
Identyfikuj się z nami!



O nas

Podstawą naszego funkcjonowania jest wierność sprawdzonym i skutecznym  
rozwiązaniom reprezentowanym przez najwyższej klasy wytwórców oraz możliwie  
najbardziej efektywna realizacja współczesnych wizji i koncepcji nowoczesnego  
wzornictwa użytkowego. Przekłada się to na ogromne zaangażowanie w doskonalenie  
procesu projektowania i tworzenia środowiska architektonicznego różnych sektorów  
rynku: przedsiębiorstw, ośrodków opieki zdrowotnej, szkolnictwa oraz hoteli.

Nasza firma znajduje się dokładnie w miejscu, w którym zaawansowana formai  
abstrakcyjne myślenie mogą być realizowane dzięki innowacyjnym rozwiązaniom  
technologicznym. Realizacja wizji naszych Klientów jest szęścią polityki firmy, której  
pozostaniemy wierni w dalszej pracy.

Mamy nadzieję, że także Państwo powierzycie nam swoje pomysły w zakresie  
nowoczesnego wytwórnictwa użytkowego.

Zapraszam do współpracy!

Artur Pruszyński



Zakres działalności

SYSTEMY INFORMACJI WIZUALNEJ

• Znaki bezpieczeństwa: pożarowe, ewakuayjne

• Tablice informacyjne: wiszące, naścienne

• Tablicy informacyjne wolnostojące i prostopadłe

• Gabloty informacyjne

• Oznakowanie placów budowy

• Elementy dekoracyjne

• Wydruki wielkoformatowe

• Litery przestrzenne – tradycyjne,  

podświetlane diodami LED

• Banery

• Kasetony

• Pylony i totemy

• Tabliczki przydrzwiowe

• Tabliczki na biurko

• Tabliczki piktogramowe



Oznakowanie kompleksowe

Centrum Handlowe Avenida Poznań  
Wykonanie liter przestennych,  
tapetowanie, oznakowanie  
wewnętrzne

Termin realizacji:

Zakres prac:

sierpień - grudzień  
2016
Litery przestrzenne  
podświetlane, znaki  
kierunkowe, oznakowanie  
toalet, tapetowanie,  
kasetony, pylony

Wykorzystane materiały: plexi, blacha aluminiowa,
diody LED, płyta  
kompozytowa DIBOND



Oznakowanie kompleksowe

Centrum Handlowe Galeria  
Neptun, Starogard Gdański  
Wykonanie liter przestennych,  
tapetowanie, oznakowanie  
wewnętrzne

Termin realizacji:

Zakres prac:

marzec - kwiecień  
2015
Litery przestrzenne  
podświetlane,  
oznakowanie parkingów,  
znaki kierunkowe,  
oznakowanie toalet,  
tapetowanie, kasetony

Wykorzystane materiały: plexi, blacha aluminiowa,
diody LED, płyta  
kompozytowa DIBOND



Galeria Zielone Arkady, Bydgoszcz  
Wykonanie liter przestennych,  
tapetowanie, oznakowanie  
wewnętrzne

Termin realizacji:

Zakres prac:

wrzesień - litopad  
2015
litery przestrzenne  
podświetlane,  
oznakowanie  
parkingów, toalet i  
wind, oznakowanie  
kierunkowe,  
tapetowanie, kasetony

Wykorzystane materiały: plexi, blacha
aluminiowa, diody LED,  
płyta kompozytowa  
DIBOND

Oznakowanie kompleksowe



Oznakowanie kompleksowe

Biurowiec Q22, Warszawa  
Wykonanie oznakowania  
zewnetrznego i wewnętrznego

Termin realizacji:

Zakres prac:

mai – czerwiec  
2016
oznakowanie  
parkingów, znaki  
kierunkowe,  
oznakowanie  
toalet,  
oznakowanie  
wewnętrzne

Wykorzystane materiały: plexi, blacha
aluminiowa, płyta  
kompozytowa  
DIBOND, folia  
ploterowa



Oznakowanie kompleksowe

Galeria Krakowska, Kraków
Wykonanie oznakowania 
pięter i parkingów

Termin realizacji:

Zakres prac:

wrzesień - litopad  
2015
litery przestrzenne  
podświetlane,  
oznakowanie  
parkingów, toalet i  
wind, oznakowanie  
kierunkowe,  
tapetowanie, kasetony

Wykorzystane materiały: plexi, blacha
aluminiowa, diody LED,  
płyta kompozytowa  
DIBOND



Oznakowanie wewnętrzne

Hala widowiskowo-sportowa „Łucznicka”, Bydgoszcz  
Oznakowanie wewnętrzne hali rozgrzewkowej

Termin realizacji: wrzesień 2014
Zakres prac: oznakowanie sektorów: tablice informacyjne,  
numeracja krzesełek; oznakowanie pomieszczeń,  
oznakowanie p. poż.
Wykorzystane materiały: płyta kompozytowa DIBOND,  
laminat grawerski; farba odporna na ścierania  
(oznakowanie toalet), folia ploterowa

Centrum Kulturalno-Edukacyjne „LATINUM”  
Oznakowanie wewnętrzne

Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2014
Zakres prac: tabliczki przydrzwiowe, tablice informacyjne szklane,
tablice informacyjne podłogowe, oklejenie witryn
Wykorzystane materiały: szkło, stal nierdzewna, poliwęglan, folia  
ploterowa, rozwiązania systemowe (System Unica)



Oznakowanie wewnętrzne

Olivia Business Centre, Gdansk
Elementy oznakowania wewnętrznego w budynku Olivia Four

Zakres prac: nazwy najemców w holu głównym oraz  
na poszczególnych piętrach,  
oznakowanie nad windami

Wykorzystane materiały: Biała i czarna plexi

Centrum Handlowe Klif, Gdynia  
Oznakowanie części administracyjnej

Termin realizacji:  
Zakres prac:

sierpień 2014
tablice informacyjne szklane

Wykorzystane materiały: szkło, stal nierdzewna, wydruk lateksowy



Oznakowanie wewnętrzne

Politechnika Wrocławska
Oznakowanie wewnętrzne budynku „Technopolis”

Termin realizacji:  
Zakres prac:

styczeń - luty 2014
tabliczki przydrzwiowe, tablice

informacyjne zbiorcze, oznakowanie  
toalet

Wykorzystane materiały: plexi przezroczysta, rozwiązania  
systemowe, folia ploterowa

Hala widowiskowo-sportowa, Lublin
Oznakowanie wewnętrzne

Termin realizacji:  
Zakres prac:

lipiec 2014
oznakowanie pomieszczień socjalnych,
oznakowanie pomieszczeń sportowych:
korty, sektory, szatnie

Wykorzystane materiały: plexi pomarańczowa, tabliczki systemowe



Oznakowanie wewnętrzne
Best Western Q Hotel, Wrocław  
Elementy oznakowania  
wewnętrznego

Termin realizacji: maj 2014
Zakres prac: oznakowanie klatek schodowych,  
oznakowanie holu głównego, pomieszczeń  
gospodarczych i toalet
Wykorzystane materiały: szkło, uchwyty ze stali
nierdzewnej, folia ploterowa, plexi barwiona na
wybrany kolor

Pomorskie Centrum Traumatologii, Gdańsk  
Oznakowanie wewnętrzne spitalnego  
oddziału ratunkowego

Uniwersytet Łódzki
Oznakowanie wewnętrzne Wydziału  
Filologicznego

Termin realizacji: sierpień 2014
Zakres prac: tablice kierunkowe, semafory, tablice  
informacyjne
Wykorzystane materiały: płyta kompozytowa  
DIBOND, folia ploterowa

Termin realizacji: lipiec - październik 2014  
Zakres prac: tabliczki przydrzwiowe, tablice  
suchościeralne, tablice korkowe, gabloty
Wykorzystane materiały: rozwiązania systemowe



Oznakowanie zewnętrzne

Technopark Pomerania, Szczecin
Oznakowanie zewnetrzne i elementy oznakowania
wewnętrznego

Termin realizacji:  
Zakres prac:

Wykorzystane materiały:

październik - listopad 2014  
oznakowanie pomieszczeń, pylony  
informacyjne, napis przestrzenny  
podświetlany
płyta kompozytowa DIBOND, blacha  
aluminiowa, szkło, plexi, folia  
ploterowa, wydruki lateksowe

Olivia Business Centre, Gdańsk
Oznakowanie zewnętrzne i elementy oznakowania  
wewnęntrznego

Termin realizacji:  
Zakres prac:

Wykorzystane materiały:

luty, grudzień2014
napis przestrzenny nad wejściem do  
budynku; pylonyinformacyjne
płyta kompozytowa DIBOND, poliwęglan, folia  
ploterowa, wydruk lateksowy, biała plexi, diody  
LED



Oznakowanie zewnętrzne dworców kolejowych

Infomacja wizualna na dworcach  
PKP w Rumi, Toruniu, Kostrzynie  
nad Odrą, Nasielsku, Mławie,  
Strzelcach Krajeńskich

Zakres prac:

Wykorzystane materiały:

oznakowanie hali  
głównej dworców,  
oznakowanie  
zewnętrzne elewacji,  
tablice informacyjne,  
kasetony, litery  
przestrzenne
płyta pvc, folia  
ploterowa



Litery przestrzenne

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury Olivia Business Centre, Gdańsk
Bank Zachodni WBK, oddziały 
w Gdańsku i Gdyni



Litery przestrzenne

Stadion Energa 
Gdańsk
Wykonanie liter
przestrzennych  
podświetlanych



Litery przestrzenne

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości  
Wykonanie liter przestrzennych

Centrum Handlowe Avenida Poznań  
Wykonanie napisu
„Peek & Cloppenburg”

Grupa Enegra, Gdańsk  
Wykonanie liter przestrzennych



Kasetony reklamowe

Projekt i wykonanie kasetonu
reklamowego restauracji
„LOBSTER” w Gdańsku

Wykonanie kasetonu „LIDIA  
KALITA” w CH Klif Gdynia

Wykonanie kaseonu  
reklamowego „PRIVE”



Tapety

AstraZeneca,  
Warszawa
Druk i wyklejanie w  
pomieszczeniach  
biurowych



Tapety

SAMSUNG ELECTRONICS  
POLSKA Sp. z. o. o,
Warszawa
Druk i wyklejanie tapet  
w pomieszczeniach  
biurowych siedziby firmy



Nam zaufali

I wielu innych...



84-240 Reda  
ul. Gdańska 48D

Tel.: (+48) 693 275 295
E-mail: poczta@polsign.com.pl  

www.polsign.com.pl

Zapraszamy do współpracy!

mailto:poczta@polsign.com.pl
http://www.polsign.com.pl/

