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outdoor / instore / digital / print / expo
– te pięć haseł to najkrótsza definicja szerokiej skali naszego działania. 
Dysponujemy rozbudowaną siecią nośników reklamowych, aranżujemy witryny 
i wnętrza sklepów, a także realizujemy projekty Digital Signage. Specjalizujemy 
się w instalacjach wielkoformatowych ekranów LED i wdrożeniach autorskich kio-
sków multimedialnych. Oferujemy również wysokiej jakości wydruki wielkoforma-
towe, a także projekty i realizacje stoisk targowych z wykorzystaniem urządzeń 
multimedialnych.

Szeroka oferta

outdoor instore

www.city.com.pl
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20
lat

działalności

2 500
nośników

reklamowych

3 500
 m kw. powierzchni

produkcyjnej

1 mln
m kw. druku

rocznie

print expodigital

100
specjalistów

w zespole

120
realizacji

Digital Signage
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City Print to zespół doświadczonych projektantów,
grafików i techników wyspecjalizowanych w realizacji 

wydruków wielkoformatowych na różnego rodzaju mediach. 
Oferujemy najwyższej jakości wydruki na materiałach rolowych 

i płaskich, a także szerokie możliwości postprodukcji druku.
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„Pozycję lidera branży druku wielkoformatowego zawdzięczamy przede 
wszystkim doświadczeniu, które konsekwentnie zdobywamy od bli-
sko 20 lat. Doskonale znamy specyfikę naszej działalności, parame-
try dostępnych materiałów i właściwości różnych technologii druku. 
To właśnie wiedza i doświadczenie decydują o naszej przewadze 
konkurencyjnej”.
Janusz Ryś
Dyrektor Produkcji

„Stawiamy na doświadczony zespół specjalistów, najbardziej 
zaawansowane maszyny do druku wielkoformatowego i doskonałą 
organizację procesu produkcji. Starannie łączymy te trzy wartości 
po to, by zapewnić klientom usługi na najwyższym poziomie. Wysoka 
wydajność parku maszynowego to gwarancja rzetelnej i terminowej 
realizacji zamówień”.

Michał Tomczak
Dyrektor Drukarni 

Drukujemy treści
wielkiego formatu
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Wydruki wielkoformatowe to podstawowe narzędzie skutecznej komunikacji 
wizualnej. W świecie pełnym obrazów, które nieustannie konkurują o naszą 
uwagę, realizacje wielkoformatowe nie mają sobie równych. Dobrze 
zaprojektowane banery, okleiny, folie czy siatki doskonale harmonizują 
z otoczeniem, budują intrygę, oddziałują na wyobraźnię i zapadają w pamięć. 
Wielu przestrzeni nie sposób wyobrazić sobie bez elementów druku 
wielkoformatowego, które eksponują ofertę, organizują wnętrze i ułatwiają 
nawigację. 

Wydruki
wielkoformatowe

Park maszynowy
VUTEk 3r
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Dysponujemy własnym parkiem maszynowym, który zapewnia najwyższej 
jakości wydruki w oparciu o technologie latex, uv i solvent. Współpracujemy 
z najlepszymi producentami materiałów, farb i urządzeń. Realizujemy zamówienia 
zarówno na materiałach rolowych, takich jak papiery, folie, siatki czy tkaniny, 
jak i na materiałach sztywnych, takich jak karton, płyty syntetyczne, drewno 
czy ceramika. Szerokie możliwości postprodukcji sprawiają, że wydruki możemy 
opracować wedle najbardziej wyszukanych pomysłów.

Technologie
druku

Park maszynowy
SwissQprint Nyala2
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Wydruki wielkoformatowe na materiałach rolowych znajdują wiele zastosowań 
zarówno w branży reklamowej, jak i w dziedzinie dekoracji wnętrz. Realizujemy 
zamówienia na szerokiej gamie materiałów takich jak banery, folie, papiery i tkaniny. 
Doskonale znamy dostępne materiały i technologie druku, a dzięki temu doradzamy 
klientom rozwiązania najlepiej dopasowane do ich potrzeb. Obsługujemy kampanie 
outdoorowe, dostarczamy wydruki do wielu sieciowych punktów sprzedaży, galerii 
handlowych, centrów biurowych czy stacji paliw.

Materiały
rolowe

Blockout rollupowy
4F
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Terralight
4F

Baner blockout
Outhorn

Blockout rollupowy
4F

Samba
Adventure Sport

Folia ploterowa
Salomon
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Baner blockout
Wólczanka

Terralight
Liu Jo

Folia Easy-Dot
Lambert

Folia monomeryczna
Monnari

Samba
Gatta
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Kraków
ul. M. Konopnickiej

Siatka mesh
Huawei

Siatka mesh
Angel Stradom

Kraków
ul. M. Konopnickiej

Baner frontlit
Miasto Kraków

Papier billboardowy
Teatr w Krakowie

Papier Citylight
Factory
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Oferujemy wysokiej jakości wydruki na materiałach płaskich. Drukujemy na tworzy-
wach powszechnie wykorzystywanych do produkcji materiałów POS takich jak eks-
pozytory, standy, hangery, toppery czy kasetony. Realizujemy wydruki na kartonach, 
tworzywach sztucznych, płytach piankowych i kompozytowych, a także na metalu, 
ceramice i szkle. Nasze realizacje skutecznie wspierają tożsamość marki w wielu 
miejscach – od sieciowych salonów sprzedaży, poprzez galerie handlowe, aż po wiel-
kopowierzchniowe supermarkety i stacje paliw. 

Materiały
płaskie

Płyta piankowa
4F
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Karton powlekany , PCV
Adidas

Płyta PCV
4F

Polipropylen
4F

Płyta PCV
Adidas

Płyta PCV
Diverse



24 2524
Płyta PCV, styropian
Reebook Classic

Płyta piankowa
Muzeum Narodowe w Krakowie

Płyta piankowa
Vistula

Płyta piankowa
Wojas

Płyta PCV
Carrefour
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Gotowe wydruki, w zależności od potrzeb, zostają poddane postprodukcji, czyli osta-
tecznej obróbce przed opuszczeniem drukarni. Precyzyjne plotery tnące i frezujące, 
maszyny operujące laserem, a także urządzenia służące do zgrzewania, oczkowania 
i obszywania materiałów umożliwiają przygotowanie wydruków zgodnie z ich doce-
lowym przeznaczeniem. Oferujemy ponadto różne formy uszlachetnienia i zabezpie-
czenia wydruków, takie m. in. jak foliowanie, laminowanie i lakierowanie. 

Postprodukcja
druku

Wszywanie kederu
Toyota Motor Poland
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Ploter tnąco-frezujący
Lavazza

Ploter tnący
Amer Sport

Zgrzewanie
Circle K

Oczkowanie
Circle K
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