








szycieBERGER G-Flag 117 FR

szycieBERGER Classic Towel 290g

szycieBERGER Cosy Blanket 280g

klejenieBERGER Fame Floor 900g

szycieBERGER Display 210 FR

oczkowanie, tunelowanieBERGER Blackout Directo FR

oczkowanie, tunelowanie
BERGER Blackback 
Zebra 270g/255g

BERGER Revolution FR 180g

BERGER Expandable Premium FR 
195g 

Tkanina

flagi, owiewki

ręczniki

koce

wykładzina

ramy niepodświetlane, banery

banery blokujące

banery, roll upy, dekoracja 
sceniczna 

obrusy, 
ramy niepodświetlane 

elastyczne lady, 
ścianki napinane  

Zastosowanie

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Wewnątrz

+

-

-

szycieBERGER Universal Sports Tricot koszulki, getry, legginsy + +

-

+

+

+

+

+

Zewnątrz Sposób montażu

szycie

szycie

AURICH TEXTILIEN 
Supernova 3179 FRL

szycie

AURICH TEXTILIEN  
Digicompetition 2264 EFRL

szycie

AURICH TEXTILIEN  
Digipanorama 3172 FRL

szycie

MITYLON szycie

szycieBERGER Samba FR

szycieJM MEDIATEX Easy Box FR

ramy podświetlane, obicia,
banery

ramy niepodświetlane, 
dekoracja sceniczna

ramy niepodświetlane, 
dekoracja sceniczna

ściereczki do czyszczenia okularów, 
poszewki, zabawki, obicia

ramy podświetlane

ramy podświetlane

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

szycieBERGER Expandable FR ścianki elastyczne +

brakBERGER Fame Floor FR wykładzina + -

+

szycieBERGER Cosy Blanket koc +

szycieBERGER Classic Towel ręcznik + +

+

szycieAPEX PREMIUM Backlit Eco koc + +

szycieBERGER Mesh Sport 
koszulki, topy elementy 

wentylacyjne w koszulkach +

szycieBERGER Lumina FR ramy podświetlane + +

+

szycie, tunelowanieBERGER Blackback Zebra FR
banery, ramy

niepodświetlane, roll upy +

szycieBERGER Revolution FR ramy niepodświetlane + +

+

szycieBERGER G-Flag 117 FR

szycieBERGER Display 210 FR

oczkowanie, tunelowanieBERGER Blackout Directo FR

oczkowanie, tunelowanie
BERGER Blackback 
Zebra 270g/255g

Tkanina

flagi, owiewki

ramy niepodświetlane, banery

banery blokujące

banery, roll upy, dekoracja 
sceniczna 

Zastosowanie

+

+

+

+

Wewnątrz

+

+

+

+

Zewnątrz Sposób montażu

AURICH TEXTILIEN 
Supernova 3179 FRL

szycie

AURICH TEXTILIEN  
Digicompetition 2264 EFRL

szycie

AURICH TEXTILIEN  
Digipanorama 3172 FRL

szycie

MITYLON szycie

szycieBERGER Samba FR

szycieJM MEDIATEX Easy Box FR

ramy podświetlane, obicia,
banery

ramy niepodświetlane, 
dekoracja sceniczna

ramy niepodświetlane, 
dekoracja sceniczna

ściereczki do czyszczenia okularów, 
poszewki, zabawki, obicia

ramy podświetlane

ramy podświetlane

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

szycieBERGER Expandable FR ścianki elastyczne +

brakBERGER Fame Floor FR wykładzina + -

+

szycieBERGER Cosy Blanket koc +

szycieBERGER Classic Towel ręcznik + +

+

szycieAPEX PREMIUM Backlit Eco ramy podświetlane + +

szycieBERGER Universal Sports Tricot koszulki, getry, legginsy + +

szycieBERGER Mesh Sport 
koszulki, topy elementy 

wentylacyjne w koszulkach +

szycieBERGER Lumina FR ramy podświetlane + +

+

szycieBERGER Revolution FR ramy niepodświetlane + +



Papier przekładkowy, ochronny. Niezbędny przy przenoszeniu nadruku z papieru sublimacyjnego 
na gotowy wyrób. Chroni filc kalandra przed zabrudzeniem.

Papier do druku sublimacyjnego opracowany w celu osiągnięcia żywych, powtarzalnych kolorów 
z dużym nasyceniem. Produkt przeznaczony do wszystkich materiałów poliestrowych typu: flagi, 
banery, materiały z segmentu fashion itp. 

Papier do druku sublimacyjnego opracowany w celu osiągnięcia żywych, powtarzalnych kolorów. 
Produkt samoprzylepny ułatwiający transfer na tkaninach kurczliwych lub bardzo cienkich.

BEAVER PROTEX  19g

BERGER PROTECTION 

BEAVER PAPER Texprint 
Supreme Tack 92g 

BEAVER PAPER Papier 
Texprint Elite HS 92g  

BEAVER PAPER Papier 
Texprint HS 72g  

BERGER KASPAR 65g, 
85g, 105g  

Nazwa Opis

Tkanina 100% poliester z przeznaczeniem do flag i owiewek.BERGER Wind Green FR 110g

Tkanina 100% poliester, przeznaczona do niepodświetlanych systemów ramowych.
BERGER Display Green 
FR 210g

Tkanina 100% poliester przeznaczona do tzw. beach flag z otworami pozwalajacymi na większe 
przenikanie powietrza.

BERGER Aero Green FR 110g

Poliester non woven.BERGER Fiber Green 120g 

Frontlit, backlit do produkcji podświetleń.
BERGER Samba Green 
FR 195g

Tkanina satynowa 100% poliester przeznaczona do niepodświetlanych systemów ramowych.
BERGER Revolution Green 
FR 180g

Elastyczna, satynowa tkanina, 100% poliester preznaczona do produkcji ścianek, lad i stołów 
zapisanych na zamek błyskawiczny.

BERGER Expandable 
Premium Green FR 180g 

Nazwa Opis

z recyklingu



Jak to działa?  

z recyklingu

Proces w skrócie:
1. Zużyte butelki z tworzywa sztucznego, które są utylizowane poprzez systemy zbiórki, trafjają do Recyklingu.
2. Materiał PET jest czyszczony z wszelkich zanieczyszczeń, a następnie dokładnie myty.
3. Następnie butelki te są rozdrabniane na małe płatki, a w dalszym procesie przetwarzane są na granulat.
4. Granulat jest przetapiany i przetwarzany na włókna, z których powstaje przędza.
5. W związku z powyższym w wielostopniowym procesie powstają nowe tekstylia. 100% z recyklingu. 

Ok. 12 butelek plastikowych PET (1,5l)=1m2 materiału. 
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Świadomość ekologiczna i jakościowa jest ze sobą ściśle powiązana i stanowi dla Berger Textiles priorytet. Dlatego ważne jest, aby zwiększać 
świadomość zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu jakości produktów. Zrównoważone tekstylia wykonane są z 100% 
przędzy z recyklingu. Przędza ta jest wykonana z butelek PET. Ale to nie tylko przędza, która sprawia, że produkty Berger Textiles są przyjazne 
dla środowiska. Produkty certyfikowane normą STANDARD 100 przez instytut OEKO-TEX®, nie zawierają PVC, metali ciężkich oraz ftalanów. 
Wszystkie powłoki tekstyli Berger Textiles są wodorozcieńczalne i spełniają aktualne wymagania REACH. W ten sposób firma Berger Textiles 
wspiera zrównoważony rozwój zasobów oraz zwiększona świadomość środowiskową w przemyśle tekstyliów.



Błonie k/Wrocławia
tel. +48 71 315 31 91
biuro@integart.com.pl

Białystok
tel. +48 885 858 960
bialystok@integart.com.pl

Bielsko-Biała
tel. +48 33 817 19 16
bielsko@integart.com.pl

Bydgoszcz
tel. +48 52 327 45 00
bydgoszcz@integart.com.pl

Gdańsk
tel. +48 58 554 15 24
gdansk@integart.com.pl

Katowice
tel. +48 32 209 59 19
katowice@integart.com.pl

Kraków
tel. +48 12 653 43 92
krakow@integart.com.pl

Łódź
tel. +48 42 633 95 55
lodz@integart.com.pl

Opole
tel. +48 77 474 86 24
opole@integart.com.pl

Poznań
tel. +48 61 867 61 50
poznan@integart.com.pl

Rzeszów
tel. +48 607 767 277
rzeszow@integart.com.pl

Toruń
tel. +48 56 655 37 57
torun@integart.com.pl

Wałbrzych
tel. +48 74 665 96 06
walbrzych@integart.com.pl

Warszawa - Jawczyce
tel. +48 22 846 33 06
jawczyce@integart.com.pl

Wrocław
tel. +48 71 350 38 58
wroclaw@integart.com.pl


