAPER MAGNAFLEX 

SYSTEM PANELI ŚCIENNYCH
MAGNAFLEX STEEL PAPER

2

3

narzuta na łóżko z mikrofibry

tapeta ze specjalnej celulozy
połączonej z włókniną

tapeta steel paper na panelach
magnetycznych

2

3

Mitylon to produkt delikatny, miły w dotyku, antyroztoczowy, szybkoschnący i oddychający. Ze względu 
na ekologiczność i kontakt ze skórą polecana jest do druku tuszami lateksowymi. Wolna jest od PCV 
i może być poddana recyklingowi. Ma przyznany Certyfikat Oeko-Tex 100 klasa I. Łatwo usuwa kurz, 
brud oraz tłuszcz. Odporna jest na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. W obróbce zachowuje 
stabilność wymiarową, nie strzępi się i jest lekka.

Grubość: 100g  
Zastosowanie w aplikacjach: poduszki, obrusy, podkładki tkaninowe, ścierki oraz ściereczki okularowe,  
elementy scenografii, ręczniki, pokrycia.
 Certyfikaty: eco/ recykling.
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

2,12 x 100 mb 

MITYLON 100 PMB
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POKÓJ DZIECIĘCY - PIERWSZA KLASA



Samoprzylepna, bardzo wytrzymała tapeta flizelinowa. Posiada klej półtrwały i repozycjonowalny. 
Łatwa do usunięcia. Prosta aplikacja na gładkich i słabochłonnych powierzchniach. Materiał doskonały 
na fototapety i naklejki. Fotorealistyczna jakość zadruku. Szybkoschnąca, odporna na zarysowania.

 ok. 180 g
Zastosowanie w aplikacjach: grafika naścienna (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), 
tworzenie własnych aranżacji wnętrz.
Dostępność: w stałej ofercie.

2Grubość: /m

WYMIARY:

1,50  x 50 mb

1

1
MACTAC WW 300

NESCHEN EVENT FLEECE CA ADH

NESCHEN EVENT FLEECE CA ADH

NESCHEN SOLVOPRINT STUCCO NW

NESCHEN SOLVOPRINT STUCCO NW

2

3

aplikacja na meble z laminatem

samoprzylepna tapeta flizelinowa

tapeta papierowa powlekana PCW

2

3

Tapeta typu "winyl na flizelinie" - białe PCW na podkładzie flizelinowym, przeznaczona do aplikacji        
na ściany za pomocą standardowych narzędzi do aplikacji tapet. Fotorealistyczna jakość zadruku. 
Szybkoschnąca, odporna na zarysowania, posiada atest niepalności B1. Tapeta o strukturze stucco - ma 
powierzchnię tynku.

 ok. 350 g/
Zastosowanie w aplikacjach: tapety (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), tworzenie 
własnych aranżacji wnętrz.
Certyfikaty: PZH, CE, Bio-Pruf, klasa ochrony przeciwpożarowej: B1.
Dostępność: w stałej ofercie.
Uwagi: aplikacja za pomocą kleju zewnętrznego.

2Grubość: m

WYMIARY:

1,30 x 50 mb 

*w przypadku druku UV 
(wymagany test druku i sprawdzenie ścieralności)

*

Samoprzylepna folia monomerowa posiadająca bardzo mocny klej, dzięki czemu nie odkleja się od 
powierzchni. Łatwość i szybkość aplikacji pozwala na natychmiastową zmianę wystroju wnętrza. 
Dedykowana jest do średniookresowych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych na trudnych 
powierzchniach.  

Grubość: 100 µm
Zastosowanie w aplikacjach: dekoracja naścienna: tapety, naklejki na meble, inne powierzchnie 
płaskie m.in. obudowy wanny.   
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,37 x 50 mb 
 

MACTAC WW 300
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POKÓJ DZIECIĘCY - ŚWIAT MALUSZKA

aplikacja z laminatem - więcej na stronie 20



Tapeta papierowa przeznaczona do tworzenia grafiki naściennej. Nie 
zawiera PCW. Przy zadruku technologią lateksową jest doskonałą, ekologiczną alternatywą dla tapet 
winylowych. Jako jedyna na rynku posiada zaaplikowaną warstwę kleju, przez co jest gotowa                    
do natychmiastowego użycia, nawet przez niewykwalifikowane osoby. Papier zapewnia trwałość 
ekspozycji grafiki wewnątrz do 20 lat przy braku ekspozycji na słońce. Łatwa w usuwaniu 

Grubość: 176 g
Zastosowanie w aplikacjach: dekoracje ścienne, fototapety.
Certyfikaty: PZH, Greenguard.
Dostępność: w stałej ofercie.

z klejem aktywowanym wodą 

przez 
namoczenie.

2/m

WYMIARY:

1,06 x 30,5 mb
1,37 x 30,5 mb
1,37 x 91,4 mb

Biała, błyszcząca lub matowa folia PCW monomeryczna, kalandrowana, dostępna w wersji z klejem 
transparentnym, szarym oraz czarnym, do realizacji średnioterminowych. Cechuje ją intensywna biel           
i odporność na UV. W rozwiązaniu podłogowym należy stosować z laminatem podłogowym np. Neschen   

Grubość: 100 µm
Zastosowanie w aplikacjach: aplikacja na różne podłoża, do zastosowania zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz.
Dostępność: w stałej ofercie. 

1

1

KEMICA SILVER FROSTY 5052

KEMICA SILVER FROSTY 5052

HP WALL PAPER

HP WALL PAPER

KEMICA DIGIT 100 /  NESCHEN CLEAR SAND 

KEMICA DIGIT 100

2

3

folia dekoracyjna na okna

tapeta z klejem aktywowanym wodą

folia podłogowa z laminatem

2

3

WYMIARY:

1,55 x 50 mb
1,62 x 50 mb

1,05 x 50 mb
1,27 x 50 mb
1,37 x 50 mb

Folia imitująca piaskowane szkło (Etched Glass) to specjalna folia, po jej naklejeniu uzyskuje się                         
efekt piaskowanego szkła podobny do odbicia światła od zmrożonej powierzchni z dużą ilością mikro-
kryształków lodu. Najczęściej stosuje się ją do oklejania szklanych powierzchni. Folię można drukować 
i wycinać ploterowo (wzory, napisy) - spełnia funkcję komunikacyjną. Trwałość druku to 5-7 lat.

Grubość:  80 µm
Zastosowanie w aplikacjach: częstym zastosowaniem jest ograniczenie przezierności szkła: karetki 
pogotowia, pomieszczenia służbowe, toalety, dekoracyjne aplikacje na szyby, szklane ścianki itp.
Dostępność: w stałej ofercie. 

WYMIARY:

1,22 x 50 mb
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HOL - BIZNESOWY KONCEPT

aplikacja z laminatem - więcej na stronie 20



Dekoracyjny materiał, na bazie tkaniny poliestrowej powleczonej PCW, imitujący skórę. Mięsisty                   
i przyjemny w dotyku. Dedykowany do druku, znakowania w realizacjach drobnych form użytkowych, 
dekoracyjnych czy tapicerskich. Materiał łatwo poddaje się obróbce, np. szyciu, nie strzępi się.                  
W długookresowych rozwiązaniach tapicerskich wymaga zabezpieczenia lakierem bądź laminatem. 
W druku pozwala uzyskać ładne i zwracające uwagę nasycone i wysokiej jakości grafiki. 

Grubość: 550 g
Zastosowanie w aplikacjach: torby, worki, pokrycia i poszycia dekoracyjne, promocyjne formy odzieży.
Dostępność: poza ofertą Integart.

WYMIARY:

1,40 x 50 mb  

Sztywna folia poliestrowa przeznaczona do grafiki podświetlanej. Drukowana technologią lateksową 
zapewnia ostrą, bogatą kolorystykę i umożliwia szybką wymianę reklamy w miejscach sprzedaży. 
Grafika na folii jest sucha i przygotowana do użycia natychmiast po wydrukowaniu. Idealna na reklamy 
podświetlane  w miejscach sprzedaży,  powiększone fotografie oraz na  grafikę w nośnikach "light box”.

Grubość: 275g 
Zastosowanie w aplikacjach: grafiki podświetlane, kasetony reklamowe, abażury lamp.
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

0.91 x 30,5 mb 
1,06 x 30,5 mb
1,37 x 30,5 mb
1,52 x 30,5 mb 

1

1

NAPA PRINT

NAPA 
PRINT

NAPA PRINT

MACTAC DECO SILKY

HP BACKLIT POLYESTER FILM

HP BACKLIT POLYESTER FILM

2

3

ekoskóra z nadrukiem

tapeta samoprzylepna
o strukturze tkaniny

abażur na lampę

2

3

Materiał samoprzylepny o strukturze tkaniny, na bazie PET z usuwalnym klejem, przeznaczony do 
dekoracji wewnętrznej, na proste, gładkie powierzchnie - m.in. ściany. Warstwa klejąca pozwala na 
szybką, estetyczną aplikację bez konieczności używania dodatkowych klejów. 

Grubość: 175 
Zastosowanie w aplikacjach: aplikacje naścienne, naklejki na meble.
Dostępność: pod zamówienie.

µm

Uwagi: ściany bez powłok farby, tynku, itp.

WYMIARY:

1,00 x 25 mb
1,37 x 45,72 mb

MACTAC DECO SILKY ( SATIN )
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SALON SPA - GORĄCE PIASKI



Wysokojakościowy, elegancki papier foto o błyszczącej strukturze.

Przeznaczony do zastosowania wewnętrznego. 

2/m

 Charakteryzuje go wysoka 
gramatura. Dzięki świetnym parametrom wydruku idealny do takich zastosowań jak fotografia 
artystyczna, dając piękne i efektowne wydruki. Stosując „film kleju” można w łatwy sposób wykończyć 
grafikę w formie obrazu. 

Grubość: 220g
Zastosowanie w aplikacjach: zdjęcia, grafiki.
Dostępność: w stałej ofercie. 

WYMIARY:

1,06 x 50 mb
1,37 x 50 mb 

Lekki materiał poliestrowy do wnętrz oraz
Odporny na rozdarcia i łatwy w utylizacji.  

Idealny do wszelkich dekoracji, 

przeznaczony  do użytku zewnętrznego. Trwały, nie rozciąga 
się, stanowi alternatywę dla tradycyjnych bannerów z PCW. 

 draperii w pomieszczeniach oraz flag. 
 

Grubość: 210 g
Zastosowanie w aplikacjach: alternatywa dla tradycyjnych bannerów, dekoracja wnętrz, flag.
Dostępność: poza ofertą

WYMIARY:

1,06
1,52 x 30 mb

2,52 x 100 mb 

 x 50 mb

Mitylon to produkt delikatny, miły w dotyku, antyroztoczowy, szybkoschnący i oddychający. Ze względu 
na ekologiczność i kontakt ze skórą polecana jest do druku tuszami lateksowymi. Wolna jest od PCV 
i może być poddana recyklingowi. Ma przyznany Certyfikat Oeko-Tex 100 klasa I. Łatwo usuwa kurz, 
brud oraz tłuszcz. Odporna jest na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. W obróbce zachowuje 
stabilność wymiarową, nie strzępi się i jest lekka.

Grubość: 100g  
Zastosowanie w aplikacjach: poduszki, obrusy, podkładki tkaninowe, ścierki oraz ściereczki okularowe,  
elementy scenografii, ręczniki, pokrycia mebli
 Certyfikaty: eco/ recykling.
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

2,12 x 100 mb 

1

1

APEX PREMIUM PAPIER FOTOGRAFICZNY BŁYSK

APEX PREMIUM 
PAPIER FOTOGRAFICZNY BŁYSK

HP LIGHT TEXTILE 

LIGHT TEXTILE

MITYLON 100 PMB

MITYLON 100 PMB

2

3

wysokojakościowy wydruk
fotograficzny

tkanina na roletę

poduszka z mikrofibry

2

3
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POKÓJ HOTELOWY - HOTEL 52



Samoprzylepny canvas, 100% bawełna, przeznaczony do profesjonalnej dekoracji ścian i mebli. Nowa-
torskie i estetyczne podejście do wyglądu powierzchni pozwala na odświeżenie ścian hotelowych, 
recepcji, restauracji, biur, ale również pokoi dziecięcych, sypialni itp. 

Grubość: 370g  
Zastosowanie w aplikacjach: tapety, dekoracje naścienne, naklejki, 
Dostępność: w stałej ofercie. 

obrazy, reprodukcje.

WYMIARY:

1,37 x 25 mb 

Półprzezroczysta, samoprzylepna folia do wyklejania okien. Służy ograniczeniu przezierności szkła, 
zapobiega przenikaniu promieni ultrafioletowych. Dzięki swej strukturze oraz wytłoczonym, różno-
rodnym wzorom, posiada dodatkowo walory zdobiące. Dla zwiększenia intrygującego efektu folie te 
mogą być również zadrukowane. 

90 
Zastosowanie w aplikacjach: do wyklejania okien, szerokie zastosowanie w obiektach biurowych, 
restauracjach, szpitalach, basenach, powierzchniach handlowych i wielu innych.

  

Trwałość druku to 5 lat.

Grubość: µm

Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,22 x 50 mb

Tapeta papierowa z klejem aktywowanym wodą przeznaczona do tworzenia grafiki naściennej. Nie 
zawiera PCW. Przy zadruku technologią lateksową jest doskonałą, ekologiczną alternatywą dla tapet 
winylowych. Jako jedyna na rynku posiada zaaplikowaną warstwę kleju, przez co jest gotowa                    
do natychmiastowego użycia, nawet przez niewykwalifikowane osoby. Papier zapewnia trwałość 
ekspozycji grafiki wewnątrz do 20 lat przy braku ekspozycji na słońce. 

2Grubość: 176 g/m
Zastosowanie w aplikacjach: dekoracje ścienne, fototapety.
 Certyfikaty: PZH, Greenguard.
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,06 x 30,5 mb
1,37 x 30,5 mb
1,37 x 91,4 mb

1

1

MACTAC DECO CANVAS

MACTAC DECO CANVAS

LG WINDECO LC5511

LG WINDECO LC5511

HP WALL PAPER

HP WALL PAPER

2

3

samoprzylepna tkanina bawełniana,
tapeta

folia dekoracyjna na okna

tapeta z klejem aktywowanym wodą

2

3
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RESTAURACJA - W KRÓLEWSKIM STYLU



Folia monomeryczna z PCW umożliwiająca łatwą i szybką aplikację bez udziału grupy specjalistów - 
nawet przy wyklejaniu dużych powierzchni. W razie błędu przy naklejaniu folia daje możliwość 
poprawki bez szkody dla końcowego efektu. Dostępna w wersji białej: połysk lub mat oraz clear mat. 
Wysoka jakość kolorów, do aplikacji na proste i lekko zakrzywione powierzchnie. Posiada specjalny klej 
DOT - klej umożliwia łatwą aplikację bez bąbli oraz ewentualne przeniesienie aplikacji w inne miejsce 
bez utraty właściwości klejących materiału. Sprawdza się w okazjonalnych rozwiązaniach.
Grubość: 100 µm
Zastosowanie w aplikacjach: materiał idealny do aplikacji: POS, na witryny sklepowe, dekoracja wnętrz  
i mebli, wewnętrzna reklama i oznakowanie lokalu.
Certyfikaty: klasa ochrony przeciwpożarowej: B1 / M1.
Dostępność: dostępny w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,37 x 50 mb 
1,55 x 50 mb 

1,06 x 50 mb

 

Materiał o splocie tkaniny do napinania na system dekoracyjny oparty o profile naścienne lub sufitowe. 
Główną zaletą systemu jest nienaganna, wysoka estetyka i natychmiastowy efekt. Przy zastosowaniu 
tkanin Descor i systemu napinającego z dużą łatwością można zmieniać wnętrza, nadając im 
niepowtarzalny, spektakularny i indywidualny charakter. Możliwość zadruku cyfrowego, na tkaninach 
Descor w technologii HP Latex.
Grubość: ok. 400g

nowoczesne rozwiązanie dedykowane do aranżacji prestiżowych, 
komercyjnych lub prywatnych wnętrz. 
Certyfikat: certyfikat Euroklasy B-s2-d0.
Dostępność: poza ofertą Integart.
Uwagi: montaż przez autoryzowany zespół  instalatorów. 

Zastosowanie w aplikacjach: 

WYMIARY:

3,20 x 50 mb    

Biała, błyszcząca lub matowa folia PVC monomeryczna, kalandrowana, dostępna w wersji z klejem 
transparentnym, szarym oraz czarnym, do realizacji średnioterminowych. Cechuje ją intensywna biel           
i odporność na UV. W rozwiązaniu na podłogę  stosować z laminatem podłogowym, np. LG.

Grubość: 100µm
Zastosowanie w aplikacjach: aplikacja na różne podłoża, do zastosowania zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz.
Dostępność: w stałej ofercie. 

1

1

NESCHEN EASY DOT 100 PE MATT

NESCHEN EASY DOT 100 PE MATT

PONGS DESCOR

PONGS DESCOR

KEMICA DIGIT 100 / LG LAMINAT PODŁOGOWY LP 40000

KEMICA DIGIT 100

2

3

folia z klejem punktowym, aplikacje
dekoracyjne

system napinający z tkaniną

aplikacja na podłogę z laminatem
podłogowym

2

3

TEXTIL

R

WYMIARY:

1,55 x 50 mb
1,62 x 50 mb

1,05 x 50 mb
1,27 x 50 mb
1,37 x 50 mb
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CENTRUM HANDLOWE - ZAKUPOWY SZAŁ

aplikacja z laminatem - więcej na stronie 20



Lekka tkanina banerowa przeznaczona do druku lateksowego, solwentowego i UV. Wodo i wiatro 
wytrzymałość oraz zwarta i gładka struktura sprawiają, iż można użyć tego produktu do produkcji 
parasoli, parawanów  itp.

Grubość: 120g  
Zastosowanie w aplikacjach: flagi, owiewki, zasłony, parasole, kotary.
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,37 x 30,5 mb
1,52 x 30,5 mb

 

1,06 x 30,5 mb

 

Folia umożliwiająca łatwą i szybką aplikację bez udziału grupy specjalistów - nawet przy wyklejaniu 
dużych powierzchni. W razie błędu przy naklejaniu folia daje możliwość poprawki bez szkody dla 
końcowego efektu. Folia monomeryczna z PCW o grubości 100 µm, w wersji półprzezroczysta. Wysoka 
jakość kolorów, do aplikacji na proste i lekko zakrzywione powierzchnie. Posiada specjalny klej DOT - klej 
umożliwia łatwą aplikację bez bąbli oraz ewentualne przeniesienie aplikacji w inne miejsce bez utraty 
właściwości klejących materiału.  
Grubość: 100 µm
Zastosowanie w aplikacjach: materiał idealny do aplikacji: POS, na witryny sklepowe, dekoracja wnętrz  
i mebli, wewnętrzna reklama i oznakowanie lokalu.
Certyfikaty: klasa ochrony przeciwpożarowej: B1 / M1.
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,06 x 50 mb
1,37 x 50 mb 
1,55 x 50 mb  

Steiko Backlit 510 to wysokiej jakości materiał banerowy powlekany do realizacji wielkoformato-        
wych. Materiał posiada właściwości przepuszczające i rozpraszające światło. Poprzez podświetlenie, 
prezentacja jest bardziej wyrazista przy ekspozycji nocnej, co powoduje zwiększenie atrakcyjności 
grafiki reklamowej. 

 510g
Zastosowanie w aplikacjach: tablice billbordowe podświetlane, kasetony, tablice podświetlane na 
przystankach komunikacji miejskiej.

Trwałość druku to 1-3 lata.

Grubość: 

Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,60 x 50 mb
2,50 x 50 mb
3,20 x 50 mb

1

1

APEX PREMIUM BANNER LITE FR

APEX PREMIUM BANNER LITE FR

NESCHEN EASY DOT 100 PE CLEAR

NESCHEN EASY DOT 100 PE CLEAR

STEIKO BACKLIT S-COAT 510 

STEIKO BACKLIT S-COAT 510 

2

3

lekka tkanina banerowa

aplikacje na meble

aplikacja do podświetlania

2

3
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BOUTIQUE - KWINTESENCJA MODY



Innowacyjna, przyjazna dla środowiska folia bez ftalanów i PCW. Kluczowe cechy to rozciągliwość aż do 
150%, możliwość aplikacji w wysokich i niskich temperaturach, łatwość aplikacji i usuwania, możliwość 
repozycjonowania, wyjątkowa wytrzymałość, proekologiczny charakter. Zastosowanie laminatu 3M™ 
Envision™ 8548G podkreśla głęboki połysk oraz żywe kolory druku. Produkt objęty gwarancją 3M™ 
MCS™ - najszersza gwarancja na gotową grafikę w całej branży, która daje poczucie bezpieczeństwa 
producentom i klientom końcowym. Trwałość  do 12 lat.

Zastosowanie w aplikacjach: reklama na pojazdach, łodziach, na tynkach strukturalnych (z laminatem 
8548G) oraz wielu innych podłożach płaskich, zagiętych, nitowanych oraz głębokich przetłoczeniach 3D.
Znak: Greener Solutions, 

Grubość: 0,05 mm

gwarancja 3M™ MCS™.
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,37 x 25 mb
1,37 x 50 mb
1,22 x 50 mb

Samoprzylepna folia monomerowa o perforowanej powierzchni. Poprzez równomierne rozmieszcze-
nie tysięcy małych otworków uzyskuje się efekt półprzepuszczalności światła ok 40%. Po zadruko- 
waniu i naklejeniu na szybę pomieszczenia lub pojazdu, powstaje ciekawy efekt graficzny. Osoby 
przebywające wewnątrz, dzięki półprzepuszczalności folii, będą miały ograniczoną widoczność tylko        
w niewielkim stopniu. 

Grubość: 160 
Zastosowanie w aplikacjach: witryny sklepowe, szklane elewacje biurowców stacje benzynowe, szyby 
pojazdów komunikacji miejskiej.

Trwałość druku to 1-3 lat.

µm

Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

50 mb
50 mb
50 mb

0,98 x 50 mb
1,05 x 
1,27 x 
1,37 x 
1,52 x 50 mb

Lekki, gładki, ekologiczny nośnik do wysokojakościowych wydruków. Stanowi alternatywę dla  papieru 
o dużej gramaturze oraz papieru fotograficznego. Pozwala uzyskać żywe kolory i imponującą grafikę.  
Idealny nośnik do drukowania materiałów typu roll-up. Nie zawija się i nie marszczy. Łatwy w utylizacji. 

Grubość: 120g/ ; 180g/  (samoprzylepny)
Zastosowanie w aplikacjach: fotografie, grafiki w wysokiej rozdzielczości, do aplikacji wewnątrz i na 
zewnątrz.
Dostępność: w stałej ofercie.

2 2m m

WYMIARY:

1,06 x 30,5 mb
1,06 x 61 mb

1

1

3M™ ENVISION™ 480Cv3 / LAMINAT  3M ENVISION LAMINAT 8548G

3M™ ENVISION™ 480Cv3

STEIKO 40 FOLIA OWV

MAO 40 FOLIA OWV

HP EVERYDAY MATTE POLYPROPYLENE

HP EVERYDAY MATTE POLYPROPYLENE

2

3

aplikacja na ścianę

aplikacje na szyby

roll up

2

3
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FITNESS - SPORTOWE SZALEŃSTWO

aplikacja z laminatem - więcej na stronie 20



Folia monomeryczna z PCW o grubości 100 µm w wersji błysk. Umożliwia łatwą i szybką aplikację bez 
udziału grupy specjalistów - nawet przy wyklejaniu dużych powierzchni! W razie błędu przy naklejaniu 
folia daje możliwość poprawki bez szkody dla końcowego efektu. Posiada specjalny klej DOT - klej 
umożliwia łatwą aplikację bez bąbli oraz ewentualne przeniesienie aplikacji w inne miejsce bez utraty 
właściwości klejących materiału. Wysoka jakość kolorów, do aplikacji na proste i lekko zakrzywione 
powierzchnie.
Grubość: 100 µm
Zastosowanie w aplikacjach: materiał idealny do aplikacji: P.O.S., witryn sklepowych, dekoracji wnętrz  
i mebli, wewnętrznej reklamy i oznakowań.
Certyfikaty: atest niepalności: B1 / M1.
Dostępność: w stałej ofercie.

Wysokiej jakości, powlekany materiał banerowy odpowiedni do projektów wielkoformatowych. 
Konstrukcja materiału składa się z poliestrowej siatki powlekanej PCW z dużym dodatkiem 
plastyfikatorów. Jego mocna struktura i gładka, matowa powierzchnia daje możliwość bardzo 
uniwersalnego zastosowania, zarówno do realizacji długoterminowych na zewnątrz, jak i do ekspozycji 
wewnętrznych. 

 510g
Zastosowanie w aplikacjach: zewnętrze banery reklamowe wielkoformatowe na budynkach i w wolnej 
przestrzeni,  banery wewnętrzne systemów komunikacji wizualnej w centrach handlowych, targowych, 
salonach samochodowych.

Trwałość druku to 1-3 lata.

Grubość: 

Dostępność: w stałej ofercie.

Najwyższej jakości wszechstronna permanentna graficzna folia wylewana. Akrylowy, szary i repozy-
cjonowalny klej typu Controltac™ Comply™v3 z udoskonalonymi kanalikami pozwala na łatwą i szybką 
aplikację bez powstawania pęcherzyków. Cechują ją rozciągliwość do 125%, bardzo duża trwałość, 
odporność na promieniowanie UV i wysokie temperatury. 3M zapewnia gwarancję na użytkowane 
grafiki w ramach programów gwarancyjnych 3M™ Performance Guarantee i/lub 3M™ MCS™. Trwałość  
do 10 lat.

Zastosowanie w aplikacjach: ekspozycje długookresowe, pełnobarwne grafiki na pojazdy 
samochodowe, pociągi, autobusy, przyczepy, podłoża płaskie, zagięte, nitowane, przetłoczenia.

Grubość: 0,05mm (bez kleju)

Znak: gwarancja 3M™ Performance Guarantee i/lub 3M™ MCS™. 
Dostępność: w stałej ofercie.

1

NESCHEN EASY DOT 100 PE GLOSS

NESCHEN EASY DOT 100 PE GLOSS

STEIKO FRONTLIT S-COAT 

STEIKO FRONTLIT S-COAT 

3M™ CONTROLTAC™  IJ 180Cv3 / 3M SCOTCHCAL 8518

3M™ CONTROLTAC™  IJ 180Cv3

2

3

aplikacje samoprzylepne

baner podwieszany

folia graficzna z laminatem

WYMIARY:

x 50 mb1,10 
1,37 x 50 mb
1,60 x 50 mb
2,20 x 50 mb
2,50 x 50 mb
2,60 x 50 mb
3,20 x 50 mb

1

2

3

WYMIARY:

1,37 x 50 mb 

WYMIARY:

1,22 x 50 mb
1,37 x 25 mb
1,37 x 50 mb
1,52 x 25 mb
1,52 x 50 mb
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SALON SAMOCHODOWY - CAR WRAPPING
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Tapeta flizelinowa powstała z połączenia, za pomocą polimerów, specjalnej celulozy z włókniną. Nie 
zawiera PCW, metali ciężkich, formaldehydu, zmiękczaczy, rozpuszczalników oraz włókna szklanego. 
Przeznaczona do aplikacji na ściany za pomocą standardowych narzędzi do kładzenia tapet. 
Szybkoschnąca, odporna na zarysowania, klasa ochrony przeciwpożarowej zgodnie z normą DIN EN 
13501-1. Erfurt DV 662 jest tapetą o gładkiej powierzchni. Tapeta zabezpieczona laminatem, który 
pochłania zapach.

2Grubość: ok. 220 g/m
Zastosowanie w aplikacjach: grafika naścienna (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), 
tworzenie własnych aranżacji wnętrz.
Certyfikaty: Oeko-Tex 100, PZH, CE, klasa ochrony przeciwpożarowej: C-s1, d0.
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,50 x 50 mb  

Polimerowa folia PCV dedykowana do zastosowań na proste lub lekko zakrzywione powierzchnie typu 
burta samochodowa, lekkie przetłoczenia itp. Trwałość 7 lat. Elastyczna, rozciągliwa i łatwa w aplikacji 
oraz usuwaniu. Folia dostępna również w wersji IMAGin JT 5929 MBF z klejem kanalikowym „buble 
free”. Folie są kompatybilne z laminatem polimerowym LF 3999 wersja błysk, LF 3998 wersja mat, 3991 
LF wersja błysk.

Grubość: 70 µm
Zastosowanie w aplikacjach: laminacja zabezpieczająca, personalizacja przedmiotów, aplikacja na 
meble.
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,37 x 50 mb

Ultraprzejrzysta folia z poliestru stworzona dla wewnętrznych i krótko okresowych zewnętrznych 
zastosowań adhezyjnych ze szczególnym uwzględnieniem głównie aplikacji na szkle, innych gładkich           
i płaskich powierzchniach. Cechuje się wysoką stabilnością wymiarową i nadaje się do wycinania wg 
konturu. Materiał w 100% do recyklingu.
Grubość: 125 µm
Zastosowanie w aplikacjach: 

Uwagi: umożliwia wielokrotnie przemieszczany bez utraty siły adhezji, łatwo zrywalna bez pozostałości 
kleju nawet po 2-3 latach po aplikacji.

Dedykowana do stosowania na: szyby, szkło, lustra, witryny sklepowe, 
meble; może pełnić funkcję reklamową i zabezpieczającą - ochronę na monitory, wyświetlacze, sprzęt 
elektroniczny, sprzęt AGD i itp.
Dostępność: w stałej ofercie. 

WYMIARY:

1,06 x 50 mb
1,27 x 30 mb
1,37 x 50 mb 

1

1

NESCHEN ERFURT CA DV 662 / MACTAC OLFACTIVE

NESCHEN ERFURT CA DV 662

MACTAC IMAGIN JT 5929 P

MACTAC IMAGIN JT 5929 P

NESCHEN WINDOW GRIP ULTRA CLEAR

NESCHEN WINDOW GRIP ULTRA CLEAR

2

3

tapeta ze specjalnej celulozy
połączonej z włókniną z laminatem
pochłaniającym zapach

aplikacje na meble

folia elektrostatyczna dedykowana
na powierzchnia szklane

2

3
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KLINIKA STOMATOLOGICZNA 
- KOJĄCA MORELA
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Samoprzylepna, ultraplastyczna folia monomerowa do naklejania na powierzchnie płaskie. Folia 
posiada mocny klej, dzięki czemu nie odkleja się również od powierzchni ścian malowanych. Łatwość         
i szybkość aplikacji pozwala na natychmiastową zmianę wystroju wnętrza. Mogą być aplikowane 
również na zewnątrz. Specjalnie zaprojektowana do naklejania na zewnętrzne ściany budynków              
o strukturalnym podłożu takim jak beton, cegła, klinkier, tynk itp.

Grubość: 55 µm
Zastosowanie w aplikacjach: meble, aplikacja na cegle, murze, betonie.
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,37 x 50 mb 

1

1
APEX PREMIUM BANNER LITE FR

HP WALL PAPER

HP WALL PAPER

MACTAC WW100

MACTAC WW100

2

3

tkanina dedykowana na parawany

tapeta z klejem aktywowanym wodą

ultraplastyczna folia, aplikacja
na meble

2

3

Tapeta papierowa z klejem aktywowanym wodą przeznaczona do tworzenia grafiki naściennej. Nie 
zawiera PCW. Przy zadruku technologią lateksową jest doskonałą, ekologiczną alternatywą dla tapet 
winylowych. Jako jedyna na rynku posiada zaaplikowaną warstwę kleju, przez co jest gotowa                    
do natychmiastowego użycia, nawet przez niewykwalifikowane osoby. Papier zapewnia trwałość 
ekspozycji grafiki wewnątrz do 20 lat przy braku ekspozycji na słońce. Również łatwa (przez 
namoczenie) w usuwaniu. 
 

2Grubość: 176 g/m
Zastosowanie w aplikacjach: dekoracje ścienne, fototapety.
 Certyfikaty: PZH, Greenguard.
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,06 x 30,5 mb
1,37 x 30,5 mb
1,37 x 91,4 mb
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SZPITAL - KOLOROWE SNY

Lekka tkanina banerowa przeznaczona do druku lateksowego, solwentowego i UV. Wodo i wiatro 
wytrzymałość oraz zwarta i gładka struktura sprawiają, iż można użyć tego produktu do produkcji 
parasoli, parawanów  itp.

Grubość: 120g  
Zastosowanie w aplikacjach: flagi, owiewki, zasłony, parasole, kotary.
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:

1,37 x 30,5 mb
1,52 x 30,5 mb

 

1,06 x 30,5 mb

 

APEX PREMIUM BANNER LITE FR



Laminat strukturalny dający realny kolor obrazom cyfrowym oraz stwarzający wrażenie faktury. Tworzy wrażenie 
kryształków, szczotkowanego metalu czy skóry. Dostępny również w wersji z drobinkami srebra, o strukturze drewna 
i skórki brzoskwiniowej.

Grubość: 170 µm, pozostałe struktury 60 µm  

Zastosowanie w aplikacjach: uszlachetnianie wydruku, okleiny na meble.
Dostępność: pod zamówienie.

MACTAC PERMAGARD 7285 to bezbarwna, półmatowa folia PCV, trwałość zewnętrzna 4 lata. 

Grubość: 70 µm
Dostępność: pod zamówienie.

MACTAC PERMAGARD 7285

WYMIARY:

1,53 x 50 mb
2,00 x 50 mb

1,04 x 50 mb
1,30 x 50 mb
1,37 x 50 mb

MACTAC PERMAFUN CARBON CLEAR

WYMIARY:

1,37 x 50 mb
1,37 x 25 mb

LAMINATY WYKORZYSTANE W REALIZACJACH
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laminat wykorzystany w realizacji, strona  6

laminat wykorzystany w realizacji, strona  9

Laminat polimerowy, pochłaniający zapach, przyciąga cząsteczki powodujące nieprzyjemny zapach i neutralizuje je. 
Nie zmienia pH powierzchni, na którą został zaaplikowany. Chroni powierzchnię przed uszkodzeniami i ścieraniem, 
uszlachetnia i podnosi kolorystykę materiału laminowanego. Wymaga zastosowania odpowiednich płynów Mactac. 

Grubość: 75 µm
Zastosowanie w aplikacjach: laminacja wydruków aplikowanych w pomieszczeniach narażonych na zapachy tj. 
toalety, gabinety lekarskie, kuchnie itp.
Dostępność: pod zamówienie. 

MACTAC OLF ACTIVE

WYMIARY:
1,37 x 25 mb

laminat wykorzystany w realizacji, strona 18

Ekonomiczny, transparentny laminat mat ze strukturą drobnego piasku oraz klejem na bazie wody. Odporny na 
zarysowania i nieodbijający światła. Chroni wydruk przed kurzem, wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
zabrudzeniami. 
Grubość: 80 µm
Zastosowanie w aplikacjach: krótko i średniookresowe ekspozycje do wewnątrz, krótkookresowe na zewnątrz.
Certyfikaty: certyfikat antypoślizgowości - R9/R10.
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:
1,04 x 50 mb
1,30 x 50 mb
1,40 x 50 mb
1,55 x 50 mb

NESCHEN FILMOLUX CLEAR SAND laminat wykorzystany w realizacji, strona 10

LG LAMINAT PODŁOGOWY LP 40000LG

Antypoślizgowy laminat podłogowy, struktura grubej skóry. Chroni zadrukowaną folię naklejoną na powierzchnię 
podłogi przed ścieraniem, zadrapaniem, brudem, promieniami UV. 
Grubość: 200 µm 
Zastosowanie w aplikacjach: zabezpieczenie grafik podłogowych. 
Certyfikaty: klasa natypoślizgowości R10.
Dostępność: w stałej ofercie. 

WYMIARY:
1,22 x 50 mb

laminat wykorzystany w realizacji, strona 14

TM TM3M  SCOTCHCAL  8518

Transparentny, wylewany laminat o wysokim połysku. Klej akrylowy, permanentny. Zapewnia długotrwałą ochronę 
grafiki produktów kompatybilnych drukowanych w technologii lateksowej. Dedykowany do folii IJ 180Cv3.
Zastosowanie w aplikacjach: do wewnętrznych i zewnętrznych zastosowań, aplikowany na zimno.
Grubość: 0,05 mm
Dostępność: w stałej ofercie.

WYMIARY:
1,23 x 50 mb
1,37 x 25 mb
1,37 x 50 mb
1,52 x 25 mb
1,52 x 50 mb

laminat wykorzystany w realizacji, strona 17

TM TMLaminat polimerowy dedykowany do folii 3M  ENVISION   480Cv3. Ekologiczny nie zawiera ftalanów i PWC, łączy  
w sobie walory laminatów 8518 i 8580. Kluczowe cechy to doskonała przejrzystość i połysk, niezrównana 
plastyczność, bardzo wysoka odporność na zarysowania, zwiększona wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcia.
Grubość: 0,05 mm
Dostępność: w stałej ofercie.

TM TMLAMINAT 3M  ENVISION   8548G

WYMIARY:
1,23 x 50 mb

    1,37 x 25 mb
    1,37 x 50 mb

laminat wykorzystany w realizacji, strona 16 



Piaseczno
tel. (22) 812-96-32
piaseczno@integart.com.pl

Bielsko-Biała
tel. (33) 817-19-16
bielsko@integart.com.pl

Poznań
tel. (61) 867-61-50
poznan@integart.com.pl

Bydgoszcz
tel. (52) 327-45-00
bydgoszcz@integart.com.pl

Toruń
tel. (56) 655-37-57
torun@integart.com.pl

Gdańsk
tel. (58) 554-15-24
gdansk@integart.com.pl

Wałbrzych
tel. (74) 665-96-06
walbrzych@integart.com.pl

Katowice
tel. (32) 209-59-19
katowice@integart.com.pl

Warszawa Wawer
tel. (22) 613-37-33
warszawa@integart.com.pl

Łódź
tel. (42) 633-95-55
lodz@integart.com.pl

Kraków
tel.
krakow@integart.com.pl

(12) 653-43-92

Warszawa Bielany
tel. (22) 697-08-58
warszawa3@integart.com.pl

Integart Sp. z o.o.

55-330 Błonie

gm. Miękinia k/ Wrocławia

tel. + 48 (71) 315-16-01

info@integart.com.pl
www.integart.com.pl

Wrocław
tel. (71) 350-38-58
wroclaw@integart.com.pl


