REKLAMA

Urządzenia i materiały do druku na tekstyliach

wszystko, co Potrzebne w reklamie to motto, które oD PonaD 20 lat
realizujemy na rynku firm reklamowych. Firma oferuje kompleksową obsługę
handlową i serwisową drukarń wielkoformatowych, ﬁrm reklamowych oraz sitodrukowych.
Centrala: Katowice; oddziały: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Chorzów, Opole.
oferta :
I plotery sublimacyjne i tekstylne (Roland, Twinjet)
I tekstylia do druku,
I tusze i atramenty,
I oprogramowanie,
I serwis maszyn i urządzeń do druku na tekstyliach.

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

oD 2009 roku zajmujemy się Dostarczaniem Gotowych rozwiązań
Do Druku DtG – cyfrowo i bezPośreDnio na oDzieży.
Nasza oferta ewoluowała wraz z rosnącym doświadczeniem.
W tej chwili oferujemy na początek sprawdzonego texjet Plus-a od Polyprintu,
a dla większych nakładów (100+/dzień) jeden z wielu modeli przemysłowych
drukarek DtG od Kornit Digital.

oferujemy:
płyty z akrylu, ekstrudowane (Plazcryl, Akrylon) i wylewane (Perspex), bezbarwne i kolorowe I płyty z PCW (Foamalite, Foamalux) spienionego i twardego I płyty ACM (Etalbond) dostępne w wielu kolorach I płyty poliestrowe
(PET, PETG, PET GAG) I płyty z poliwęglanu I
płyty HIPS, białe i kolorowe I folie z polipropylenu (Priplak), poliestrów i PCW I kompletna
oferta folii samoprzylepnych do druku wielkoI

formatowego i wycinania ploterowego I szeroka oferta papierów do druku wielkoformatowego I pełen asortyment tkanin banerowych,
powlekanych i laminowanych I duża oferta
tkanin do druku solwentowego (Coala, Symbio) – ﬂaga, heavy textile, wall cover I tkaniny
poliestrowe i bawełniane typu canvas do druku wielkoformatowego.

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

ANTALIS POLAND SP. Z O.O.
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Bolesław Karmelita: tel. kom.: 609 510 492
boleslaw.karmelita@antalis.pl
Karina Górska: tel.kom.: 693 394 640,
karina.gorska@antalis.pl
www.antalis.pl

wszechstronne Drukarki wielkoformatowe efi vutek, matan i reGGiani
oraz atramenty efi™ vutek® gwarantują druk w wysokiej jakości HD oraz wysokie
prędkości produkcyjne, które pozwalają na osiągnięcie licznych korzyści: wyższej rentowności,
większych możliwości przerobowych, redukcji kosztów pracy i ilości odpadów, skrócenia czasu
narządu, możliwości zaoferowania lokalnego przekazu.

EFI BELGIUM BVBA
Brixtonlaan 9 – B1930 Zaventem Belgium
tel.: +32 2 749 9420
www.eﬁ.com

nasze zintegrowane systemy produkcyjne przynoszą szybki zwrot z inwestycji poprzez
dostarczanie niezwykle wysokiej jakości druku, wydajności, łatwości w zarządzaniu barwą,
odznaczają się również niezrównaną niezawodnością i trwałością.
Pozwalają także na rozwój Twojego biznesu w aplikacjach wysokomarżowych.

Kontakt:
Fryderyk Wiernicki
+48 511 955 495
Fryderyk.Wiernicki@eﬁ.com

Dystrybutor na Polskę urząDzeń i rozwiązań Do Druku na tekstyliach
marek DtG DiGital, oki, Gotx, forever.
I DtG DiGital – szeroka oferta produkcyjnych drukarek do bezpośredniego druku na tekstyliach, oprogramowanie, atramenty, urządzenia wspomagające.
I oki – drukarki z białym tonerem do druku na mediach do transferu na tekstylia i podłoża twarde.
I Gotx – szerokoformatowe cyfrowe drukarki rolowe do tekstyliów oraz urządzenia wspomagające.
I forever – najwyższej jakości papiery i folie do termo-transferu.
Do wszystkich sprzedawanych przez nas rozwiązań oferujemy pełen zakres materiałów
eksploatacyjnych, wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
ul. Trakt Lubelski 410, 04-667 Warszawa
tel.: +48 (22) 740 44 16
contact@ekstreme.pl
www.ekstreme.pl

Firma Endutex Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu pod Krakowem jest oddziałem
portugalskiego producenta, którego aktywność koncentruje się na działalności handlowej
w sektorze szerokiej gamy tkanin powlekanych PVC oraz PU.
Naszym klientom oferujemy do zadruku m.in.: banery, w tym: frontlity, backlity, blockouty
i siatkę mesh, tekstylia na canvasy, roll-upy i pop-upy oraz light-boxy, a także grupę materiałów
ekologicznych do ponownego recyklingu.
Proponujemy także media do sublimacji: ﬂagi, decory, materiały samoprzylepne; jak również
materiały na wewnętrzne dekoracje (tapety, obrusy, wykładzinę), tkaniny na meble reklamowe,
na odzież wodoochronną, do niektórych gałęzi przemysłu i na reklamy pneumatyczne.
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ENDUTEX SP. Z O.O.
Brzezie k. Zabierzowa
ul. Szlachecka 191
tel.: 12 427 24 67
e-mail: endutex@endutex.pl
www.endutex.pl
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EPSON EUROPE B.V.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

I

I
I

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

EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O.
Pass 20 J, 05-870 Błonie k/Warszawy

tel.: 48 22 3569200, fax: 48 22 3569291
visualmedia@europapier.pl
www.visualmedia.europapier.pl

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

IGEPA POLSKA SP. Z O.O.
ul. Siwka 11, 31-588 Kraków

tel.: +48 664 104 105, +48 666 854 983
viscom@igepa.pl, plotery@igepa.pl
www.igepa-viscom.pl

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

LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS
ul. Kwidzyńska 11, 51-415 Wrocław

tel.: +48 71 321 98 83
www.lfp-industrial.pl
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surecolor-f7100 64" sublimacyjna drukarka roll-to-roll, druk z szybkością
do 58 m2/h, do tworzenia odzieży, miękkich szyldów, udoskonalona automatyczna
rolka podajnika zapewnia lepsze właściwości naprężające;
surecolor-f2000 do druku DTG w 1440x1440, cechują ją szybkość i niskie
zużycie atramentu UltraChrome DG, posiada certyﬁkaty OekoTexR Standard 100;
surecolor sc-f6200 (44"), surecolor sc-f7200 (64")
oraz surecolor sc-f9200 (64") to seria transferowych urządzeń sublimacyjnych,
zapewniających rozdzielczość do 720x1440 dpi. Wykorzystują nowy atrament
ultrachrome Ds jako element kompletnego rozwiązania, obejmującego
sprzęt, oprogramowanie, głowicę, papier sublimacyjny, gwarancję i serwis.

jesteśmy Dystrybutorem renomowanych ProDucentów:
orafol i DGcal – folie, laminaty i inne I iDemPaPers, lenzinG, sihl – papiery do zadruku
offsetowego i solwentowego I maDrePerla – płyty akrylowe I staDur, Profine – płyty PVC;
asortyment I folie: ploterowe, solwentowe, okienne, odblaskowe, laminaty I PaPiery: blueback,
whiteback, citylight, fotograﬁczne, tapety I tkaniny banerowe: frontlit, backlit, blockout, siatka, canvas I tworzywa sztuczne: PVC spienione, płyty piankowe, plaster miodu, aluminiowe
płyty kompozytowe I systemy eksPozycji: media do kaset roll-up oraz na ścianki, wystawiennicze pop-up, kasety do roll-upów; I meDia Do sublimacji.
oferujemy cięcie pod format banerów i tworzyw sztucznych oraz realizujemy dostawy na terenie całego kraju w 24 godziny.
I

firma Grafikus w zakresie rozwiązań
Dla Druku wielkoformatoweGo wsPółPracuje z efi.
Posiadamy w ofercie wydajne, wysokojakościowe systemy Drukujące efi vutek,
matan oraz materiały eksPloatacyjne do nich.
Gwarantujemy również wsparcie serwisowe.
Najwyższa jakość druku, w połączeniu z krótkim czasem przyrządu oraz dużą wydajnością,
pozwalają znacząco obniżyć koszty i zwiększyć marżę.
Technika UV LED daje możliwość druku również na podłożach bardzo wrażliwych na
temperaturę.
zaPraszamy Do kontaktu

komPleksowa oferta Dla sublimacji:
zestawy do sublimacji marki roland
– ploter drukujący + kalander:
I Ploter Roland Texart RT-640
I Ploter Roland Texart XT-640 NOWOŚĆ!
I Kalander Roland Texart CS-64
szybkość. niezawodność.
stabilność produkcji.
wysoka jakość wydruku.

Dzianiny do sublimacji:
I Textil Softimage 240 g nowośĆ!
I Textil Poplin Plus 170 g nowośĆ!
I Textil Direct Flag FR 100 g nowośĆ!
Do produkcji ﬂag, systemów ekspozycyjnych i dekoracji scenograﬁcznych.
Papier transferowy
Szybkie schnięcie,
najwyższe nasycenie kolorów.

inteGart w obszarze technoloGii hP latex PosiaDa
urząDzenia DeDykowane Do Druku na tkaninach oraz Płótnie.
Dla wymaGających klientów najlePszym rozwiązaniem jest Drukarka hP latex 370,
pracująca w szer. 1,63 m. Drukująca materiały zarówno grubsze jak i bardzo cienkie. Sukcesywnie rozszerzana oferta tkanin Do Druku obejmuje obecnie dwa rodzaje canvasów. Jeden o wysokiej klasie użyteczności, drugi poliestrowy do zastosowań ekonomicznych. Oba to marka aPex
Premium. Inny aPex Premium – Textile Banner, to tkanina nie przepuszczająca wody i powietrza co pozwala dedykować ją do realizacji zewnętrznych. Bardzo dobrze znane Klientom tkaniny
to Mikroﬁbra oraz materiał Neschena – artist Premium heavy s – gruba, zwarta tkanina
przeznaczona do druku rolet.

firma lfP inDustrial solutions jako autoryzowany dystrybutor austriacko-włoskiego
producenta przemysłowych rozwiązań do druku cyfrowego, ﬁrmy Durst, posiada w swojej
ofercie m.in. urząDzenia Do bezPośreDnieGo Druku na materiałach tekstylnych,
przy użyciu w pełni przyjaznych dla środowiska atramentów wodnych.
Flagowe modele z tej grupy to:
I rhotex 180tr
I rhotex 322
I rhotex 500 – pierwsza na rynku 5-metrowa maszyna wykorzystująca
technologię druku wodnego i bezwonne atramenty dyspersyjne, drukująca
zmienną kroplą (7, 14 i 21 pl), z rozdzielczością 1200 dpi.
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seria Ploterów na atrament lateksowy ricoh Pro™ l4100
to rozwiązania, które Pozwalają na rozszerzenie oferty
o nowe realizacje, w tym Druk na tekstyliach.

Urządzenia Ricoh wyposażono w głowice Ricoh GEN5 wykorzystujące opatentowaną
technologię „multidrop jetting”. Dzięki temu rozwiązaniu plotery umożliwiają druk kroplami
o objętości zaledwie 4 pikolitrów i pozwalają uzyskać bardzo płynną gradację kolorów.
Ponadto dzięki dodatkowym atramentom – pomarańczowemu i zielonemu – gamut barwny
osiągnął poziom do 93% całej kolorystyki Pantone®.

komPleksowa oferta Do sublimacji
Jesteśmy autoryzowanym PrzeDstawicielem: mimaki w zakresie sprzedaży drukarek,
kalandrów monti antonio, laserów do cięcia tkanin eurolaser, atramentów sublimacyjnych
i pigmentowych sensient, ﬂagi i tkaniny PonGs, papier sublimacyjny cham PaPer, papier
przekładkowy, apretura keojet PGt do bawełny, urządzenia setema.

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

SICO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Daniszewska 10, 03-230 Warszawa
tel.: +48 22 814 50 01/03/33
fax: +48 22 814 50 91

Usługi serwisowe: przeglądy okresowe, naprawy i konserwacje maszyn sublimacyjnych,
solwentowych, UV i lateksowych. Autoryzowany przedstawiciel w zakresie sprzedaży części
zamiennych Mimaki. Wykonujemy proﬁle kolorystyczne ICC na wszystkich rodzajach mediów.

jesteśmy największym euroPejskim Dostawcą Ploterów
renomowanych marek stormjet i wit-color (PonaD 350 instalacji!).
Urządzenia te bazują na najwyższej klasy podzespołach RICOH i EPSON. Dzięki nim możesz drukować na wszystkich dostępnych materiałach, tkaninach czy artykułach dekoracyjnych, jednocześnie spełniając oczekiwania swoich klientów. Naszym priorytetem jest dbałość o najwyższe standardy obsługi. Oferujemy profesjonalny serwis i wsparcie techniczne. Nasz zespół z 20-letnim doświadczeniem bez problemu dobierze sprzęt odpowiedni do Twoich potrzeb. Pomożemy uzyskać
dla Ciebie dogodny sposób ﬁnansowania (fundusze unijne, kredyt, leasing). myślisz o zakupie nowych urządzeń, masz pytania? z przyjemnością udzielimy ci na nie odpowiedzi.

VIA COLOR SP. Z O.O.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 47/10
Biuro Obsługi Klienta:
05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 110
tel: 222 628 679, biuro@viacolor.pl
www.viacolor.pl

Chemica na targach FESPA 2016
Od prawie 10 lat francuska firma Chemica uczestniczy w europejskich targach

ści 50 mikronów. Folia może być prana
w temperaturze do 60°C.

FESPA i również w tym roku zapowiedziała

Jak podaje firma, tegoroczne targi będą

swój udział w najnowszej edycji tego wyda-

dla niej szansą na spotkanie obecnych dys-

rzenia w Amsterdamie.

trybutorów, a także szansą na pozyskanie

Na stoisku firma zaprezentuje swoje

nowych.

flagowe produkty, w tym serię elastycznych

Po raz kolejny Chemica będzie prezen-

tworzyw z możliwością cięcia – Hotmark.

tować swoje portfolio wraz ze swoją part-

Jest to cienka folia o grubości 60 mikronów

nerską spółką Sefa.

dostępna w szerokiej gamie 56 różnych ko-

Sefa jest francuskim producentem dru-

lorów, posiadająca certyfikat Oeko Tex

karek termicznych przeznaczonych nie tyl-

Standard 100 Class I.

ko dla przemysłu tekstylnego, ale również

Ponadto firma zaprezentuje także DuoFlex – opatentowaną folię flex (na zdjęciu).

na rynek sublimacyjny z zastosowaniami
na twardych podłożach.

Z oferty podłoży do zadruku firma pokaże Hotmarkprint. Jest to bardzo cienka,

Na podstawie materiałów firmy Chemica

matowa, biała folia poliuretanowa o grubo-

opracowała AP
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