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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 port fo lio AGFA GRAPHICS znaj du ją się plo te ry se rii ANA PUR NA oraz JE TI. 

Hy bry do we mo de le wy po sa żo ne w mo duł utrwa la nia UV LED to: Ana pur na H20 50i lED, Ana pur -
na H25 00i lED oraz naj więk szy Ana pur na H32 00i lED da ją cy moż li wośc za dru ku me diów 
do 3,2 m sze ro ko ści. Do stęp ne są tak że mo de le z pła skim sto łem jak Ana pur na FB2540i lED oraz
ty po wo ro lo wy plo ter o max. sze ro ko ści dru ku do 3,2 m Ana pur na RTR 3200i lED. 

Naj wy daj niej sze plo te ry to se ria Je ti: Je ti Ti tan, Je ti Mi ra lED ze sto łem sta łym do za dru ku ma te -
ria łów pła skich oraz ro lo wych i su per wy daj ny plo ter hy bry do wy Je ti Tau ro, któ ry moż na do po sa -
żyć o nie mal peł ną au to ma ty za cję pro ce su dru ku.

Od ponad 25 lat aktywnie na polskim rynku w sprzedaży materiałów i urządzeń do druku
cyfrowego. Centrala: Katowice, oddziały: warszawa, Poznań, wrocław, Kraków, Chorzów, Opole.

OFER TA: n dru kar ki sol wen to we i sub li ma cyj ne (Ro land, Twin jet, Gong zheng) n dru kar ki UV (Ro land,
Qres Tech no lo gies) n plo te ry tną ce, fre zu ją ce, gra we ru ją ce n urzą dze nia i ma te ria ły do ter mo trans -
fe ru (TheMagicTouch, OKI) n tu sze i atra men ty n opro gra mo wa nie n ser wis ma szyn i urzą dzeń.

W I po ło wie 2016 ro ku suk ce sem za koń czy ło się wpro wa dze nie na pol ski ry nek dru kar ki UV QRES
TECH NO lO GIES. W swo jej ofer cie po sia da my tak że dru kar ki OKI z bia łym (PRO 7411wT) oraz flu ore -
scen cyj ny mi to ne ra mi (PRO 6410NwT). wHI TE TO NER I NEONCOlOR TO NO wY wY MIAR DRU KU.

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

AMA TEC POl SKA TO wIO DĄ CA CzĘŚć SKAN DY NAw SKIEJ GRU PY FIRM SCAN TI MA, 
KTó RA OD PRA wIE 50 lAT PRO wA DzI DzIA ŁAl NOŚć HAN DlO wĄ, SER wI SO wĄ 
I DO RAD CzĄ w zA KRE SIE SzY CIA I zDO BIE NIA TEK STY lIów. 

Na ła mach „Po li gra fi ki” go ści my przez wzgląd na dru kar ki DTG – do dru ku bez po śred nie go 
na odzie ży i wy kro jach, któ rych je ste śmy dys try bu to rem od po nad 8 lat. 
W ofer cie ma my urządzenia prze my sło we firmy KOR NI T z trze ma róż nią cy mi się wy daj no ścią 
i po lem za dru ku platformami: Bre eze, Storm i Ava lan che (w sumie 8 modeli) oraz ko mer cyj ne 
PO lY PRIN T, któ re go fla go wy pro dukt Te xJet PlUS przez wzgląd na niskie koszty eksploatacyjne 
i najlepszy stosunek jakości do ceny jest naj po pu lar niej szym mo de lem dru kar ki DTG w Pol sce.

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. Okrężna 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 BEz PO ŚRED NIM IM POR TE REM URzĄ DzEŃ
I MA TE RIA Łów DO DRU KU wIEl KO FOR MA TO wE GO I SI TO DRU KU. 
Sze ro ka ofer ta urzą dzeń i ma te ria łów wspar ta pro fe sjo nal nym do radz twem i ser wi sem tech nicz -
nym gwa ran tu je za do wo le nie klien tów fir my API.PL na każ dym eta pie współ pra cy. 

w OFER CIE API.Pl zNAJ DU JĄ SIĘ URzĄ DzE NIA DO DRU KU: EKO SOl wEN TO wE GO: Ep son Su re Co lor 
SC -S, Po lar, Gong zheng; PIG MEN TO wE GO: Ep son Su re Co lor SC -T, Ep son Su re Co lor SC -P; UV: Hand Top;
SUB lI MA CYJ NE GO: Ep son Su re Co lor SC -F, Pho enix, Ho mer; DTG: Ep son Su re Co lor SC -F2000; BEz PO -
ŚRED NIE GO NA TEK STY lIACH: Ho mer; KA lAN DRY I PRA SY: Trans ma tic, lA MI NA TO RY: Dry tac, Eco -
roll; PlO TE RY TNĄ CE I TRY ME RY: Ke en cut, Sum ma; OCzKAR KI I STO JA KI NA ME DIA: Pla st grom met.

DIGIPRINT – NOwOCzESNE TECHNOlOGIE DlA POlIGRAFII
Firma DIGIPRINT od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych systemów
poligraficznych. Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje m.in.:
n maszyny do druku wielkoformatowego HP lATEx 3100/3500/1500,
n maszyny do druku na podłożach płaskich HP SCITEx FB750 I FB550,
n maszyny do druku na tkaninach D.GEN,
n przemysłowe maszyny do druku na tekturze HP SCITEx 11000/15500/17000,
n kaszerownice i sklejarki lAMINA SYSTEM,
n plotery KONGSBERG,
n 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

CANON POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gottlieba Daimlera 2 
02-460 Warszawa

wielkoformatowe@canon.pl
tel.: +48 22 430 60 00
www.canon.pl

CANON JEST PRODUCENTEM PlO TE Rów imagePROGRAF oraz imagePROGRAF PRO (no wa ge -
ne ra cja) do dru ku wiel ko for ma to we go (17”- 60”): 12-ko lo ro wych urzą dzeń wiel ko for ma to wych
dla seg men tu gra ficz ne go, 8-ko lo ro wych urzą dzeń pro duk cyj nych oraz plo te rów dla ryn ku
CAD/GIS.
Ca non to tak że do staw ca roz wią zań in ży nie ryj nych – dru ka rek, ko pia rek, ska ne rów wiel ko for ma -
to wych two rzą cych w tech no lo giach Océ RadiantFusing®, Océ CrystalPoint®.
Szcze gól ne miej sce w port fo lio zaj mu ją plo te ry pła skie UV na gra dza nej se rii OCé ARIzONA z tech -
no lo gią dru ku Océ VariaDot™ do dru ku na ma te ria łach sztyw nych oraz z ro li.
Bo ga tą ofer tę fir my do peł nia ją wy so kiej ja ko ści MATERIAŁY EKSPlOATACYJNE i sze ro ki wy bór
opro gra mo wa nia wspo ma ga ją ce go śro do wi sko pra cy dru ka rek wiel ko for ma to wych.
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DKS SP. Z O.O.
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale

poligrafia@dks.pl
tel.: 58 309 03 07, 58 763 06 10
www.dks.pl, www.kip-color.pl

Oddziały: Warszawa | Bydgoszcz | Katowice | Kraków 
| Łódź | Olsztyn | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław

Fir ma DKS jest zwią za na z mar ką KIP od po nad 20 lat. Wpro wa dzi li śmy na pol ski ry nek wszyst kie
ko lej ne tech no lo gie i roz wią za nia wiel ko for ma to we opra co wa ne przez Kat su ra ga wa Elec tric
i w chwi li obec nej po sia da my naj więk sze do świad cze nie w za kre sie sprze da ży i ob słu gi ser wi so -
wej urzą dzeń mar ki KIP w Pol sce. 

W ofercie DKS znajdują się również rozwiązania dla rynku graficznego oraz CAD i GIS takie jak: 
n atramentowe plotery i urządzenia wielofunkcyjne – CANON,
n kolorowe i czarno-białe tonerowe plotery i urządzenia wielofunkcyjne – KIP,
n skanery wielkoformatowe – CONTEx,
n składarki dokumentacji technicznej – es-te.

DI PRIN TER JEST DYS TRY BU TO REM PlO TE Rów lON GIER o wie lo funk cyj nym za sto so wa niu, zbu -
do wa nych ze świa to wej kla sy kom po nen tów. Ofer ta obej mu je m.in.:
n lON GIER HUN TER UV lED – wiel ko for ma to we dru kar ki sto ło we z mak sy mal ną po wierzch nią

za dru ku aż do 3,0x2,0 m (plus opcjo nal ny sys te mem ro lo wy), lam pa mi UV LED, pi na mi do po -
zy cjo no wa nia ma te ria łu, sto łem z pod sy sem i po dmu chem, gło wi ca mi KM1024 oraz Ri coh;

n lON GIER PER FOR MER do dru ku na szkle – plo te ry z sys te mem tu szy ce ra micz nych, do stęp ne
mo de le: z si li ko no wą po wierzch nią sto łu 2,5x1,45 m oraz wy po sa żo ne w rol ki do prze su wa nia
me diów o po wierzch ni za dru ku 1,5 m x 2,8 m lub 2,5 m x 3,66 m.

Di Prin ter jest rów nież do staw cą al ter na tyw nych tu szy UV do Océ Ari zo na / Fu ji film Acu ity, lamp
UV i czy ści wa bez py ło we go.

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

OD PO NAD 10 lAT FIR MA DM SYS TEM JEST lI DE REM w POl SCE 
wŚRóD DO STAw Ców PlO TE Rów TNĄ CYCH zA Rów NO DlA BRAN żY OPA KO wA NIO wEJ, 
JAK I RE KlA MO wEJ. 
Od po cząt ku swej dzia łal no ści współ pra cu je ja ko au to ry zo wa ny dys try bu tor z fir mą ESKO, pro du -
cen tem plo te rów mar ki KONGS BERG – są to naj szyb sze i naj bar dziej wszech stron ne sto ło we plo -
te ry tną co -bi gu ją co -fre zu ją ce. W ofer cie fir my znaj du je się też opro gra mo wa nie fir my ESKO
do pro jek to wa nia i przy go to wa nia pro duk cji opa ko wań, a tak że ma te ria łów re kla mo wych, jest to
m.in. opro gra mo wa nie Ar tio sCAD, Au to ma tion En gi ne, Stu dio, I -cut Lay out. Fir ma DM Sys tem pro -
wa dzi rów nież pro fe sjo nal ne szko le nia z za kre su ob słu gi tych pro gra mów, jak i pod staw pro jek to -
wa nia opa ko wań i re klam POS/POD.

DM SYSTEM
31-564 Kraków, al. Pokoju 78
artios@dmsystem.com.pl 
tel.: 12 429 57 20

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

SU RE CO lOR -F2000 do dru ku DTG bez po śred nio na odzie ży, no wy atra ment Ul tra Chro me DG, cer ty -
fi ka ty Oeko -Tex® Stan dard 100; SU RE CO lOR SC -F6200 (44"), SC -F7200 (64") oraz SC -F9200 (64")
urzą dze nia sub li ma cyj ne do dru ku na no śni kach trans fe ro wych z roz dziel czo ścią do 720x1440 dpi.
Wy ko rzy stu ją no wy atra ment Ul tra Chro me DS (CMYK); NO wOŚć: SU RE CO lOR SC -S40610, 
SC -S60610 oraz SC -S80610 ro dzi na wiel ko for ma to wych urzą dzeń o maks. sze ro ko ści dru ku 64" wy -
ko rzy stu ją cych 4, 9 lub 10 eko lo gicz nych atra men tów Ul tra Chro me GS3 – w tym czer wo ny, bia ły i me -
ta licz ny; SU RE CO lOR SC -T to naj szyb sze na ryn ku, 5-ko lo ro we ma szy ny do za sto so wań POS, CAD,
GIS, dru ku ją ce 2880x1440 dpi na pod ło żach o maks. sze ro ko ści 24, 36 i 44", w wer sji 1- lub 2-rol ko -
wej, mo gą zo stać roz bu do wa ne o ska ner wiel ko for ma to wy. Atra ment Ep son Ul tra Chro me XD za pew -
nia wy so ką ja kość, trwa łość, głę bo ką czerń i sze ro ką prze strzeń ko lo rów, z li nia mi o szer. 0,02 mm.

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. OFERUJEMY TEż PlOTERY TNĄCE FIRMY ElI TRON.
Po sia da my w ofer cie wy so ko wy daj ne, wy so ko ja ko ścio we sys te my dru ku ją ce EFI VUTEK i MATAN
oraz ma te ria ły eks plo ata cyj ne do nich. Gwa ran tu je my rów nież wspar cie ser wi so we. Bar dzo wy -
so ka ja kość dru ku, w po łą cze niu z krót kim cza sem przy rzą du oraz naj wyż szą wy daj no ścią, po -
zwa la ją zna czą co ob ni żyć kosz ty i zwięk szyć mar żę. Tech ni ka UV LED da je moż li wość dru ku rów -
nież na pod ło żach bar dzo wraż li wych na tem pe ra tu rę.
Ofe ru je my naj wyż szej ja ko ści sys te my tną co -bi gu ją co -fre zu ją ce ElI TRON KOM BO, które ce chu ją
się in no wa cyj ny mi roz wią za nia mi tech no lo gicz ny mi.
w na szej ofer cie, któ rą wciąż wzbo ga ca my, znaj dą Pań stwo rów nież pod ło ża do za dru ku.

INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie k/Wrocławia

tel.: 71 31 51 601, 71 31 53 191
biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl, www.hplatex.pl

DYS TRY BU TOR DRU KA REK wIEl KO FOR MA TO wYCH HP (TECH NO lO GIA DRU KU lA TEK SO wE GO I UV)

In te gart Sp. z o.o. jest przedstawicielem wiodącej marki w zakresie druku wielkoformatowego: 
HP Latex (315, 335, 365, 375, 560, 570, 1500 oraz 3100 i 3500), HP Scitex (FB550/750 – druk UV)
oraz HP PageWide XL (4000, 4500, 5000, 8000). W ofercie firmy znajdują się również laminatory,
urządzenia i plotery tnące takich producentów jak: Neschen, KeenCut, Zünd, Summa i Fotoba. 
Od 2015 roku Integart jest dystrybutorem urządzeń HP Scitex FB Industrial Press: FB7600/11000
oraz 15500.

Kon takt: Tomasz Melzacki; tel. kom.: +48 603 999 081; melzacki@integart.com.pl

http://www.dmsystem.com.pl/
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KONICA MINOLTA 
BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.
ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
tel.: 22 560 33 00
e-mail: info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.pl

KO NI CA MI NOl TA JEST lI DE REM w DzIE DzI NIE TECH NO lO GII DRU KU. 

Firma posiada w swojej ofercie nie tylko wIElOFUNKCYJNE URzĄDzENIA biurowe, ale także
MASzYNY DO DRUKU PRODUKCYJNEGO ORAz SzEROKOFORMATOwEGO. Urzą dze nia do dru ku
pro duk cyj ne go bi zhub PRO i bi zhub PRESS za pew nia ją wy so ką ja kość wy dru ku przy naj wyż szych
pręd ko ściach. Roz wią za nia KIP800 uzu peł nia ją port fo lio fir my w za kre sie dru ka rek ko lo ro wych
i mo no chro ma tycz nych do dru ku sze ro ko for ma to we go. Fir ma po sia da obec nie sze ro kie port fo lio
urzą dzeń de dy ko wa nych na ry nek dru ku prze my sło we go, ofe ru jąc re wo lu cyj ne na ryn ku roz wią za -
nia do uszla chet nień, tj. MGI Jet Var nish 3DS do cy fro we go la kie ro wa nia 3D oraz hot -stam pin gu
czy bi zhub PRESS C7 1cf do dru ku ety kiet z ro li na ro lę.

FIR MA OKI TO JE DEN z CzO ŁO wYCH PRO DU CEN Tów URzĄ DzEŃ DRU KU JĄ CYCH 
ORAz ROz wIĄ zAŃ z zA KRE SU DRU KU, SUK CE SYw NIE PO SzE RzA Rów NIEż 
SwO JE PORT FO lIO O URzĄ DzE NIA wIEl KO FOR MA TO wE. 
OKI wpro wa dzi ło na ry nek ca łą ga mę nie sa mo wi cie szyb kich, funk cjo nal nych i wy daj nych pro duk -
tów – od dru ka rek i urzą dzeń wie lo funk cyj nych, przez urzą dze nia z moż li wo ścią dru ku w neo no -
wych ko lo rach, aż po plo te ry eko -sol wen to we, któ re re gu lar nie zdo by wa ją na gro dy i wy róż nie nia
bran żo we. PlO TE RY OKI cha rak te ry zu ją się ce cha mi nie zbęd ny mi na ryn ku po li gra ficz nym – nie -
po wta rzal ną pro duk tyw no ścią i zna ko mi tą ja ko ścią wy dru ków na sze ro kiej ga mie no śni ków. 
w ofer cie OKI znaj du ją się rów nież wy so kiej ja ko ści wie lo funk cyj ne urzą dze nia CAD/GIS/AEC
wy ko rzy stu ją ce tech no lo gię lED. 

PLUS DIGITAL
ul. Kraszewskiego 7, 85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40
biuro@plusdigital.pl 

www.plusdigital.pl

n drukarki ekosolwentowe wielkoformatowe EPSON SureColor SC-S
n drukarki pigmentowe EPSON SureColor SC-T
n drukarki proofingowe/fotograficzne EPSON Stylus Pro
n drukarki do etykiet seria ColorWorks oraz wąskowstęgowe SurePress
n drukarki UV – Imprimo Hybrid 180 LED
n trymery Keencut poziome i pionowe (do 5 m długości)
n plotery tnące Summa rolowe i stołowe (SummaCut, Summa S Class, Summa F2630 flatbed)
n laminatory Smart Tools L1 i Smart Tools L3
n Caldera, Onyx, Efi, Colorgate – oprogramowania dla drukarek wielkoformatowych
n drukarki wielkoformatowe używane i odnawiane (HP, NUR, DURST, EFI-VUTEK, INCA)

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 

MIMAKI EUROPE B.V.
Stammerdijk 7E, 1112 AA Diemen, Holandia

Sales & Marketing Department
tel.: 0031 (0) 20 462 79 42 
info@mimakieurope.com    
www.mimakieurope.com

FIR MA MI MA KI wPRO wA DzA NA RY NEK NAJ NOw SzĄ GE NE RA CJĘ PŁA SKICH DRU KA REK UV, bę -
dą cych kon ty nu acją od no szą cej suk ce sy se rii UJF: UJF-3042MKII oraz UJF-6042MkII. Ma szy ny te
dru ku ją z pręd ko ścią o 20% wyż szą niż ich po przed nia ge ne ra cja. Do dat ko wo umoż li wia ją pro duk -
cję znacz nie więk szej ilo ści apli ka cji dzię ki róż nym ro dza jom ob słu gi wa nych atra men tów – od
atra men tów od por nych na za ry so wa nie po ela stycz ne tu sze do za dru ko wy wa nia ma te ria łów 
gięt kich. Oprócz moż li wo ści za dru ko wy wa nia pod ło ży pła skich mo de le UJF-3042MkII oraz UJF-
6042MkII po zwa la ją na na no sze nie na dru ków na po wierzch nie za okrą glo ne i obiek ty cy lin drycz -
ne dzię ki za sto so wa niu naj now sze go, opcjo nal ne go ze spo łu „Ke bab”. 

Wię cej in for ma cji o fir mie Mi ma ki i jej pro duk tach na www.mi ma kieu ro pe.com

LFP INDUSTRIAL 
SOLUTIONS SP. Z O.O.
ul. Kwidzyńska 11
51-415 Wrocław
POLAND

tel.: +48 71 321 98 83
office@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl

lFP INDUSTRIAl SOlUTIONS SP. z O.O. 
– zAUFANY DOSTAwCA I DYSTRYBUTOR ROzwIĄzAŃ DO PRzEMYSŁOwEJ POlIGRAFII. 

Zakres oferty obejmuje m.in.:
n wielkonakładowe drukarki światowego lidera w druku – Durst Phototechnik AG:

– Rho 130 SPC, Rho 1312 AF, Rho 512R, Rho 312R, seria Rho P10, seria Rhotex.
n Uniwersalne, stołowe plotery tnące uznanej marki Bullmer GmbH – seria Bullmer Premiumcut.
n Rewolucyjna, najszybsza i największa na świecie drukarka 3D dla rynku reklamy – Massvit 1800.
n Gwarancyjny i pogwarancyjny, profesjonalny serwis inżynierski oferowanych produktów.
n Oprogramowanie RIP Caldera.

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

JET POl.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, atramenty oraz usługi serwisowe, wspierając drukarnie wielkoformatowe.

Jesteśmy dystrybutorem m.in.: NoeCha (przemysłowe drukarki stołowe UV-LED), OKI (drukarki
wielkoformatowe ekosolwentowe), MPA DIGITAl (drukarki UV), KIPPAx (sitodruk), BlACKMAN &
wHITE (plotery tnące), EPSON (drukarki pigmentowe oraz drukarki do etykiet) i innych sprzętów.
zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszej strony www.jetpol.pl. 

http://www.mimakieurope.com/
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REPROGRAF SA
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

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

FIRMA REPROGRAF JEST AUTORYzOwANYM PRzEDSTAwICIElEM 
PRODUCENTów URzĄDzEŃ wIElKOFORMATOwYCH MIMAKI ORAz EFI VUTEK

Ofe ru je my:
MI MA KI: plo te ry dru ku ją ce w tech no lo giach UV LED, so lvent, la tex – urzą dze nia ro lo we i sto ło we
EFI: plo te ry EFI Vu tek dru ku ją ce w tech no lo giach UV i UV LED – urzą dze nia ro lo we i hy bry do we
OPRO GRA MO wA NIE: EFI, Cal de ra, Ra ster Link

Zapewniamy kompleksową obsługę serwisową w zakresie napraw sprzętu i profilowania.

TEBA 
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.

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!

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:
n solwentowe (Roland)
n wielkoformatowe (FY Union)
n plotery UV (Roland)
n sublimacja (Roland)

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

REKLAMA Oferta urządzeń do druku wielkoformatowego


