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Od 25 lat dostarczamy naszym klientom kompleksowe usługi w zakresie komunikacji 
wizualnej. Naszą przewagą jest możliwość realizacji projektów na każdą skalę, zarówno 
w Polsce, jak i poza granicami kraju. Dzięki temu, że jesteśmy grupą  wyspecjalizowanych 
podmiotów, oferujemy najwyższą jakość i szybki czas realizacji począwszy od fazy 
 doradztwa technicznego poprzez produkcję, logistykę i montaż niemal wszystkich  
elementów wykorzystywanych w komunikacji wizualnej – zewnętrznej i  wewnętrznej. 
Nasz średni, miesięczny wskaźnik OTIF wynosi ponad 99%! Doskonale wyposażona  
 i  zorganizowana drukarnia zaspokaja potrzeby wielu klientów w Polsce jak i na całym 
 świecie. Miesięcznie z naszych rąk wychodzi około 150 000 m2 druków. 

Na terenie kraju z powodzeniem prowadzimy akcje montażowe, rebrandingi i wszelkie 
prace usługowe  wynikające z potrzeb naszych klientów. Jesteśmy w stanie pozyskać 
 każdy produkt, którego oczekuje nasz klient. Posiadamy brygady montażowe w  większości 
miast wojewódzkich. Nasza firma to nie tylko wydruki i usługi. Postęp naszych prac nasi 
 klienci mogą śledzić na specjalnie do tego celu stworzonej platformie internetowej.  
Wysoko  wyspecjalizowany dział sprzedaży świadczy doradztwo techniczne  
i  optymalizuje  przedsięwzięcia naszych klientów, a zespół DTP  wspomaga klientów  
w  przygotowaniu plików i specyfikacji druków. 

Grupa Opinion  to już blisko 200 osób zaangażowanych w kreowanie wizji klienta oraz 
kilkudziesięciu sprawdzonych partnerów działających w terenie.  Stawiamy na jakość  
i  ciągły rozwój, który jest dla nas kluczowy, dlatego nasi pracownicy na bieżąco podnoszą 
swoje kwalifikacje i kompetencję.
Tak naprawdę to ludzie stoją na pierwszej linii zaspokajania potrzeb naszych klientów 
dlatego środowisko, w którym pracują kształtujemy maksymalnie przyjazne i bezpieczne. 
Wypracowana przez lata struktura i podział kompetencji przekłada się na szybkie działanie 
doskonale zgranego zespołu.

Ludzie są dla nas najważniejsi, to ich praca i zachowanie kształtują opinie i zadowolenie 
naszych klientów.

Będąc liderem branży, stale poszerzamy wachlarz oferowanych przez nas usług. Naszym 
najnowszym przedsięwzięciem jest OPINION Interior. Wyjątkowa oferta realizacji w  pełni 
indywidualnego dekorowania wnętrz. Jeżeli szukają Państwo nowoczesnego designu 
 i możliwości zaaranżowania przestrzeni w pełni zgodnie z Państwa pomysłami,  zapraszamy 
do współpracy! Nasza technologia i nasze doświadczenie pozwolą stworzyć elementy 
 dekoracyjne z każdym wzorem i niemal w każdym kształcie.
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Obróbka grafiki Produkcja Pakowanie i logistyka Montaż Serwis gwarancyjny



Oznaczenia i cetryfikaty naszych produktów

PERSONALIZOWANE WNĘTRZA KOMERCYJNE

Przekazujemy na Państwa ręce katalog prezentujący możliwości 
 zastosowania technologii OPINION Interior w aranżacji wnętrz. Nasze 
rozwiązania pokazują jak wiele jest sposobów na nadanie wnętrzom 
 indywidualnego charakteru przy realizacji nowych inwestycji lub 
 modernizacji istniejących przestrzeni.

Zgodnie z najnowszymi trendami, w oparciu o nasze ponad  
25  letnie  doświadczenie, stworzyliśmy wyjątkową propozycję   
w  pełni  indywidualnego dostosowania wystroju wnętrza do charakteru 
 działalności  Państwa firmy.

Jeżeli szukają Państwo nowoczesnego designu i możliwości 
 zaaranżowania przestrzeni w pełni zgodnie z Państwa pomysłami, 
 zapraszamy do współpracy! Nasza technologia i nasze doświadczenie 
pozwolą stworzyć elementy dekoracyjne z każdym wzorem i niemal  
w każdym kształcie.

Świadczymy kompleksowe usługi od projektu grafiki, przez  produkcję, 
po montaż spersonalizowanych elementów dekoracyjnych, w tym m.in.:
     •    ścian – tapety, folie i tkaniny ścienne, folie do dekoracji i grafik;
    •  przeszkleń – folie do dekoracji szkła (one way vision,  piaskowane,   
    mrożone); 
     •    podłóg – wykładziny podłogowe z nadrukiem i możliwością     
     wycinania kształtów, naklejki podłogowe;
     •      elementów dekoracyjnych – obrazy, przepierzenia, ścianki, pufy,  
     poduchy, podświetlane elementy dekoracyjne;
     •     dekoracyjnych elementów akustycznych.

Wszystkie powyższe produkty oferujemy w indywidualnym   
wzornictwiei z personalizowaną grafiką, pozwalającymi przełożyć wizje  
i pomysły bezpośrednio na wystrój wnętrz.

BIURA

HOTELE I SPA

RESTAURACJE I KAWIARNIE

SIECI PUNKTÓW ROZRYWKI

OBIEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ

INSTYTUCJE KULTURY



Folie dekoracyjne na szkło 

Rozwiązanie oferujące  wielkoformatowe, niestandardowe  cyfrowe zdjęcia lub 
 plotowane kształty do użycia na  wszelkiego rodzaju szklanych taflach. Każdą szybę, 
przeszklone ścianki  działowe, ekrany czy okna możemy  przekształcić w spektakularny 
efekt.
Aplikacja folii dekoracyjnej ma  zastosowanie w dekoracji wnętrz,  reklamie, brandingu, 
 komunikacji oraz dla zachowania prywatności i  bezpieczeństwa we wnętrzach.

W swojej ofercie, posiadamy  szeroką gamę folii  monomerycznych,  samoprzylepnych, 
plotowanych,  barwionych w masie, one way  vision, mrożonych, piaskowanych, 
 s atynowych, metalizowanych, o  podwyższonej  przejrzystości, transparentnych, 
 brokatowych.

Rozwiązania podłogowe

Dekoracje podłogowe to  rozwiązanie oferujące  wielkoformatowe, niestandardowe grafiki  
lub plotowane kształty stosowane do spersonalizowania środowiska pracy, krótkookreso- 
wych prezentacji w aranżacji wnętrz, ekspozycji  brandu, identyfikacji wizualnej czy komunikacji. 
Za pomocą logo, tekstu,  obrazu i kształtu oraz systemów  znaków  kierunkowych możesz  
poprawić   tożsamość korporacyjną organizacji. 
Posiadamy  materiały do aplikacji na podłogach, takie jak: folie monomeryczne z  laminatem,  
wykładziny  podłogowe  non woven carpet  oraz  print floor.

To grupa rewolucyjnych rozwiązań produkowanych przy 
 użyciu wielkoformatowej cyfrowej  technologii  wyznacza 
nowe  standardy jakości i  możliwości dla  zastosowań 
w  aranżacji wnętrz. Jeśli szukasz  wszechstronności, 
 koncepcyjnego  podejścia w  aranżacji wnętrz i identyfi-
kacj  wizualnej   możesz  personalizować swoje środowisko  
pracy za pomocą  dowolnych  grafik zawierających misję 
i propozycję   wartości jako  współczesną formę przekazu,  
którą klienci,  pracownicy i  partnerzy zapamiętają.

Materiały, które stosujemy są ognioodporne i spełniają 
 Polskie Normy w zakresie zastosowania w budownictwie. 

Nasze produkty:

Rozwiązania naścienne

Cyfrowe tapety  to  innowacyjne   rozwiązanie  do prezentacji  miejsca w  środowisku  
pracy, dyktujące  inspirujące podejście, które  motywuje i przekazuje komunikat  
w dobrym  stylu oraz  wzmacnia tożsamość marki. 
Idealne rozwiązanie dla  nowych  budynków, współczesnych i  modernizowanych wnętrz. 
Tapeta  cyfrowa to elastyczna,  przyciągająca wzrok okleina ścienna, niezwykle   
estetyczna i funkcjonalna. 

Osiągamy wysoką jakość sztuki na  każdym wydruku, tworząc przejrzysty  przekaz, 
 inspirującą  grafikę, która przekształca reklamę w  przestrzeni, dodając wartość do 
 propozycji  biznesowej i poprawiając efektywność pracowników.
Materiały, z których wykonane są  cyfrowe tapety to tapety papierowe,  winylowe, 
 flizelinowe, folie ścienne,  tkaniny Airtex oraz Dotcor.



Dekoracje ścienne ekoskóra 

Rozwiązanie oferujące  wielkoformatowe,  niestandardowe 
cyfrowe wydruki z  niezwykłego  materiału  jakim jest   
ekoskóra. Przy jego użyciu  możes stworzyć niesamowity 
efekt dekoracyjny  według  indywidualnego projektu grafiki 
czy wzoru.  
Daje  szerokie  możliwości do spersonalizowania  elementów 
 dekoracyjnych takich jak obrazy,  okładziny ścienne,  
tapicerki we wnętrzach. Służy do aranżacji wnętrz  
każdego  rodzaju jako uzupełnienie  elementów dekoracyj-
nych nadając im własny niepowtarzalny  charakter.

Obrazy Eco canvas Paris 

Rozwiązanie posiadające  specjalną  powłokę zapewniającą  
 niezwykłą  kolorystykę i rozdzielczość  cyfrowych wydruków wiel-
koformatowych.  Pozwala na zastosowanie  grafik, reprodukcji   
obrazów i  fotografii we  wnętrzach  przyczyniając się do jego  
ogólnego artystycznego  efektu  końcowego, zapewniającego 
 nietypowy i elegancki produkt. 
Jest połączeniem  nowoczesnych  technologii z  artystycznym 
 podejściem.  Spełniający najwyższe wymagania  ekologiczne.

Decor 

 Podwieszany lub  wolnostojący  systemu dekoracji, który może 
 służyć jako wolnostojąca ścianka, lekka  dekoracyjna przegro-
da oraz podwieszana  dekoracja  ścienna. Buduje  profesjonalny 
 wizerunek firmy za pomocą eleganckich form  dekoracyjnych 
i nowoczesnego wykończenia. Wysoka jakość  wydruku, 
 nieograniczone możliwości kreacji w aranżacji wnętrz. 
 Stosowana do wystroju sklepów,  aranżacji wnętrz w biurach  
i  obiektach użyteczności  publicznej, w scenografii. 

Dekoracje z folii magnetycznej 

Produkt mogący posłużyć jako  elementy wystroju wnętrz w pomieszczeniach biu-
rowych,  sklepach, hotelach, restauracjach.  Elementy  magnetyczne mogą być 
 zarówno  uzupełnieniem dekoracji wnętrza, ale mogą też pełnić funkcje użytkowe.  
Można z niej stworzyć wszelkiego  rodzaju  tablice,  planery,  modele   
biznesowe,  menu, ścienne plansze dla gier lub  elementy  pełniące  funkcje  dekoracyjne  
i informacyjne i  wszędzie tam, gdzie  występuje potrzeba  zmiany wystroju czy  
dekoracji   związana z  sezonowością lub krótkotrwałą  ofertą. 
Zastosowanie  wysokiej jakości  wielkoformatowego wydruku grafiki  pozwala 
na spersonalizowaną kreację każdego pomysłu. 

Dekoracje pufy i siedziska 

Dekoracje uzupełniające każde  wnętrze,  pozwalające 
na  nieograniczone możliwości ich wykorzystania  
w  zależności od pomysłu i wyobraźni.  Wysokiej jakości  
wielkoformatowy  wydruk cyfrowy na  całej  powierzchni, 
duża różnorodność rozmiarów,  kształtów i wypełnień, 
wygoda i  komfort to tylko nieliczne  zalety. Pozwalają 
 zaaranżować i odmienić przestrzenie wg  indywidualnych 
projektów..

Elementy podświetlane backlite, microbacklite, samba 

Pozwalają na  podświetlenie  zastosowanych grafik tworząc ekskluzywne  
dekoracje     wnętrz     w      nowoczesnych     ramach     z     aluminium. 
Niezwykła  jakość wielkoformatowych wydruków cyfrowych,  
 spersonalizowanie i dobór grafiki, idealnie rozproszone światło,  
szerokość wydruków do ok. 5m stanowi o  doskonałym ele-
mencie dekoracji wnętrz, uzupełniający i  podkreślający indy-
widualny charakter przestrzeni,  gwarantując wysokiej jakości,  
przyciągający efekt  graficzny. 



PRZESTRZEŃ BIUROWA

Dekoracje ścienne  
folia barwiona w masie 

Dekoracje ścienne  
folia dekoracyjna do druku i plotowania 

Dekoracje podłogowe 
grafiki z folii 

Dekoracje podłogowe 
NON WOVEN CARPET 

Dekoracje ścienne 
AIRTEX

Dekoracje ścienne i użytkowe 
folia magnetyczna 

Dekoracje podwieszane i systemowe 
DECOR 

Dekoracje 
pufy i siedziska 



Dekoracje ścienne 
folia barwiona w masie 

Dekoracje ścienne  
folia dekoracyjna do druku i plotowania 

Dekoracje ścienne 
tapety 

Dekoracje  
ekoskóra 

Dekoracje świetlne 
grafika na foli backlitowej 

Dekoracje podłogowe 
PRINT FLOOR 

HOTELE I SPA

Dekoracje podwieszane i systemowe 
DECOR 

Dekoracje ścienne 
obrazy typu CANVAS 



Dekoracje ścienne 
obrazy typu CANVAS 

Dekoracje ścienne 
tapety 

Dekoracje świetlne 
grafika na foli backlitowej 

Dekoracje ścienne 
AIRTEX 

Dekoracje ścienne  
folia dekoracyjna do druku i plotowania 

Dekoracje ścienne  
folia barwiona w masie 

Dekoracje ścienne i użytkowe 
folia magnetyczna 

Dekoracje  
ekoskóra 

RESTAURACJE I KAWIARNIE



Dekoracje podświetlane 
Samba / Microbaclite 

Dekoracje ścienne 
tapety 

Dekoracje ścienne 
AIRTEX 

Dekoracje ścienne  
folia dekoracyjna do druku i plotowania 

Dekoracje ścienne  
folia barwiona w masie 

Panel dekoracyjny z grafiką 

SIECI PUNKTÓW ROZRYWKI



Dekoracje ścienne 
folia barwiona w masie 

Dekoracje podłogowe 
grafiki z folii 

Dekoracje ścienne  
folia dekoracyjna do druku i plotowania 

Dekoracje ścienne i użytkowe 
folia magnetyczna 

Dekoracje  
ekoskóra 

Dekoracje ścienne 
tapety 

Roleta z nadrukiem 

Forma przestrzenna z nadrukiem 

OBIEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ
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