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Oferta urządzeń do druku wielkoformatowego REKLAMA

agfa graphics nV (spółka akcyjna)
Oddział w Polsce
Oxygen Park Budynek B
ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa
tel.: (22) 31 11 900, info.pl@agfa.com
www.agfa-polska.pl

W portfolio Agfa Graphics znajdą Państwo plotery z rodziny ANAPURNA oraz JETI.
Łącznie to kilka modeli do drukowania atramentami UV (zarówno na podłożach płaskich, jak i z roli).
Innowacyjne rozwiązania czynią te plotery najwydajniejszymi urządzeniami w swojej klasie.

Hybrydowe modele UV to ANAPURNA MW, ANAPURNA M1600, ANAPURNA M2050i i największy
ANAPURNA M2500i. Dostępny jest także model z płaskim stołem – ANAPURNA M2540i FB,
a także wersja pracująca z roli na rolę – M3200i RTR. Najwydajniejsze plotery należą do serii JETI
i są nimi modele TITAN S i HS. W tym roku wprowadzone zostały dwie nowe maszyny: JETI MIRA
z płaskim stołem i ruchomą ramą karetki, oraz superwydajny hybrydowy JETI TAURO.

Od ponad 20 lat aktywnie na polskim rynku w sprzedaży materiałów i urządzeń do druku
cyfrowego. Centrala: Katowice, oddziały: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Chorzów, Opole.
OFERTA:
� drukarki solwentowe i sublimacyjne (Roland, Twinjet),
� drukarki UV (Roland, Qres Technologies),
� plotery tnące, frezujące, grawerujące,
� urządzenia i materiały do termotransferu (TheMagicTouch, OKI),
� tusze i atramenty,
� oprogramowanie,
� serwis maszyn i urządzeń.

alma trend sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice
tel./fax: 32 202 84 20

Paweł Kujawa, tel. kom.: 609 912 719
pawel.kujawa@almatrend.com.pl
www.dobreplotery.pl, www.almatrend.com.pl
www.termo-transfer.com.pl

AMATEC POLSKA TO WIODĄCA CzęŚć SKANDYNAWSKIEJ GRUPY FIRM SCANTIMA,
KTÓRA OD PRAWIE 50 LAT PROWADzI DzIAŁALNOŚć HANDLOWĄ, SERWISOWĄ
I DORADCzĄ W zAKRESIE SzYCIA I zDOBIENIA TEKSTYLIÓW.

Na łamach „Poligrafiki” gościmy przez wzgląd na drukarki do druku bezpośredniego
na odzieży i wykrojach – DTG, których jesteśmy dystrybutorem od ponad 6 lat.
W ofercie mamy urządzenia przemysłowe firmy KORNIT z trzema różniącymi się wydajnością
i polem zadruku modelami: Breeze, Storm II i rodzina Avalanche (4 rodzaje) oraz komercyjne
POLYPRINT, którego flagowy produkt TexJet PLUS jest najpopularniejszym modelem drukarki
DTG w Polsce.

amatec polska sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2, Radwanice k. Wrocławia
55-010 Święta Katarzyna
tel. kom.: 609 47 87 67, tel.: 71 311 77 70
adam@amatec.pl, www.amatec.pl

api.pl spółka z o.o.
95-070 Aleksandrów Łódzki
Rąbień, ul. Okre ̨żna 37

Oddziały:
Warszawa | Chorzów | Wrocław | Szczecin
tel.: 42 250 55 95, fax: 42 250 55 94
lodz@api.pl, www.api.pl

API.PL JEST BEzPOŚREDNIM IMPORTEREM URzĄDzEŃ
I MATERIAŁÓW DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO I SITODRUKU.
Szeroka oferta urządzeń i materiałów wsparta profesjonalnym doradztwem i serwisem technicz-
nym gwarantuje zadowolenie klientów firmy API.PL na każdym etapie współpracy.

W OFERCIE API.PL zNAJDUJĄ SIę URzĄDzENIA DO DRUKU: EKOSOLWENTOWEGO: Epson SureColor
SC-S, OKI, Polar, Gongzheng; PIGMENTOWEGO: Epson SureColor SC-T, Epson SureColor SC-P; UV:
HandTop; SUBLIMACYJNEGO: Epson SureColor SC-F; DTG: Epson SureColor SC-F2000; BEzPOŚRED-
NIEGO NA TEKSTYLIACH: Homer; KALANDRY I PRASY: Transmatic, LAMINATORY: Drytac, Ecoroll;
PLOTERY TNĄCE I TRYMERY: Keencut, Summa; OCzKARKI I STOJAKI NA MEDIA: Plastgrommet

atrium centrum ploterowe sp. z o.o.
ul. Gosławicka 2D, 45-446 Opole

tel.: 77 458 16 81, fax: 77 458 16 82
www.atrium.com.pl

OD 23 LAT FIRMA ATRIUM JEST CzOŁOWYM DOSTAWCĄ MASzYN I MATERIAŁÓW DO DRUKU
WIELKOFORMATOWEGO. Od początku działalności jest wyłącznym dystrybutorem ploterów firmy
MUTOH w Polsce. Firma jest również dystrybutorem tak znanych urządzeń, jak plotery UV firmy
SCREEN i JETRIX, ploterów solwentowych firmy DGI, laminarek RSC, ploterów tnących SUMMA,
oprogramowania ONYX, CALDERA, EasySIGN. Ostatnio powiększono ofertę o urządzenia KeenCut,
CREST, AzON, RollsRoller, V-SIGN. Atrium ma za sobą już kilka tysięcy instalacji, co świadczy
o ogromnym doświadczeniu i profesjonalizmie. W ramach firmy działa profesjonalny, autoryzowa-
ny serwis ploterów.

Firma posiada oddziały w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Gdańsku.

artemis lfp sp. z o.o.
ul. Gosławicka 2d
45-446 Opole

tel.: 77 455 63 19
biuro@artemisprinters.eu
www.artemisprinters.eu

Urządzenia marki ARTEMIS charakteryzują się wysoką jakością wykonania, pracy i łatwością ob-
sługi. Ich atut to sprawdzona na polskim rynku stabilność działania. Cechują się jednocześnie
atrakcyjną ceną i szybkim zwrotem z inwestycji.

Oferta obejmuje stołowe i rolowe plotery UV, eko-solwentowe, twardo-solwentowe, drukarki DTG
do koszulek, laminatory, plotery laserowe i plotery tnące. Portfolio Artemis obejmuje także akce-
soria dodatkowe jak: zgrzewarki ręczne i automatyczne, trymery ręczne i automatyczne, termo-
prasy, urządzenia do czyszczenia głowic i atramenty.

Firma posiada oddziały w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Gdańsku.
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canon polska sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa

tel.: +48 22 430 60 00
fax: +48 22 430 60 11
www.canon.pl

CANON JEST PRODUCENTEM DRUKAREK z SERII imagePROGRAF do druku wielkoformatowego
(17"– 60"): 12-kolorowych urządzeń wielkoformatowych dla segmentu graficznego, 8-kolorowych
urządzeń produkcyjnych oraz ploterów dla rynku CAD/GIS.
Canon to także dostawca rozwiązań inżynieryjnych – drukarek, kopiarek, skanerów wielkoforma-
towych tworzących w technologiach OCé RadiantFusing®, OCé CrystalPoint®.
Szczególne miejsce w portfolio zajmują plotery płaskie UV nagradzanej serii OCé ARIzONA z tech-
nologią druku OCé VariaDot™ do druku na materiałach sztywnych oraz z roli.

Bogatą ofertę firmy dopełniają wysokiej jakości MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE i szeroki wybór
oprogramowania wspomagającego środowisko pracy drukarek wielkoformatowych.

dks sp. z o.o.
centrala
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale

tel.: 58 309 03 07, 58 763 06 10
fax: 58 350 91 41, poligrafika@dks.pl
www.dks.pl, www.kip-color.pl

W ofercie DLA RYNKU GRAFICzNEGO:
KiP color urządzenia do kolorowego druku plakatów i map;
EUROPRINTER plotery do druku farbami wodnymi, ecosolwentowymi oraz UV;
CANON 8- i 12-kolorowe plotery graficzne, plotery do zastosowań produkcyjnych;
KONICA MINOLTA maszyny produkcyjne SRA3+
W ofercie DLA RYNKU CAD/GiS:
KiP urządzenia do druku kolorowego i czarno-białego;
ESTE składarki wielkoformatowe online oraz offline;
CONTEX skanery wielkoformatowe kontaktowe i kamerowe;
CANON jedno- i dwurolkowe plotery do zastosowań CAD/GIS

Oferta firmy obejmuje:
� PLOTERY WIELKOFORMATOWE SOLWENTOWE

Mimaki, Roland oraz przemysłowe z głowicami Spectra i Konica Minolta,
� PLOTERY UV FIRMY TECKWIN roll-to-roll, hybrydowe i flatbed z opcją z roli na rolę; z głowicami
Spectra i Ricoh GEN5, PLOTERY UV LED Eagle i Smart Led-UV,
� PLOTERY DO SUBLIMACJI,
� pełen zakres usług serwisowych oraz sprzedaż części zamiennych i atramentów do ploterów,
� akcesoria do wykańczania reklam – wysokiej jakości laminatory, oczkarki i inne.
NISKIE CENY � SzYBKIE REALIzACJE zAMÓWIEŃ � SKUTECzNY SERWIS!!!
zapraszamy do współpracy drukarnie wielkoformatowe oraz agencje reklamowe.

e-ploter
ul. Conrada 19/42
01-922 Warszawa
tel.: +48 22 210 57 00
fax: +48 22 244 28 76
tel. kom.: +48 602 608 711
tel. kom.: +48 600 413 876
biuro@e-ploter.pl

www.e-ploter.pl

DIGIPRINT – NOWOCzESNE TECHNOLOGIE DLA POLIGRAFII
Firma DIGIPRINT od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych systemów
poligraficznych. Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje m.in.:
� maszyny do druku wielkoformatowego HP LATEX 3500/3100,
� maszyny do druku na podłożach płaskich HP SCITEX FB750 I FB550,
� maszyny do druku na tkaninach D.GEN,
� przemysłowe maszyny do druku na tekturze HP SCITEX 11000/15500/17000,
� kaszerownice i sklejarki LAMINA SYSTEM,
� plotery KONGSBERG,
� oprogramowanie CALDERA, GMG.

DIGIPRINT SP. z O.O.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

tel: +48 22 295 03 80
fax: +48 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu

DIPRINTER JEST DYSTRYBUTOREM PLOTERÓW LONGIER o wielofunkcyjnym zastosowaniu, zbu-
dowanych ze światowej klasy komponentów. Oferta obejmuje m.in.:
� LONGIER HUNTER UV LED – wielkoformatowe drukarki stołowe z maksymalną powierzchnią

zadruku aż do 3,0x2,0 m (plus opcjonalny systemem rolowy), lampami UV LED, pinami do po-
zycjonowania materiału, stołem z podsysem i podmuchem, głowicami KM1024 oraz Ricoh;

� LONGIER PERFORMER do druku na szkle – plotery z systemem tuszy ceramicznych, dostępne
modele: z silikonową powierzchnią stołu 2,5x1,45 m oraz wyposażone w rolki do przesuwania
mediów o powierzchni zadruku 1,5 m x 2,8 m lub 2,5 m x 3,66 m.

DiPrinter jest również dostawcą alternatywnych tuszy UV do Océ Arizona / Fujifilm Acuity, lamp
UV i czyściwa bezpyłowego.

diprinter
Biuro handlowe DiPrinter Częstochowa
ul. Długa 92, 42-233 Wierzchowisko

tel. kom.: +48 516 131 270
tel. kom.: +48 785 753 868
info@diprinter.com

www.DiPrinter.com
www.Arizona-Ink.com

OD PONAD 10 LAT FIRMA DM SYSTEM JEST LIDEREM W POLSCE
WŚRÓD DOSTAWCÓW PLOTERÓW TNĄCYCH zARÓWNO DLA BRANżY OPAKOWANIOWEJ,
JAK I REKLAMOWEJ.
Od początku swej działalności współpracuje jako autoryzowany dystrybutor z firmą ESKO produ-
centem ploterów marki KONGSBERG – są to najszybsze i najbardziej wszechstronne stołowe plo-
tery tnąco-bigująco-frezujące. W ofercie firmy znajduje się też oprogramowanie firmy ESKO
do projektowania i przygotowania produkcji opakowań, a także materiałów reklamowych, jest to
m.in. oprogramowanie ArtiosCAD, Automation Engine, Studio, I-cut Layout. Firma DM System pro-
wadzi również profesjonalne szkolenia z zakresu obsługi tych programów jak i podstaw projekto-
wania opakowań i reklam POS/POD.

dm system
31-564 Kraków, al. Pokoju 81
artios@dmsystem.com.pl
tel.: 12 429 57 33

www.canon.pl/
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mailto:biuro@e-ploter.pl/
www.e-ploter.pl/
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integart sp. z o.o.
ul. Maszynowa 1, Błonie 55-330
Miękinia k. Wrocławia

tel.: 71 31 51 601, tel./fax: 71 31 51 602
info@integart.com.pl, www.integart.com.pl

DYSTRYBUTOR DRUKAREK WIELKOFORMATOWYCH HP (TECHNOLOGIA DRUKU LATEKSOWEGO I UV)
Integart Sp. z o.o. jest przedstawicielem wiodącej marki w zakresie druku wielkoformatowego:
HP Latex (310, 330, 360, 370 oraz 3100 i 3500) oraz UV (FB550/750). W ofercie firmy znajdują się
również laminatory, urządzenia i plotery tnące takich producentów jak: FlexiLAM, KeenCut, Zund,
Summa i Fotoba. Od 2015 roku Integart jest dystrybutorem urządzeń HP Scitex FB Industrial Press:
FB7600/11000 oraz 15500.

Kontakt: Tomasz Stawicki; tel. kom.: +48 504 222 896; stawicki@integart.com.pl
Tomasz Melzacki; tel. kom.: +48 603 999 081; melzacki@integart.com.pl
Remigiusz Pokuciński; tel. kom.: +48 603 999 091; pokuciński@integart.com.pl

konica minolta
business solutions polska sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
tel.: 22 560 33 00
email: info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.pl

KONICA MINOLTA DOSTARCzA KOMPLEKSOWE ROzWIĄzANIA I USŁUGI,
OPTYMALIzUJĄCE PROCESY BIzNESOWE zWIĄzANE z DRUKOWANIEM,
KOPIOWANIEM I zARzĄDzANIEM DOKUMENTAMI

Jest czołowym producentem i dostawcą drukarek, wielofunkcyjnych urządzeń peryferyjnych oraz
cyfrowych systemów produkcyjnych monochromatycznych i kolorowych. Urządzenia do druku
produkcyjnego bizhub PRO i bizhub PRESS zapewniają wysoką jakość wydruku przy najwyższych
prędkościach. Firma posiada również w swojej ofercie urządzenia KIP do druku wielkoformatowego
oraz Varnish 3D. Konica Minolta dysponuje najbardziej rozbudowaną strukturą obsługi serwisowej
i sprzedażowej w Polsce, obsługując klientów w 15 oddziałach w całej Polsce.

Z dniem 1 października 2015 roku Oki przejęło dział urządzeń szerokoformatowych firmy Seiko
Instruments, poszerzając w ten sposób portfolio o szerokoformatowe plotery solwentowe i urzą-
dzenia formatu A0, w technologii LED. Oki kieruje swoją ofertę do klientów graficznych, firm
CAD/GIS, oferując niepowtarzalną produktywność i znakomitą jakość wydruku, cechy niezbędne
na rynku profesjonalnego wydruku.
OFERTA OKI:
� SERIA COLORPAINTER (PLOTERY GRAFICzNE) – szybkie szerokoformatowe plotery o szerokości
wydruku od 54” do 104”. Dedykowane do drukowania na szerokiej gamie nośników reklamowych
� TERIOSTAR (CAD/GIS) – szybkie szerokoformatowe urządzenie wielofunkcyjne LED dedykowa-
ne dla firm reprograficznych i inżynierskich. Wydruk: A/E/C, CAD, map/planów

grafikus
– systemy graficzne sp. z o.o.
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa

Kontakt: tel.: 22 594 09 00
grafikus@grafikus.com.pl
www.grafikus.com.pl

FIRMA GRAFIKUS W zAKRESIE ROzWIĄzAŃ
DLA DRUKU WIELKOFORMATOWEGO WSPÓŁPRACUJE z EFI.
Posiadamy w ofercie wysokowydajne, wysokojakościowe systemy drukujące EFI VUTEK oraz ma-
teriały eksploatacyjne do nich. Gwaranujemy również wsparcie serwisowe.
Najwyższa jakość druku, w połączeniu z krótkim czasem przyrządu oraz dużą wydajnością, po-
zwalają znacząco obniżyć koszty i zwiększyć marżę.
Technika UV LED daje możliwość druku również na podłożach bardzo wrażliwych na temperaturę.

W naszej ofercie, którą wciąż wzbogacamy, znajdą Państwo również podłoża do zadruku.
zAPRASzAMY DO KONTAKTU!

kml solutions sp. z o.o.
Biuro Handlowe:
Ateńska 61, 03-978 Warszawa

tel.: + 48 22 610 35 86, fax: + 48 22 610 36 03
www.kmlsolutions.pl

Jesteśmy obecni na rynku europejskim jako część belgijskiej Grupy Eurolutions N. V. Nasze wielo-
letnie doświadczenie zdobyte w branży pozwala nam dostarczać Państwu wszechstronne rozwią-
zania do druku wielkoformatowego. OD 2009 R. JESTEŚMY AUTORYzOWANYM DEALEREM NIE-
zAWODNYCH I CENIONYCH NA ŚWIECIE PLOTERÓW FIRMY ROLAND. Stawiamy na innowacyjne
i kompleksowe rozwiązania do druku wraz z profesjonalnym doradztwem, serwisem i całościową
obsługą Klienta. OFERUJEMY SPRAWDzONE NA RYNKU POLSKIM ATRAMENTY DO DRUKU WIELKO-
FORMATOWEGO EDERRA, ESQUADRO ORAz KML INKS. W ofercie posiadamy także popularne na
rynku polskim laminatory, akcesoria oraz części zamienne.

WIęCEJ NA WWW.KMLSOLUTIONS.PL

epson europe b.V.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

tel.: 22 375 75 00, fax: 22 375 75 01
lfp@epson.pl, www.epson.pl

SURECOLOR-F2000 do druku DTG bezpośrednio na odzieży, nowy atrament UltraChrome DG, certy-
fikaty Oeko-Tex® Standard 100; SURECOLOR SC-F6200 (44"), SC-F7200 (64") oraz SC-F9200 (64")
urządzenia sublimacyjne do druku na nośnikach transferowych z rozdzielczością do 720x1440 dpi.
Wykorzystują nowy atrament UltraChrome DS (CMYK); NOWOŚć: SURECOLOR SC-S40610,
SC-S60610 oraz SC-S80610 rodzina wielkoformatowych urządzeń o maks. szerokości druku 64" wy-
korzystujących 4, 9 lub 10 ekologicznych atramentów UltraChrome GS3 – w tym czerwony, biały i me-
taliczny; SURECOLOR SC-T to najszybsze na rynku, 5-kolorowe maszyny do zastosowań POS, CAD,
GIS, drukujące 2880x1440 dpi na podłożach o maks. szerokości 24, 36 i 44", w wersji 1- lub 2-rolko-
wej, mogą zostać rozbudowane o skaner wielkoformatowy. Atrament Epson UltraChrome XD zapew-
nia wysoką jakość, trwałość, głęboką czerń i szeroką przestrzeń kolorów, z liniami o szer. 0,02 mm.

oki systems (polska) sp. z o.o.
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Tomasz Ziędalski, tel.: 22 44 86 500
tomasz.ziedalski@okieurope.com
www.oki.pl/produkty/wideformat

mailto:lfp@epson.pl/
www.epson.pl/
mailto:grafikus@grafikus.com.pl/
www.grafikus.com.pl/
mailto:info@integart.com.pl/
www.integart.com.pl/
mailto:stawicki@integart.com.pl/
mailto:melzacki@integart.com.pl/
mailto:pokuci%C5%84ski@integart.com.pl/
www.kmlsolutions.pl/
www.kmlsolutions.pl/
mailto:info@konicaminolta.pl/
www.konicaminolta.pl/
mailto:tomasz.ziedalski@okieurope.com/
www.oki.pl/produkty/wideformat


Poligrafika 1/2016 57

REKLAMA Oferta urządzeń do druku wielkoformatowego

PLUS DIGITAL PIOTR NADZIEJA
ul. Kraszewskiego 7, 85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40, biuro@plusdigital.pl
501 326 990 – Małgorzata Gralak
502 741 289 – Paweł Malicki
502 244 329 – Rafał Pik
www.dodruku24.pl; www.plusdigital.pl

ofeRtA uRZądZeń:
� drukarki ekosolwentowe wielkoformatowe EPSON SureColor SC-S
� drukarki pigmentowe EPSON SureColor SC-T
� drukarki proofingowe/fotograficzne EPSON Stylus Pro
� drukarki do etykiet seria ColorWorks oraz wąskowstęgowe SurePress
� trymery Keencut poziome i pionowe (do 5 m długości)
� plotery tnące Summa rolowe i stołowe (SummaCut, Summa S Class, Summa F1612 flatbed)
� laminatory Smart Tools L1 i Smart Tools L3
� Caldera, Onyx, Efi, Colorgate – oprogramowania dla drukarek wielkoformatowych
� drukarki wielkoformatowe używane i odnawiane (HP, NUR, DURST, EFI-VUTEK, INCA)

P.H.U. POLKOS MARIUSZ KOSIOR
ul Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz
tel.: 52 345 24 50

www.polkos.com.pl

polkos Jest AutoRyZowANym dystRybutoRem ploteRów RolANd
oRAZ AtRAmeNtów boRdeAuX

W swojej ofercie posiadamy całą gamę ploterów drukujących:
� solwentowe (Roland)
� wielkoformatowe (FY Union)
� plotery UV (Roland)
� sublimacja (Roland)

Aby utrzymać najwyższą jakość usług, zapewniamy wyszkolony serwis oraz zaplecze techniczne.

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

Radosław Brzeziński, tel. kom.: 698 698 609
Piotr Bajda, tel. kom.: 698 698 634
Beata Przybylska, tel. kom.: 698 698 624

fiRmA RepRogRAf Jest AutoRyZowANym pRZedstAwiCielem
pRoduCeNtów uRZądZeń wielkofoRmAtowyCH mimAki oRAZ efi Vutek

Oferujemy:
mimAki: plotery drukujące w technologiach UV LED, solvent, latex – urządzenia rolowe i stołowe
efi: plotery EFI Vutek drukujące w technologiach UV i UV LED – urządzenia rolowe i hybrydowe;
opRogRAmowANie: EFI, Caldera, RasterLink

Zapewniamy kompleksową obsługę serwisową w zakresie napraw sprzętu i profilowania.

RICOH POLSKA SP. Z O.O.
ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa

tel.: 22 651 96 37
ricoh@ricoh.pl
www.ricoh.pl

RiCoH stAle RoZwiJA ofeRtę RoZwiąZAń do dRuku wielkofoRmAtowego.
portfolio firmy obejmuje zarówno kolorowe i monochromatyczne wielofunkcyjne
urządzenia wielkoformatowe dla CAd/gis, jak i plotery na atrament lateksowy.

Plotery z serii Ricoh Pro™ L4100 charakteryzuje wysoka prędkość druku – do 18 m²/h, niska tem-
peratura utrwalania oraz możliwość obsługi szerokiej gamy mediów. Urządzenia drukują na me-
diach o szerokości od 210 mm do 1,6 m i maksymalnej masie 25 kg. Wyposażono je w innowa-
cyjną generację głowic piezoelektrycznych Ricoh GEN5 wykorzystujących technologię „multidrop
jetting”. Dzięki zastosowaniu dodatkowych atramentów gamut barwny drukowanej grafiki osiąga
poziom do 93% całej kolorystyki Pantone®.

JETPOL.PL
ul. Jeżynowa 14A, 70-892 Szczecin
tel.: 696 216 718, 607 681 993
jetpol@jetpol.pl
www.jetpol.pl

Jetpol.pl tworzą wykwalifikowani profesjonaliści z ponad piętnastoletnim doświadczeniem
w branży poligraficznej. Nasza oferta i usługi dedykowane są dla druku wielkoformatowego.
Oferujemy kompleksowy wachlarz rozwiązań obejmujący m.in.:maszyny, media, oprogramowanie
eRp, a także usługi wsparcia administracyjno-serwisowego dla branży reklamowej oraz
przemysłowej.
Jako jedyni w polsce reprezentujemy sprzęt czołowego producenta maszyn wielkoformatowych
NoeCHA, który wyróżnia się wysoką jakością druku, niezawodnością i 3-letnią gwarancją.

Gwarantujemy Państwu wysokiej jakości sprzęt, fachowe doradztwo i profesjonalną obsługę.
Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszej strony www.jetpol.pl

mailto:biuro@plusdigital.pl/
www.dodruku24.pl/
www.plusdigital.pl/
www.polkos.com.pl/
mailto:ricoh@ricoh.pl/
www.ricoh.pl/
mailto:jetpol@jetpol.pl/
www.jetpol.pl/
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Oferta urządzeń do druku wielkoformatowego REKLAMA

Ves ploter
ul. Chojnowska 6C
03-583 Warszawa

tel.: 22 6333614
e-mail: vesploter@vesploter.pl
www.vesploter.pl

W naszej ofercie znajdują się rolkowe plotery tnące i kreślące, tablicowe plotery tnące
z możliwością bigowania i kreślenia, plotery drukujące atramentami solwentowymi i UV
oraz media i akcesoria do druku i do cięcia. Flagowymi produktami są zestawy złożone
z ploterów drukujących i ploterów tnących Graphtec oraz laminatorów dobieranych
indywidualnie do potrzeb klienta. Nasza oferta rolkowych ploterów tnących i kreślących
zaczyna się od formatu A4, a kończy na produkcyjnych maszynach serii FC8600 o obszarze
roboczym 1620 mm. Plotery tablicowe znajdujące się w naszej ofercie są niezastąpione
przy produkcji i projektowaniu krótkich serii opakowań, szablonów itp.

Naszą filozofią jest: NAJWYżSzA JAKOŚć zA ROzSĄDNĄ CENę!

teba barbara teodorczyk
rok założenia 1989
Natolin 46B, 92-701 Łódź

tel.: 42 639 51 87
fax: 42 636 12 01
teba@teba.pl
www.teba.pl

FIRMA TeBa OD ROKU 1990 JEST GENERALNYM DOSTAWCĄ URzĄDzEŃ JAPOŃSKIEJ FIRMY
MIMAKI, UzNANEGO PRODUCENTA PLOTERÓW SOLWENTOWYCH, UV-LED, LATEKSOWYCH
ORAz DO DRUKU BEzPOŚREDNIEGO I SUBLIMACYJNEGO NA TEKSTYLIACH.
Ofertę dopełniają oprogramowania firm: Ergosoft, Wasatch, EasySign oraz urządzenia
towarzyszące: m.in. systemy do kalibracji Barbieri, parowniki i wygrzewarki, prasy płaskie,
rolowe i laminatory firmy Kala. Firma TeBa jako pierwsza w kraju wdrożyła systemy do druku
bezpośredniego na tekstyliach w produkcji miękkich oznakowań i odzieży sportowej.

W ofercie firmy TeBa znajdują się specjalistyczne media, atramenty
oraz papiery do druku termosublimacyjnego.

RISET POLSKA WYŁĄCzNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:
UCHIDA, PLOCKMATIC, SPC, UTAX, TACHO, POWIS, CASLON, B2C, RC, SYSFORM

W naszej ofercie znajdą Państwo: systemy broszurujące do 200 stron z trójnożem i kreatorem
grzbietu w kwadrat, wycinarki z bigowaniem i perforacją, falcerki, bigówki, złociarki bezmatryco-
we, kaszerówki, wiertarki elektryczne, gilotyny, oklejarki Hot-melt i PUR, perforatory dziurkujące
do 200 arkuszy, bindownice, dziurkacze, oczkarki, nitownice i wiele innych urządzeń.

zAPRASzAMY DO TESTOWANIA URzĄDzEŃ NA TARGACH REMADAYS, HALA F – STOISKO R26.

riset polska
ul. Maszewska 28
01-925 Warszawa

tel.: +48 (22) 864 65 55
fax: +48 (22) 864 65 81
riset@riset.pl, www.riset.pl

serVice call s.c.
tomislaV paVloski, konrad rafalik
ul. Żeglugi Wiślanej 8b/40
03-043 Warszawa
kom.: 781 813 131
kom.: 781 163 131
Zamówienia:
biuro@servicecall.pl
kom.: 725 813 131
www.servicecall.pl

SERVICE CALL TO DOŚWIADCzONY PROFESJONALNY SERWIS PLOTERÓW W CAŁEJ POLSCE.
Od wielu lat kompleksowo wspieramy drukarnie wielkoformatowe. Zapewniamy przeglądy oraz
naprawy ploterów, instalujemy, profilujemy, kalibrujemy i konfigurujemy oprogramowania.
Oferujemy min. PLOTERY drukujące Roland, tnące Summa, ATRAMENTY eko-solwentowe, solwen-
towe, UV, akcesoria, laminatory, nawijarki, oczkarki, a także części zamienne do maszyn.
Prowadzimy KOMIS wielkoformatowych maszyn UV roll to roll, flatbed.
W swojej ofercie mamy atramenty FUJI UV.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem atramentów SUN CHEMICAL w Polsce.

zapraszamy Państwa do współpracy i częstego odwiedzania naszej strony www.servicecall.pl

Plus Digital na targach RemaDays 2016

Firma będzie prezentować możliwości

nowych drukarek wielkoformatowych Ep-

son SureColor serii SC-S. Charakteryzują się

one innowacyjnością oraz ekologią, zapew-

niają najwyższej jakości wydruki i bezpro-

blemowe działanie. Cieszą się ogromnym

powodzeniem wśród firm oferujących wy-

druki fototapet oraz przy produkcji canva-

sów i banerów reklamowych. Mogą także

drukować na winylu, folii do podświetleń

(backlicie) oraz folii do oklejania aut i słu-

żyć do druku elementów wystaw. Najnow-

sze rozwiązania w postaci automatycznej

kontroli naprężenia w połączeniu z zaawan-

sowanym systemem podawania nośników

pozwalają zoptymalizować pracę.

Na stoisku będzie można zobaczyć rów-

nież drukarki do kolorowych etykiet Epson

ColorWorks. Umożliwiają one produkcję

wysokiej jakości kolorowych etykiet dosto-

sowanych do indywidualnych potrzeb, na-

wet w warunkach domowych i na żądanie.

Sprzedażowym hitem Plus Digital są

trymery Keencut czołowego producenta

z Wielkiej Brytanii. Podczas targów będzie

można przetestować trymery poziome

i pionowe do cięcia materiałów reklamo-

wych (papier, folia, fototapety, spienione

PVC, dibond).

Opracowano na podstawie

informacji firmy Plus Digital
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