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DIGIPrInT SP. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel.: 22 295 03 80
fax: 22 295 03 91

digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu

DIGIPrInT – noWoCzESnE TECHnoLoGIE DLA PoLIGrAFII

Firma DIGIPRINT od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych
systemów poligraficznych. Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje m.in.:
� arkuszowe maszyny cyfrowe HP InDIGo 50000/30000/12000/10000/7900/5900
� rolowe maszyny cyfrowe HP InDIGo 20000/8000/WS6800 � 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.

agFa grapHics nV (spółka akcyjna)
oDDział W polscE
ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa

tel.: 22 31 11 900, fax: 22 31 11 966
e-mail: 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 ro-
li). 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 oraz
wersja pracująca z roli na rolę – M3200i rTr. Najwydajniejsze plotery należą do serii Jeti i są ni-
mi modele TITAn S i HS. W ubiegłym roku wprowadzone zostały dwie nowe maszyny: JETI MIrA
z płaskim stołem i ruchomą ramą karetki oraz superwydajny hybrydowy JETI TAuro, a tegorocz-
ne targi drupa przyniosą kolejne nowości.

DocuFiElD sp. z o.o. sp. k
ul. Polska 114, 60-401 Poznań

tel.: 61 666 29 80, fax: 61 666 29 50
www.docufield.com

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technologiach
zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz automatyką pocztową.

Jako autoryzowany partner firm KErn (szwajcarski producent systemów kopertowania),
HunKELEr (światowy lider technologii pre- i postprocessingu dla cyfrowych rolowych systemów
drukujących) oraz nEoPoST (rozwiązania pocztowe) oferujemy innowacyjne rozwiązania.
Filozofia naszego działania to przede wszystkim właściwa diagnoza potrzeb klienta, wybór
i wdrożenie optymalnego rozwiązania oraz pełna opieka serwisowa według najwyższych
standardów SLA. Połączenie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników ze wsparciem
firm partnerskich daje gwarancję najwyższej jakości oferowanych rozwiązań i usług.

Fujifilm Sericol Polska istnieje na rynku od 1997 roku i jest częścią Fujifilm Europe GmbH.

Fujifilm posiada w swojej ofercie szeroki zakres maszyn do druku cyfrowego wielkoformatowego.
Są to: przemysłowe maszyny drukujące InCA onSET SErII X, maszyny do druku na podłożach
płaskich, rolowych lub hybrydy (ACuITy ADvAnCE, uvISTAr II, uvISTAr Pro 8, uvISTAr
HybrID 320) oraz drukarki z technologią LED UV – ACuITy LED 1600 II uv.

Oferuje także doradztwo i pomoc przy wdrożeniach produktów oraz dobór farb.
Fujifilm świadczy także pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla drukarek
zakupionych w Fujifilm.

Sprzedaż i serwis urządzeń i materiałów introligatorskich: bigówko-falcerek TOUCHLINE CF375,
bigówko-perforówek TOUCHLINE CP375, falcerek EUROFOLD, wiertarek do papieru CITOBORMA –
jedno- i wielowrzecionowych, zszywarek i falcerko-zszywarek.

Sprzedaż zszywek płaskich i z oczkiem, wierteł stalowych, teflonowych i in.

Sprzedaż rakli dla flekso-, tampon- i wklęsłodruku firmy Daetwyler SwissTec: niepowlekanych,
powlekanych warstwą ceramiczną np. LongLife o b. wysokiej żywotności, powlekanych Soft o pod-
wyższonej odporności na korozję, redukujących rysy i smugi, nierdzewnych i specjalistycznych
do Cold Seal, laminacji itp. Konsultacje, dobór i testy rakli.

Erka ppWH
ul. Wiślana 70, 05-092 Łomianki

tel.: 22 751 39 12, 22 751 77 64
fax: 22 751 39 13, info@erka.com.pl
www.erka.com.pl

FujiFilm sEricol polska sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15a, 02-273 Warszawa
tel.: 22 868 63 22, fax.: 22 868 63 25
e-mail: sprzedaz@fujifilmsericol.com
www.fujifilmsericol.com.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

Epson oferuje doskonałe urządzenia LFP dla różnych potrzeb klienta.
SurECoLor SC-T ( 24"/36"/44") 5 kolorowe maszyny do zastosowań CAD/GIS/POS.
SurECoLor SC-S – nowa seria 64" ekosolwentowych maszyn wyposażonych w 4 i 9/10 kolorów
ekologicznych atramentów GS3.
SurECoLor SC-F (SC-F6200/SC-F7200/SC-F9200) drukarki sublimacyjne oraz drukarka DTG – SC-F2000.
SurEPrESS L-4033AW i SurEPrESS L6034 cyfrowe maszyny do produkcji wysokiej jakości
etykiet, wykorzystujące atramenty wodne oraz UV.
SurECoLor SC-P dedykowane do zastosowan proofingu, Photo & FineArt, oferując do 99%
pokrycia wzornika Pantone.
SurECoLor C7500 i SC-C3500 przeznaczone sa do krotkich serii kolorowych etykiet.
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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

W swojej ofercie posiadamy drukarki i maszyny czołowych, światowych producentów:
� HP – drukarki wielkoformatowe: HP Latex s. 300, HP Latex s. 3000, HP Scitex FB 550/750,

HP Scitex Industrial Press /9000, 11000, 15500, 17000
� SEAL – laminatory rolowe (wykorzystujące laminaty stałe)
� ZUND – wielozadaniowe plotery tnąco-frezująco-bigujące ZUND S3 i G3
� SUMMA – plotery bębnowe: SUMMA S-Class 2, SUMMACut
� FOTOBA – przycinarki (XLD-170, WR-61/75, XL-250/320)
� RollsRoller – aplikatory stołowe (Basic, Premium, Traffic)
� oprogramowanie RIP Caldera
zAPrASzAMy Do WSPółPrACy!

koDak polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa

Kontakt:
tel.: 22 430 69 00
graphics.kodak.com

Urządzenia
można zobaczyć i przetestować

w Centrum Prezentacyjnym
w Błoniu k/Wrocławia.

pHz i itH intrEx
WanDa szpErlińska
Sady, ul. Za Motelem 7
62-080 Tarnowo Podgórne
intrex@intrex.pl, tel: 61 8417 203

www.intrex.pl

InTrEX JEST DySTrybuTorEM urząDzEń Do znAKoWAnIA, ETyKIEToWAnIA, DruKu I Kon-
TroLI WIzyJnEJ orAz ProDuCEnTEM AuTorSKICH SySTEMóW I GłoWIC ETyKIETuJąCyCH.
Intrex, wyłączny przedstawiciel angielskiej firmy DoMIno w Polsce, oferuje kompleksowe roz-
wiązania w branży poligraficznej. Cyfrowa maszyna do druku etykiet DoMIno n610i umożli-
wia DruK W 6 KoLorACH I PoDWóJnyM bIAłyM, zapewnia szybkość druku do 75 M/MIn
oraz najlepszą jakość w technologii inkjet – 600 DPI.
Zastosowanie systemu I-TECH CLEAnCAP, umożliwiającego automatyczne czyszczenie głowic
drukujących sprawia, że czas postoju skrócony jest do minimum. DoMIno n610i posiada inno-
wacyjny system ACTIFLoW, który gwarantuje, że atrament jest utrzymywany w niezmiennej
temperaturze, co zapewnia stałą, wysoką jakość koloru, druku i niezawodność pracy drukarki.

Druk elektrofotograficzny:
PLATForMA KoDAK nEXPrESS SX – 5-kol. maszyna arkuszowa (powlekanie pełne lub wybiórcze
tonerem bezbarwnym, druk 3D, rozszerzony gamut, kolory: fluo, złoty, wykończenie matowe oraz
dodatkowo rozszerzony format do 1000 mm). Rozwiązanie do nabłyszczania – efekt błyszczący.

Druk atramentowy:
KoDAK STrEAM TECHnoLoGy – ProSPEr S5/S10/S20/S30 (głowice do druku atramentowe-
go) i ProSPEr PrESS 1000 PLuS (system druku cz.-b.) oraz rodzina ProSPEr PrESS 6000
(system druku kolorowego). Aplikacje: direct mail, bilety, numeracje, personalizacja, transpromo,
książki, druk akcydensowy, instrukcje, gazety, druk transakcyjny.

konica minolta
BusinEss solutions polska
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
www.konicaminolta.pl

Production Printing:
krzysztof.rozniatowski@konicaminolta.pl
Industrial Printing:
tomasz.habierski@konicaminolta.pl

KonICA MInoLTA JEST DoSTAWCą ProFESJonALnyCH, CyFroWyCH SySTEMóW
ProDuKCyJnyCH Do DruKu KoLoroWEGo I MonoCHroMATyCznEGo.

W SWOJEJ OFERCIE POSIADA URZĄDZENIA DO CYFROWEGO LAKIEROWANIA 3D, DRUKU
SZEROKOFORMATOWEGO, JAK RÓWNIEŻ DO DRUKU ETYKIET. Firma od lat utrzymuje pozycję
lidera na polskim rynku. Posiada także rozwiązania wspomagające zarządzanie i ułatwiające
pracę drukarń i punktów poligraficznych. Podstawą działania Konica Minolta jest przede
wszystkim diagnoza potrzeb klienta, na drugim etapie wybór, a następnie wdrożenie
optymalnego rozwiązania, wraz z pełną opieką serwisową. Firma posiada rozbudowaną
sieć oddziałów, dzięki którym klienci w całym kraju mogą liczyć na profesjonalne wsparcie.

müllEr martini sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 203, 04-987 Warszawa
tel.: 22 893 83 06, office@pl.mullermartini.com
www.mullermartini.pl

oFEruJEMy urząDzEnIA Do obróbKI Po DruKu CyFroWyM takie jak:
SIGMALInE, PrESTo II DIGITAL, PrIMErA DIGITAL, ALEGro, vArEo.

Są to linie do oprawy bezszwowej oraz do oprawy zeszytowej. Urządzenia te mogą pracować w trybie
online, near-line lub offline, współpracują z maszynami do druku cyfrowego różnych producentów.
W zależności od ich konfiguracji urządzenia te obrabiają zadrukowany papier zarówno po druku cy-
frowym zwojowym, jak i po druku cyfrowym arkuszowym. W trybie online Linia Sigma kontroluje
cały proces druku i obróbki po druku, by zapewnić najlepsze parametry jakościowe i wydajnościowe.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: www.mullermartini.pl

graFikus
– systEmy graFicznE sp. z o.o.
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa

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

oFEruJEMy urząDzEnIA CyFroWE DLA InTroLIGATornI
FIrMy MorGAnA

� bigówki
� falcerki
� numeratory
� systemy broszurujące
� lakierówki UV
� podajniki
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ricoH polska sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa

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

W oFErCIE rICoH PoLSKA SP. z o.o. znAJDuJą SIę KoLoroWE I MonoCHroMATyCznE
CyFroWE urząDzEnIA ProDuKCyJnE nA PAPIEr CIęTy orAz CIąGły, obsługujące szeroką
gamę mediów od papierów satynowanych, kredowanych, offsetowych, aż po tworzywa sztuczne
i papiery magnetyczne, w formatach od A6 do A3++ i gramaturach 47-350 g/m2. W wyposażeniu
znajdują się m.in.: automatyczny dupleks do 350 g/m2, profesjonalne kontrolery druku, spektrofoto-
metry do kontroli i kalibracji urządzeń, finiszery szyjące i broszurujące, moduły falcujące do C, Z, G, li-
nie oklejające grzbiet książkowy, bindujące, a także oprogramowanie do personalizacji i web-to-print.
W nASzEJ oFErCIE znAJDuJą SIę róWnIEż bIuroWE urząDzEnIA WIELoFunKCyJnE, urzą-
DzEnIA SzEroKoForMAToWE, oProGrAMoWAnIE Do zArząDzAnIA DruKIEM, obIEGIEM
DoKuMEnTóW orAz ArCHIWIzACJI.

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.

mimaki EuropE B.V.
Stammerdijk 7E, 1112 AA Diemen, Holandia

tel.: 0031 20 462 76 40
e-mail: info@mimakieurope.com
www.mimakieurope.com
Twitter: @MimakiEurope

� Nowa drukarka uJv55-320 to ekonomiczna drukarka UV LED z systemem nakładania papie-
ru z roli, drukująca z prędkością do 110 m2/h. Ta maszyna o szerokości 3,2 m, po raz pierwszy
zaprezentowana na targach FESPA Digital 2016, posiada opcję drukowania na dwóch rolach
jednocześnie.

� uJF-7151plus to następna generacja bestsellerowych drukarek UV LED do bezpośredniego
druku na obiektach. Opracowane w technologii najnowszej generacji, oferują obszar zadru-
ku 71x51 cm i zapewniają najwyższy poziom dokładności i jakości druku.

� Najnowsza wielkoformatowa drukarka transferowa, TS500P-3200, zapewnia najwyższą wydaj-
ność dla rynków wyposażenia wnętrz i rynków detalicznych, przy maksymalnej prędkości druko-
wania 180 m2/h oraz wykorzystuje ekonomiczny, o wysokiej wydajności atrament sublimacyjny.

rEprograF sa
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

EFI, Memjet: Paweł Drobek – 698 698 629
Screen: Paweł Szpil – 698 698 604
Mimaki: Piotr Bajda – 698 698 634
Radosław Brzeziński – 698 698 609
www.reprograf.com.pl

W ofercie firmy reprograf znajdują się maszyny cyfrowe:

SCrEEn: rodzina TruePress Jet520 (zwojowa 520 mm; druk kolorowy i czarno-biały,
książki niskonakładowe, gazety, druk na żądanie, transpromo), TruePress JetSX (arkuszowa, B2,
druk komercyjny, druk na żądanie, transpromo);
EFI JETrIon 49XX uv, LED: do 330 mm, do 46 m/min laserowe sztancowanie, lakierowanie
i laminowanie w linii; CMYK+W, wstęga, etykiety, metki, bilety, druk na żądanie;
MIMAKI: UJF 6042 i 3042 FX/HG, JV400 LX, JFX200-2513, JFX500-2131;
MEMJET: iCUBE series – produkcja etykiet (220 mm, 30 cm/sek, CMYKK,
1600x1600 dpi, wstęga, arkusz, Roll to Roll, PEELER).

sHarp ElEctronics (EuropE) gmBH
spółka z o.o., oDDział W polscE
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa
tel.: 22 545 81 00, fax: 22 545 81 05
sharp.sep@sharp.eu
www.sharp.pl

SHArP ELECTronICS EuroPE oDDzIAł W PoLSCE

Sharp posiada szeroki asortyment nagradzanych rozwiązań i urządzeń
do zarządzania dokumentami, od biurowych urządzeń wielofunkcyjnych poprzez
systemy wysokonakładowe po urządzenia produkcyjne do kolorowego (seria MX-6500/7500)
i monochromatycznego (seria MX-M904/1054/1204) druku cyfrowego na papier cięty.

Dodatkowo w portfolio znajdują się również profesjonalne kontrolery druku EFI Fiery
wraz z pełną gamą oprogramowania do impozycji, zarządzania kolejką wydruków, profilami itp.

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 kolorowe do druku etykiet Epson ColorWorks TM-C3500 i TM-C7500
� drukarka do etykiet kolorowych NeuraLabel 300x o szerokości wstęgi 210 mm
� drukarki etykiet Epson SurePress L-4033A i L-4033AW o szerokości wstęgi 330 mm
� drukarki proofingowe / fotograficzne EPSON SC-P

oprogramowanie do zarządzania procesem druku: Nice Label, BarTender, CodeSoft
Konfekcja: DPR – urządzenia do laminacji, cyfrowego cięcia, zdejmowania ażuru;
Grafisk Maskinfabrik – kompletne analogowe i cyfrowe linie etykietowe; nawijaki i odwijaki
do drukarek etykiet; dyspensery
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zFp zakłaD
FolioWania papiEru
ul. Krzemowa 5
81-577 Gdynia

Kontakt:
tel.: 58 629 90 44
zfp@zfp.com.pl
www.zfp.com.pl

zFP zAKłAD FoLIoWAnIA PAPIEru JEST WyłąCznyM
PoLSKIM DoSTAWCą urząDzEń I FoLII Do LAMInoWAnIA PAPIEru MArKI D&K.

W naszej ofercie posiadamy
automatyczne linie do foliowania wydruków cyfrowych.

zapraszamy na: www.zfp.com.pl

xErox polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa

tel.: 22 878 78 00, fax: 22 878 78 34
poligrafia@xerox.pl, www.xerox.com

W ofercie Xerox znajdują się kompletne systemy i urządzenia drukujące oraz oprogramowanie
workflow. Portfolio urządzeń produkcyjnych obejmuje PonAD 40 różnyCH SySTEMóW, w tym:
� drukujące w czerni na papier cięty:

D95/110/125/136; Nuvera EA 120, 144,157; Nuvera EA 200, 288, 314;
� drukujące w czerni z kolorem dodatkowym na papier cięty: DocuTech 6180HLC;
� drukujące w pełnym kolorze na papier cięty:

C60/70,C75, J75, Versant 80, Versant 2100, X800, X1000, iGen4 Diamond Ed, iGen150;
� na papier ciągły wykorzystujące technologię utrwalania bezdotykowego: X1300CF, X980;
� systemy inkjet: Impika Compact, Impika Reference, Rialto900, CiPress500;
� systemy szerokiego formatu: IJP2000, Epson. WIęCEJ nA WWW.XEroX.CoM

Badania firmy doradczej Deloitte wyka-

zały, że w ub.r. sprzedano na świecie po-

nad 200 tys. drukarek 3D o wartości 1,6

mld USD. Z kolei wg szacunków firmy Con-

text w 2017 r. sprzedaż ma sięgnąć 1 mln

tych urządzeń, a za 4 lata – 8 mln.

Wartość rynku druku 3D w br. ocenia

się na ponad 7 mld USD; w 2018 roku ma

ona wzrosnąć do blisko 13 mld USD.

Największą sprzedaż (333 mln USD

w ciągu pierwszych trzech kwartałów ub.r.)

odnotowała amerykańska firma Stratasys;

II miejsce należało do 3D Systems (138 mln

USD), a III – do firmy EOS (137 mln USD).

Polska należy do grona poważnych gra-

czy w sektorze druku 3D: według prezesa

firmy Zortrax, Rafała Tomasiaka, mamy 7-

-10 proc. udział w światowym rynku. W kra-

ju działa ponad 100 firm zajmujących się

drukiem 3D i produkujących drukarki.

Największą polską firmą z tej branży

jest wspomniany już Zortrax z Olsztyna,

znajdujący się w pierwszej dziesiątce świa-

towych producentów drukarek 3D. Zatrudnia

120 osób i współpracuje ze 160 partnerami

z 50 krajów. W trzech pierwszych kwarta-

łach ub.r. wartość jego sprzedaży wyniosła

25,5 mln zł, a zysk netto 5,3 mln zł. Sprze-

daż najbardziej dynamicznie rozwija się

w USA, we Francji, w Niemczech i Korei.

Innym dużym graczem jest ZMorph

z Wrocławia, którego sprzedaż w 2014 r. wy-

niosła ponad 1 mln zł (strata netto – 275 tys.

zł). 85 proc. produkcji firmy stanowi eksport:

do Francji, Niemiec, USA, Chin.

Oprócz producentów w branży dru-

ku 3D działają firmy usługowe, takie jak

wrocławski CAD-MECH, polski przedstawi-

ciel światowego potentata 3D Systems.
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Ofensywa druku 3D

xEikon n.V.
a Division of Flint group
Brieversstraat 70
4529 GZ Eede
The Netherlands

Kontakt: Tomasz Wojnarowski
tel. kom.: 601 329 101
tomasz.wojnarowski@xeikon.com
www.xeikon.com

ProDuCEnT MASzyn CyFroWyCH Do DruKu oPAKoWAń,
oProGrAMoWAnIA WorKFLoW X-800, APLIKACJI Do zArząDzAnIA bArWą.
Najwyższa jakość druku dzięki suchemu tonerowi –1200x3600 dpi. Wolny od VOC, możliwy kontakt
bezpośredni z żywnością, bezpieczny dla recyclingu. Drukujemy od 40 do 350 g. SErIA 3000 5+1
(Pantone, biały kryjący, toner do zabezpieczeń) do druku etykiet, kartonów, IML, termotransfer
– standardowe materiały bez primerów. SErIA 8000 duplex 5+5 – druk dokumentów, akcydensów,
katalogów, książek, fotoalbumów, fototapet. Druk o szerokości ponad pół metra w pełni rotacyjny,
densytometr w linii. Możliwości druku zabezpieczeń. Różne modele kosztowe – NIE zmuszamy
do klików! W formacie B2 drukujemy od 1997 r.
zAProś nAS Do SIEbIE I zAPoznAJ SIę z oFErTą.

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.
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