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Firma SZYM-MAR już od ponad 15 lat
działa na polskim rynku reklamy
wizualnej i świetlnej.

Szeroki asortyment, który Państwu oferu-
jemy daje  gwarancję dopasowania realiza-
cji do Waszych potrzeb. Naszymi flagowymi 
produktami są: reklama świetlna, systemy 
diodowe SUPER LED, reklama przestrzen-
na, szyldy i banery, billboardy i freeboardy.

Dysponujemy zespołem kreatywnych, mło-
dych ludzi, którym poprzez liczne szkole-
nia, nieustannie podnosimy kwalifikacje. 
Dzięki temu  jesteśmy liderem reklamy wi-
zualnej nie tylko w Polsce, ale i na świecie.  

Our company has been operating in the
Polish visual and illuminated advertising
market for over 15 years.

The wide range of our products guarantees 
you that the realizations meet your require-
ments.  Our key domains are illuminated 
advertising, Super Led diode systems, chan-
nel advertising, signs and banners, billbo-
ards and free standing advertising boards.

We have a team of young and creative pe-
ople who keep raising their qualifications 
by taking part in numerous trainings. For 
that reason, we enjoy a leading position 
in the field or visual advertising, not only 
in Poland but also in the rest of the world.
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REKLAMA ŚWIETLNA

ILLUMINATED ADVERTISING

Reklama świetlna to jeden najbardziej efek-
townych sposóbów skierowania uwagi po-
tencjalnego klienta na produkt, usługę czy 
też wybrane elementy identyfikacji wizual-
nej firmy. Stosowana przez nas nowocze-
sna technologia SUPER LED pozwala na re-
alizację najbardziej wyszukanych projektów. 

Produkty reklamy świetlnej tworzone przez na-
szą firmę mocowane są na ścianach budyn-
ków, konstrukcjach wspierających czy też  spe-
cjalistycznych stelażach, tak by były odporne 
na niesprzyjające warunki atmosferyczne:  wy-
sokie i niskie temperatury, jak również opady.

Illuminated advertising is one of the most effi-
cient ways to attract potential customers’ at-
tention to a product, service or to certain parts 
of a company’s image. We use the ultramo-
dern Super Led technology, which enables us 
to realize even the most sophisticated projects. 

Our products are installed on buildings, sup-
ports, or in special holders in order to make 
them weather-resistant.
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REKLAMA ŚWIETLNA

ILLUMINATED ADVERTISING

Nowoczesne systemy reklamy świetlnej, któ-
rej jesteśmy producentami, stały się nieod-
łącznym elementem przestrzeni miejskiej. 
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w 
zakresie projektowania liter 3D, reklamy prze-
strzennej i systemów diodowych SUPER 
LED.  Ta innowacyjna technologia umożli-
wia nam realizację w następującym zakresie: 

•  podświetlane litery przestrzenne

•  podświetlane bilboardy

•  kasetony

•  pylony

•  litery 3D

Modern illuminated advertising systems, in 
the production of which we specialize, have 
become an integral component of urban 
space. We provide comprehensive solu-
tions in 3D letter designing, channel adver-
tising and the implementation of Super Led 
systems. This innovative technology allows 
us to realize projects in the following fields:

•  illuminated dimensional letters

•  illuminated billboards

•  advertising panels

•  pylons

•  3D letters
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CHANNEL ADVERTISING

Systemy przestrzenne znaków i liter to produkt
o najwyższym standardzie wykonia. Źró-
dło światła jakie emitują, sprawia iż 
są dobrze widoczne przez całą dobą.

W ostatnim  czasie nasze produkty oparte na sys-
temie diodowym SUPER LED zastępują stoso-
wane dotychczas tradycyjne świetlówki i neony.

Technologie stosowane podczas produk-
cji reklamy polegają na wycinaniu liter i zna-
ków graficznych ze styroduru, plexi, spie-
nionego i twardego PCV, poliwęglanu, 
aluminium, mosiądzu, laminatów grawerskich.

Three-dimensional sign and letter systems are 
top-quality products. The source of light they 
emit makes them visible all day and night.

As of late, traditional neon lights and fluore-
scent tubes have been gradually replaced 
by our Super Led system-based products.

Technologies used in the process of advertise-
ment manufacturing revolve around cutting let-
ters and graphic signs from extruded polystyre-
ne (styrodur), acrylic glass, foam and rigid PVC, 
polycarbonate, aluminium, brass and laminates.

REKLAMA PRZESTRZENNA
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SIGNS AND BANNERS

Szyldy i bannery to jedna z najpopularniej-
szych form reklamy typu outdoor wykony-
wanej na blasze ocynkowanej, aluminiowej 
lub PCV. Produkty przygotowane przez na-
szą firmę mogą występować jako elemen-
ty miejskie wolnostojące, wiszące na ele-
wacjach budynków, a także na specjalnie 
przygotowanych konstrukcjach nośnych.

Tworzymy każdy projekt od podstaw, 
od kreacji po montaż produktu u klienta. 

Najatrakcyjniejszym cenowo sposo-
bem dotarcia do klienta w obszarze miej-
skim są szyldy i banery, które również 
znakomicie spełniają swoją rolę przy dro-
gach szybkiego ruchu i autostradach.

Made of aluminium sheet, zinc-coated 
steel sheet or PVC, signs and banners are 
one of the most popular forms of outdo-
or advertising. Our products can be instal-
led as free-standing city components, fit-
ted  onto building walls or they can also 
come with special supporting structures. 

We design every project from scratch, from its 
concept  to  the  installation  at the customer’s 
place. 

Signs and banners are the most
cost-effective way to reach potential
customers in the city, but they also do
their job well at expressways and motorways.

SZYLDY I BANNERY
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SIGNS AND BANNERS

W naszej bogatej ofercie posiadamy banery 
zewnętrzne oraz wewnętrzne z możliwością 
wykonania grafiki wyklejanej, sitodrukowej i 
druku wielkoformatowego. Korzystamy rów-
nież z błyszczących, matowych i transpa-
rentnych folii  do wyklejania kasetonów od-
blaskowych, metalicznych i magnetycznych.

Przy konstrukcjach dekoracyjnych wykorzy-
stujemy tzw.”Dibond”. To lekka i sztywna płyta 
warstwowa, która dzięki specjalnej metodzie 
formowania pozwala na uzyskanie efektu 3D.

In our vast range of products and services you 
can find outdoor and indoor banners made 
with the use of screen printing or large sca-
le printing techniques. Furthermore, we use 
glossy, matte and transparent films for reflec-
tive, metallic and magnetic advertising panels. 

When it comes to ornamental structures, we 
use the so-called dibond: lightweight, rigid 
sandwich panels which help achieve amazing 
3D effects due to their special construction.

SZYLDY I BANNERY
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BILLBOARDY I FREEBOARDY

BILLBOARD AND FREEBOARD

Billboardy przykuwają wzrok przechodniów 
oraz kierowców, a co najważniejsze, są  naj-
popularniejszą i najbardziej widoczną for-
mą reklamy. Dzięki dodatkowemu oświetle-
niu produkt jest widoczny przez całą dobę.

Wszystkie proponowane przez nas technolo-
gie są dopasowane do potrzeb klienta, a także
miejsca, w którym ma się znaleźć reklama ze-
wnętrzna. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kon-
trahentów tworzymy również Megaboar-
dy, czyli wydruki o bardzo dużym formacie.

Billboards catch the eye of drivers and pas-
sers-by and , what is even more impor-
tant, are the most popular and most visi-
ble form of advert. Thanks to additional 
lighting, the product is visible  24 hours a day.

All technologies on our offer are adjusted to 
the clients`needs , as well as the spots on 
which the outside adverts are to be located.

To meet our clients` expectations we also make 
Megaboards, that is large format printouts.
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SUPER LED

Wieloletnie doświadczenie w branży reklamy 
świetlnej, pozwoliło nam stworzyć unikalny sys-
tem diodowy spełniający najwyższe standardy 
w wyrafinowanych produktach świetlnych. 

Przy tworzeniu modułów SUPER-LED sto-
sujemy najnowsze techniki, zachowując naj-
wyższą jakość i niezawodność produktów.

Asortyment naszej firmy powiększamy każdego 
roku, tak by klienci mięli ciągły dostęp do naj-
nowszych światowych technologii świetlnych.

Our experience of many years in the illu-
minated advertising business enabled us 
to create a unique first-rate diode sys-
tem for sophisticated lighting products.

In the process of Super Led module pro-
duction we use state-of-the-art tech-
nologies, allowing for the products to 
retain their top quality and reliability.

With every passing year we expand our 
product range in order for our custo-
mers to be able to have constant ac-
cess to the latest lighting technologies.

SYSTEMY SUPER LED
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SYSTEMY SUPER LED

■  Saturn
     Silesia City Center, Katowice

■  Bank ING
     Silesia City Center, Katowice
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COMPREHENSIVE SERVICES

Atutem naszej firmy są kompleksowe
usługi, które gwarantują niezawodność oraz
zadowolenie.

Stawiamy na podnoszenie kwalifikacji na-
szej kadry pracowniczej, tak by na każ-
dym poziomie realizacji projektu, klient był 
otoczony fachową obsługą i doradztwem. 

Satysfakcja naszych kontrahentów 
daje nam ugruntowaną pozycję zarów-
no na rynku polskim jak i europejskim.

A strong point of our company is the abi-
lity to provide reliable, comprehensi-
ve services with satisfaction guarantee.

We attach great importance to the fact that 
our employees keep raising their qualifications
so that the customers are professionally served 
and advised in every stage of project realization.

It is thanks to their satisfaction that we 
have a strong presence both in the
Polish and in the European market.    

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

■  Studio projektów graficznych
     biuro Tarnowskie Góry

■  Montaż kasteonu BP
     Kraków

■  Graphic design studio
     office in Tarnowskie Góry

■  Installation of BP signboard
     Krakow
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

■  Montaż kasetonu Decathlon
     Chorzów

■  Montaż kasetonu Decathlon
     Chorzów

■  Installation of Decathlon signboard                            
     Chorzów

■  Installation of Decathlon signboard                            
     Chorzów
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

■  Montaż kasetonu Decathlon
     Chorzów

■  Montaż kasetonu Decathlon
     Chorzów

■  Installation of Decathlon signboard                            
     Chorzów

■  Installation of Decathlon signboard                            
     Chorzów



 ■ ■ ■ ■ ■ ■  lider reklamy świetlnej    ■ ■ ■ ■ ■ ■  www.szymmar.plleader illuminated advertising  ■ 36 ■ 37 

REKLAMA PRZESTRZENNA

■  Saturn
     Wrocław

■  Decathlon
     Wrocław
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NIEMCY

AUSTRIA

FRANCJA

ROSJASZWECJA

GRECJA

GDZIE DZIAŁAMYNASI KLIENCI WHERE WE OPERATEOUR CUSTOMERS
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42-604 Tarnowskie Góry
ul. Śniadeckiego 9

tel. +48 (32) 381 99 50
 fax +48 (32) 285 92 79

e-mail: szymmar@szymmar.pl

www.szymmar.pl


