
O NAS
Od przeszło 30 lat �rma związana jest nierozłącznie z sektorem poligra�i funkcjonując jako 
kompleksowy dostawca papieru i podłoży do druku. Z czasem portfolio produktowe objęło również 
materiały i akcesoria opakowaniowe, media dla reklamy wielkoformatowej, spółka weszła również 
w branżę logistyczną na zasadzie brokera usługi transportowej. Dziś jednak najbardziej dumni 
jesteśmy z całkowicie polskiego kapitału zakładowego oraz najwyższej jakości serwisu, z którą 
utożsamiają nas Klienci. Cieszymy się z faktu coraz częściej dostrzeganej wartości tego faktu oraz 
ekonomicznego patriotyzmu Polaków. Wspierając polskie marki, wspierasz rozwój krajowej 
gospodarki.

Ponad 32 tysiące mkw. powierzchni magazynowej w tym 3 magazyny lokalne i 7 platform 
przeładunkowych na terenie kraju oraz zoptymalizowany łańcuch dostaw pozwala nam na realizację 
każdego zamówienia w 24h. W większych miastach średni czas dostawy nie przekracza 20h. 

MATERIAŁY DO SUBLIMACJI – NOWOŚĆ W OFERCIE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, jako kompleksowego dostawcy 
wprowadziliśmy do oferty papiery sublimacyjne do cyfrowego druku transferowego. Przedstawiamy 
szereg produktów z serii TRANSFER pozwalających na dobranie optymalnego rozwiązania dla 
każdego procesu produkcyjnego bez względu na maszynę i skalę. TRANSFER to nasza marka własna, 
której producentem jest największy europejski dostawca papierów powlekanych. Klienci wybierając 
produkty z naszej oferty mogą mieć pewność, że otrzymają sprawdzone podłoża, europejskiego 
pochodzenia, wielokrotnie przetestowane na wszelkich urządzeniach przemysłowych i nie tylko. Nie 
mniej istotną kwestią jest gwarancja ich produkcji z zachowaniem wszelkich wytycznych 
zrównoważonej gospodarki leśnej potwierdzona certy�kacją FSC.  
Sprawdź naszą ofertę, wybierz papier na miarę swoich potrzeb i TRANSFERuj z ZING.
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NOWOŚĆ W OFERCIE

Przedstawiamy szereg produktów z serii TRANSFER pozwalających na 
dobranie optymalnego rozwiązania dla każdego procesu produkcyjnego 
bez względu na maszynę i skalę.
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Powlekany papier sublimacyjny do cyfrowego druku 
transferowego przy użyciu wodnych atramentów 
barwnikowych. Klasyczne rozwiązanie dla podłoży na bazie 
poliestru i tekstyliów zapewniające świetną relację jakości, 
wydajności i ceny. 

zalety produktu

Wysoka jakość i doskonała wydajność 
Wysoka prędkość i obniżona 
temperatura transferu 
Szybkoschnąca farba 
Doskonały połysk i jednorodność koloru
Płaskie leżenie arkusza

68
95

TRANSFER ECO 68 ***

*

***

**

o

o

TRANSFER ECO 95

Super szybko schnący, powlekany papier sublimacyjny do 
wysokowydajnego cyfrowego druku transferowego. 
Doskonale nadaje się zarówno do drukarek przemysłowych 
wykorzystujących barwniki o podwyższonej zawartości 
glikolu (np. głowice Kyocera). 

Wysoka jakość i doskonała wydajność
Niezwykle szybkie 
wchłanianie i schnięcie atramentu 
Doskonała płynność i wyjątkowa 
wydajność 
Ulepszone uwalnianie kolorów i gęstość 

70
85

130

Powlekany papier sublimacyjny do cyfrowego druku 
transferowego o specjalnej aktywnej termicznie powłoce 
dedykowany do rozciągliwych tekstyliów. Odwracalna 
przyczepność między papierem a tkaniną zapobiega 
powstawaniu "tzw. zjawy"  i zmniejsza kurczenie się tkaniny. 
Podłoże dostępne w kilku specjalnych wersjach: . Podłoże 
dostępne w kilku specjalnych wersjach: 
• TRANSFER FIT Hi-Tack 100 (do super elastycznych 
tekstyliów) 
• TRANSFER FIT Next 90 (z bardziej szorstkim, kleistym i 
przyczepnym spodem dla poprawy „przerabialności)
• TRANSFER FIT Next Hi-Teck 90 (dla bardzo elastycznych 
podłoży z szorstkim/kleistym spodem – nowa generacja)
Wersje specjalne dostępne na zamówienie.

Wysoka jakość i doskonała wydajność 
Wysoka prędkość transferu 
Szybki czas schnięcia tuszu 
Brak efektu zjawy dzięki elastycznej 
tkaninie, ponieważ nie ma ruchu między 
papierem, a tkaniną podczas 
przenoszenia 
Odwracalna przyczepność pomiędzy 
papierem sublimacyjnym a tkaniną po 
transferze

nazwa 
produktu

zastosowanie

ubrania, podszewki, 
szaliki itp.

odzież/moda 
(fashion)

***

**

***

***

(**)

*

pościel, zasłony, 
poduszki itp.

tekstylia domowe 
(home textile)

**

***

**

***

o

***

wyświetlacze, banery 
itp.

miękkie 
oznakowanie 
(soft signage)

*

**

**

**

***

*

koszulki, bluzy, stroje 
team-owe etc.

odzież sportowa 
(sportswear)

o

***

o

*

x

***

gadżety reklamowe, 
snowboard, narty, szkło, 

metal itp.

twarde podłoża 
(hard substrates)

30-40

40-50

TRANSFER RUN 45 ***

**TRANSFER RUN 55

**

**

o

*

o

o

x

x

20-30

20-30

30-40

35-45

40-60

40-45

szybkość
 transferu 
(sekundy)

90
100

Wysokowydajny, powlekany papier sublimacyjny o 
ultralekkiej gramaturze do cyfrowego druku transferowego 
i procesów produkcyjnych zoptymalizowanych pod kątem 
ekonomicznym na skalę przemysłową. Specjalnie 
zaprojektowany do użytku z ograniczoną ilością atramentu. 

Wysoka jakość i doskonała wydajność 
Bardzo lekka gramatura 
Szybkoschnąca farba 
Doskonałe uwalnianie koloru 
Doskonała sztywność papieru 
Idealny do stosowania w procesach 
produkcyjnych opartych na kosztach 
i wydajności na skalę przemysłową

45

Wysokowydajny, powlekany papier sublimacyjny o 
ultralekkiej gramaturze do cyfrowego druku transferowego 
i procesów produkcyjnych zoptymalizowanych pod kątem 
ekonomicznym na skalę przemysłową. Specjalnie 
zaprojektowany do użytku z ograniczoną ilością atramentu. 

Wysoka jakość i doskonała wydajność 
Bardzo lekka gramatura 
Szybkoschnąca farba 
Doskonałe uwalnianie koloru 
Doskonała sztywność papieru 
Idealny do stosowania w procesach 
produkcyjnych opartych na kosztach 
i wydajności na skalę przemysłową

60-100

Powlekany papier sublimacyjny ze specjalną obróbką 
spodniej strony zapewniającą wysoką sprawność w 
drukarkach przemysłowych z systemem pasków klejowych. 
Znajduje zastosowanie w przemysłowym procesie 
sublimacji z wykorzystaniem drukarek z systemem kleju 
taśmowego. 

Super gładka strona tylna 
Bardzo lekka gramatura 
Szybkoschnąca farba 
Doskonałe uwalnianie koloru 
Doskonała sztywność papieru 
Wysoka stabilność wymiarowa 
Doskonały do procesów produkcyjnych 
opartych na kosztach i wydajności na 
skalę przemysłową

45-55

Niepowlekany papier sublimacyjny do cyfrowego druku 
transferowego przy użyciu wodnych atramentów 
barwnikowych, dedykowany do zadruku lekkich gra�k na 
wysokowydajnych maszynach przemysłowych przy jak 
najniższych kosztach.  

/ ***  zastosowanie rekomendowane - podstawowe / **  zastosowanie właściwe /  * zastosowanie akceptowalne / 
O zastosowanie niewłaściwe /  X zastosowanie niezalecane (może wymagać wcześniejszych testów)

Szybki proces transferu i dobre 
oddawanie koloru
Zwiększona wydajność
Niska i ultraniska gramatura 
Doskonale płaskie leżenie arkusza
Szybkie schnięcie tonerów
Niska przepuszczalność powietrza dla 
optymalnego uwalniania
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TRANSFER FIT  90

TRANSFER FIT 
HI-TACK 100 

TRANSFER FIT NEXT 
90

TRANSFER FIT NEXT 
HI-TACK 90

TRANSFER PRO 70

TRANSFER PRO 85

TRANSFER PRO 130
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30-40

40-50

35-40

TRANSFER MAX 60

TRANSFER MAX 100

TRANSFER MAX 
GRIP 100

*** ** o o x 20-30TRANSFER AIR 45

*** *** x x

15-25 
(30 i 40 gsm) 

20-30 
(40 i 50 gsm)
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oferta na zamówienie


