
Firma Media Mag od ponad 15 lat zajmuje się dystrybują folii 
magnetycznej oraz produkcją magnesów reklamowych i gadżetów 
magnetycznych.
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Magia magnetycznych produktów

Firma Media Mag od ponad 15 lat zajmuje się produkcją 
magnesów reklamowych oraz dystrybucją folii magnetycznej. 
Obecnie, przy ilości oferowanych produktów i standardzie 

wykonywanych usług, jest jedną z 
największych tego typu firm w Europie.

Zaufali nam między innymi:



Magnesy reklamowe
Magnes reklamowy to bazowy produkt wśród reklamowych gadżetów magnetycznych, 
znajdujących się w ofercie Naszej firmy.W Naszej firmie dbałość o szczegóły to jedno  
z kryteriów, jakim kierujemy się, aby dopasować ofertę do potrzeb każdego Klienta. 
Dlatego też mają Państwo możliwość personalizacji magnesu począwszy od wyboru 
kształtu i rozmiaru, do sposobu pakowania produktu.
Opcjonalnie oferujemy pakowanie jednostkowe magnesów reklamowych w woreczek 
foliowy z zakładką klejową (z nadrukiem lub pakowanie zbiorcze), dopasowane kartoniki 
bądź specjalnie wykonane pudełka i dystrybucję w wybranych ilościach.

Folia magnetyczna
od 0,4mm do 2,0 mm

Papier kreda 250g / Karton 350g / Folia

Kolorystyka CMYK

Folia zabezpieczająca:
Mat / Soft Touch / Błysk

Dodatkowo:
-Pakowanie:
w woreczki foliowe
-Tektura 1,5mm
-Pianka EVA 3mm
-Wykrawanie:
kształt indywidualny
-Druk dwustronny 
(pocztówka magnetyczna)
-Przyciąganie dwustronne

Produkty reklamowe
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Notesy magnetyczne
Magnes reklamowy w połączeniu z notesem to praktyczny produkt, który może towarzyszyć 
każdej kampanii reklamowej. Podobnie jak inne produkty z naszej oferty, notes magnetyczny to 
gadżet o wyjątkowo długiej żywotności. Po wykorzystaniu notesu, magnes reklamowy, użyty w 
główce pozostaje na lodówce i służyć może do wyeksponowania otrzymanej kartki pocztowej, 
czy ważnych wiadomości, o których powinniśmy pamiętać.

Kolorystyka CMYK

Dodatkowo:
-Wykrawanie:
kształt indywidualny
- Pakowanie:
w woreczki �oliowe

Folia magnetyczna
od 0,4mm do 2,0 mm

Papier kreda 250g / Karton 350g

Folia zabezpieczająca:
Mat / Soft Touch / Błysk

Notes/Kalendarium:
Od 12 do 50 kartek
Papier o�set 90g

Produkty reklamowe
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Zakładki magnetyczne
Zakładki magnetyczne to idealne rozwiązanie dla wydawnictw, instytucji kultury i nauki, 
uczelni, czy producentów materiałów szkoleniowych i edukacyjnych. Podręczny, praktyczny 
gadżet na pewno zrobi wrażenie na Kliencie dzięki swojej funkcjonalności – przyciągające 
się elementy sprawiają, że zakładka magnetyczna nie wysuwa się z książki po odłożeniu, a 
siła przyciągania użytej folii magnetycznej pozwoli na zaczepienie jej na okładce podczas 
czytania.

Folia magnetyczna 0,4mm
(pod całością lub 
na kawałku
zakładki)

Papier kreda 350g / karton 350g

Kolorystyka CMYK

Folia zabezpieczająca:
Mat / Soft Touch / Błysk

Dodatkowo:
-Wykrawanie:
kształt indywidualny
-Druk dwustronny
-Pakowanie:
w woreczki foliowe

Produkty reklamowe
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Puzzle magnetyczne 
Puzzle magnetyczne, zawarte w naszej ofercie, posiadają ogromny wybór kształtów, 
motywów i wzorów.Jest to autorska zabawka magnetyczna, która cieszy się dużym 
powodzeniem zwłaszcza  wśród firm i produktów przyjaznym dzieciom. Jest to z pewnością 
długofalowy i dobrze odbierany przez Klientów produkt wśród naszych magnetycznych 
gadżetów reklamowych.

Folia magnetyczna
od 0,4mm do 2,0 mm

Papier kreda 250g / Karton 350g

Kolorystyka CMYK

Folia zabezpieczająca:
Mat / Soft Touch / Błysk

Dodatkowo:
-Pakowanie:
w woreczki foliowe
-Tektura 1,5mm
-Pianka EVA 3mm
-Wykrawanie:
kształt indywidualny

Produkty reklamowe
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Kalendarze 
magnetyczne
Kalendarz z główką magnetyczną 
to długofalowy produkt reklamowy, 
zwłaszcza dla firm, które stawiają na 
stałą relację z klientem. 
Dzięki ciekawej grafice i formie, hasła 
umieszczone na kalendarzu będą 
oddziaływać swoim przekazem przez 
okrągły rok.

Magnetyczne plany zajęć
Magnetyczny plan zajęć wraz z zestawem 
magnesów i pisakiem, opisujących 
czynności to wartościowy gadżet 
magnetyczny, który ułatwi organizację 
dnia w pracy, szkole, czy domu. Druk 
można zalaminować błyszczącą 
termofolią Impress, co pozwoli na 
uzyskanie powierzchni suchościeralnej.

Magnetyczne tablice  
suchościeralne
W naszej ofercie znajdują się tabliczki 
magnetyczne z kolorową folią Orecal i 
suchościeralnym laminatem, jak również 
reklamowe tabliczki magnetyczne z 
pełnokolorowym drukiem cyfrowym lub UV, 
zabezpieczonym suchościeralną folią.
Dostępne z pisakiem suchościeralnym,
pakowane pojedyńczo lub w zestawie.

Magnetyczne folie  
samochodowe
Folia magnetyczna dzięki swojej 
funkcjonalności doskonale sprawdza się jako 
magnetyczna reklama na samochód.
Standardowo, dedykowanym materiałem do 
wykonania magnesu na samochód jest folia 
magnetyczna o grubości 0.7 mm.
Przy powierzchniach kilkukrotnie malowanych 
lub lakierowanych zaleca się użycie folii 
magnetycznej o grubości 1.0 mm.

Produkty reklamowe
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Produkty reklamowe

Pocztówki 
magnetyczne
Ciekawy i nieszablonowy gadżet 
reklamowy, łączący w sobie 
dekoracyjną funkcję tradycyjnej 
kartki pocztowej z zaletami, które 
posiadają magnesy na lodówkę.

Ramki 
magnetyczne
Ramka magnetyczna to magnetyczny 
produkt reklamowy o uniwersalnym 
zastosowaniu – środek ramki może być 
również puzzlową układanką, a na życzenie 
Klienta do ramki można również dokleić 
notes, kalendarz, czy kalendarium z cytatami 
bądź przepisami.

Magnesy
Pamiątkowe
Magnesy pamiątkowe – 
ta opcja jest wyjątkowo 
atrakcyjna dla sprzedawców 
pamiątek i właścicieli obiektów 
turystycznych, a także 
przedsiębiorców i zarządców 
atrakcji turystycznych – 
ZOO, akwarium, wesołego 
miasteczka i wielu innych.

Tablice kształtowe
Tablice suchościeralne kształtowe pokryte są białą lub 
zadrukowaną folią, do której przyczepiać można wszelkiego 
rodzaju magnesy ferrytowe (np. plastikowe literki dla 
dzieci), neodymowe (metalowe), oraz wykonane z folii 
magnetycznej.
Specyfikacja techniczna
folia ferromagnetyczna 0.5 mm

kolorystyka  CMYK / jednostronnie

uszlachetnienie laminat suchościeralny

wykrawanie kształt wg. wykrojnika
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Zestawy edukacyjne
Zestawy elementów magnetycznych, które ułatwią i uprzyjemnią proces edukacji każdemu 
dziecku.W naszej ofercie znajdziecie Państwo magnetyczne tablice matematyczne z cyframi, 
liczmany na magnesie, magnetyczne komplety literek, cyfr lub znaków drogowych, a 
także puzzle o dowolnym kształcie i treści.Tematyczne nadruki pomagają w zapamiętaniu 
trudniejszych zagadnień, a ciekawa forma ich przedstawienia ułatwia przyswajanie wiedzy. 
Magnetyczne zestawy reklamowo-edukacyjne dają szerokie możliwości projektowania, a u 
odbiorców zyskują miano przyjaznych i wartościowych.

Gry i zabawki
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Puzzle magnetyczne 
Puzzle magnetyczne, produkowane przez naszą firmę, to autorski projekt produktu, który 
stworzyliśmy z myślą o najmłodszych.Różne kształty oraz bogata szata graficzna sprawią, że 
oferowane przez Nas puzzle staną się zabawką, zapewniającą rozrywkę na długie godziny.
Specyfikacja techniczna
folia magnetyczna 0.4 mm

papier  kredowy 250g kaszerowany

kolorystyka  CMYK / jednostronnie

uszlachetnienie folia mat / błysk

max. format 330x470 mm

Pisaki suchościeralne
Pisaki do tablic suchościeralnych to wygodny w 
użytkowaniu przedmiot.
Dzięki zatyczce z filcową gąbeczką szybko 
usuną Państwo czarny tusz z tablicy.
Zatyczka posiada również część magnetyczną, 
dzięki której istnieje możliwość przyczepienia 
pisaka do tablicy magnetycznej, lodówki, bądź 
w innym wygodnym i widocznym miejscu, tak, 
aby zawsze były pod ręką.

Gąbki do tablic 
suchościeralnych
Gąbki przeznaczone do tablic 
suchościeralnych.
Produkt ma wbudowany magnes.
Dostępne różne kolory i kształty.
Na zamówienie wykonujemy nadruk 
indywidualny.

Gry i zabawki
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Druk cyfrowy

Introligatornia
W naszej firmie oferujemy usługi introligatorskie takie jak cięcie bloczków, kaszerowanie pudełek 
oraz inne tego typu nietypowe  jak na specyfikacje naszej firmy usługi.
W ofercie posiadamy także druk plakatów oraz broszur do formatu 330x488mm.

Produkcyjny, cyfrowy system do druku w kolorze 
Xerox® Versant 2100 Press
wysokie odwzorowanie koloru dzięki spektrofotometronowi na linii produkcyjnej.
Produkcyjny system do druku w kolorze Xerox Versant 2100 zaspokaja potrzeby klientów w 
dużo prostszy sposób niż kiedykolwiek wcześniej. Automatyczna linearyzcja i tworzenie profili 
ICC gwarantuje wierne odwzorowanie barwy, obsługa materiałów o dużej gramaturze.
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Folia magnetyczna
to podstawowy materiał magnetyczny, określany też jako elastyczny magnes, składający się z 
proszku ferromagnetycznego oraz giętkiego, termoplastycznego materiału wiążącego. Jest ona 
elastyczna, więc znakomicie nadaje się do cięcia nożyczkami lub nożykiem introligatorskim, a 
także sztancowania.
Co ważne, folia magnetyczna nie jest materiałem do mocowania magnesów. Niska zawartość 
opiłków ferrytowych czyni ją produktem, który przyciąga stal, nie magnesy. Do wykonania 
podłoża przyciągającego magnesy, wykorzystuje się folię ferromagnetyczną (stalową).
Folia magnetyczna to doskonały nośnik reklamy zewnętrznej, jest odporna na warunki 
atmosferyczne i zachowuje swoje właściwości magnetyczne w skali temperatur od – 30 °C do  
+ 70 °C. Podstawowe wartości magnetyczne (takie jak siła przyciągania) nie zmieniają się nawet 
przy długofalowym stosowaniu tego materiału.

Dostępne grubości
i informacje 
technologiczne

Grubość folii  Rozkład pól Siła przyciągania  

magnetycznych(g/cm2)

0.4 mm 2.0 mm ≥16

0.5 mm 2.0 mm ≥21

0.6 mm 2.0 mm ≥28

0.7 mm 2.0 mm ≥33

1.0   mm 2.0 mm ≥40

1.5 mm 2.0 mm ≥46

2.0 mm 2.0 mm ≥52

Właściwości folii magnetycznej 
Typ  Numer 

folii klasy Br ≥  Hcb ≥  Hcj ≥  Bh[max]

  mT Gs KA/m Oe KA/m Oe KJ/m3 MGOe

Iso MH-7(S) 180 1800 112 1400 143 1800 6.36 0.80 

rolled 

Specyfikacja techniczna
grubość   0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 1,0 / 1,5 /2,0 mm

folia magnetyczna rolka / 610 mm 

folia magnetyczna arkusz od A4

Folia magnetyczna
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Folia magnetyczna samoprzylepna
folia magnetyczna z klejem (samoprzylepna) – z warstwą mocnego kleju 
na niemagnetycznej stronie, co pozwala na aplikację własnego wydruku 
w przystępny i prosty sposób. Klej, którym pokryty jest ten rodzaj folii, 
nadaje się do mocowania na wszelkiego rodzaju powierzchniach.
Specyfikacja techniczna
grubość   0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 1,0 / 1,5 /2,0 mm

szerokość rolka / 610 mm 

Folia magnetyczna z kolorowym PVC
folia magnetyczna z miękkim pokryciem PVC nadaje się do 
wykonywania krótko i średniookresowych aplikacji reklamowych, a 
także dekoracji zewnętrznych jak i wewnętrznych.
Specyfikacja techniczna
grubość  0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 1,0 / 1,5 /2,0 mm

szerokośćrolka (610 mm ) / arkusz (A4)

kolor :czerwony, niebieski, zielony , żółty

Folia magnetyczna w arkuszach
to doskonały materiał na przygotowanie spersonalizowanej reklamy 
magnetycznej lub małego nakładu magnesów reklamowych oraz 
dekoracyjnych.
Specyfikacja techniczna
grubość  0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 1,0 / 1,5 /2,0 mm

arkusz  A4 / A3 / A2 / 325x485 mm /  690x490 mm

  

Naklejki magnetyczne
Samoprzylepne płaskie naklejki z folii magnetycznej są gotowe do użycia 
bezpośrednio na produkcie. 
Specyfikacja techniczna
grubość   0,4  mm 0,4  mm 0,4  mm 0,4  mm

wymiary naklejki  40 mm  20x40 mm  40x80 mm  45x45 mm

ilość w arkuszu   24 szt.  70 szt.  70 szt.  24 szt. 

Paski magnetyczne
Produkt magnetyczny, złożony z silnie przyciągającej folii magnetycznej 
oraz wysokiej jakości kleju akrylowego.
W ofercie posiadamy C-PROFIL który pozwala na szybką i łatwą 
identyfikację półek i regałów magazynowych.
Specyfikacja techniczna
grubość   2 mm 2 mm 1,5 mm 1,5 mm C-profile

szerokość  20 mm  10 mm  20 mm  10 mm 30 mm

Folia magnetyczna
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Formatki magnetyczne
to doskonały materiał na przygotowanie spersonalizowanej reklamy 
magnetycznej lub małego nakładu magnesów reklamowych oraz 
dekoracyjnych.Formatki docinamy według specyfikacji klienta.
Specyfikacja techniczna
grubość  0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 1,0 / 1,5 /2,0 mm    , wymiary indywidualne

Folia ferromagnetyczna z klejem 
To bardzo wygodne rozwiązanie umożliwiające przypinanie ważnych 
informacji za pomocą magnesów. Jest to  rewelacyjny pomysł na tablice 
do pomieszczeń biurowych, pracowni czy warsztatu. Klej zapewnia 
świetną przyczepność na różnych powierzchniach.  

Folia ferromagnetyczna (stalowa)
Materiał elastyczny o właściwościach ferromagnetycznych. Wykorzystywany jako płaszczyzna  do 
przyklejania folii, papieru magnetycznego i innych magnesów stałych. (Wygodny i łatwy sposób 
zastąpienia powierzchni blaszanych).

Dzięki jej właściwością magnetycznym, ozdobne magnesy mogą zdobić wnętrza biur, punktów 
gastronomicznych oraz innych lokali użytkowych. Folia ferromagnetyczna, czyli folia stalowa to 
materiał składający się z proszku żelaza,wysokiej jakości termoplastiku oraz gumy. Jest to rodzaj 
folii, która imituje powierzchnie metalowe i tym samym jest idealnym podłożem do przyciągania 
każdego rodzaju magnesów: neodymowych, ferrytowych oraz z folii magnetycznej. Dzięki swojej 
elastyczności, pozwala na dowolne modyfikowanie kształtu i rozmiaru folii
Idealnie sprawdzi się zarówno w procesie edukacji, jak i przy funkcjonowaniu niemal każdego 
biura. 
Specyfikacja techniczna

grubość    0,5  mm

szerokość rolka 610 mm / rolka 1000 mm/ rolka 1200 mm/ arkusz (A4) 

Folia magnetyczna

14



Folia ferromagnetyczna biała PET 
suchościeralny z klejem  
Błyszczący ,biały laminat, którym pokryty jest ten rodzaj folii posiada 
powierzchnię przystosowaną do pisania pisakami i nadaje tablicy 
magnetycznej estetyczny wygląd. 
Dodatkowo folia ta posiada warstwę kleju, dzięki czemu możemy 
przymocować ją do dowolnej powierzchni ( ściana, meble, szkło ). 
Folia jest elastyczna, więc bez problemu można ją ciąć do kształtu. Do jej 
powierzchni można przyczepiać dowolne magnesy i inne gadżety 
magnetyczne. 
Jest uzupełnieniem wyposażenia w każdym biurze i sali konferencyjnej.

Folia ferromagnetyczna z klejem i kredowym 
laminatem 
Dla tych Państwa, którzy w dalszym ciągu nie potrafią rozstać się z tablicą 
przystosowaną do pisania kredą, proponujemy folię stalową pokrytą 
kredowym laminatem. Folia posiada warstwę kleju, który zwiąże się z 
każdą powierzchnią, a jej elastyczność sprawi, że dopasuje się do każdej 
powierzchni. Z powodzeniem można zastosować ją w punktach 
gastronomicznych, salonach fryzjerskich, czy w kawiarniach.

Folia ferromagnetyczna z kolorowym
laminatem PVC 
Z miękkim pokryciem PVC nadaje się do wykonania  krótko i 
średniookresowych aplikacji reklamowych, a także dekoracji zewnętrznych 
jak i wewnętrznych. Kolorowy laminat nadaje tablicy magnetycznej 
estetyczny wygląd.
W naszej ofercie znajduje się  folia ferromagnetyczna stalowa  laminowana 
na gorąco kolorową folią PVC Oracal w czterech podstawowych kolorach: 
* Oracal 641-032 – jasny czerwony 
* Oracal 641-051 – ciemny niebieski 
* Oracal 641-062 – jasny zielony 
* Oracal 641-022 – jasny żółty 
* PVC – Oracal 3164 - biały

Folia magnetyczna
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ul.Starochwaszczyńska 44A
81-571 Gdynia

www.media-mag.pl
Tel. +48 58 781 50 54

Email: info@media-mag.pl


