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AGFA GRAPHICS NV (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa

W PORTFOLIO AGFA GRAPHICS ZNAJDUJĄ SIę PLOTERY Z RODZINY ANAPURNA ORAZ JETI.

tel.: 22 31 11 900, fax: 22 31 11 966
e-mail: info.pl@agfa.com
www.agfa-polska.pl

najwydajniejsze plotery to seria JETI; JETI TITAN, JETI MIRA LED ze stołem stałym do zadruku
materiałów płaskich oraz rolowych i superwydajny ploter hybrydowy JETI TAURO, który można doposażyć o niemal pełną automatyzację procesu druku.

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

CANON – PROFESJONALNE SYSTEMY DO ŚREDNIO- I WYSOKONAKŁADOWEGO DRUKU CYFROWEGO
Szczególne miejsce w portfolio Canon zajmują urządzenia do czarno-białego i kolorowego druku
cyfrowego: Océ VarioPrint 6320+, Canon varioPRinT 135 oraz imagePRESS C10000VP. Rosnącym
zainteresowaniem cieszy się system do kolorowego druku produkcyjnego Canon imagePRESS C850.
nowością w ofercie jest Canon imagePRESS C650, system, który z łatwością integruje się z istniejącym środowiskiem druku.
Bogatą ofertę ﬁrmy dopełnia szeroki wybór oprogramowania wspomagającego środowisko pracy
drukarek cyfrowych, w tym wszechstronna aplikacja Océ PRiSMAprepare. Oferowane rozwiązania
zapewniają wysoką wydajność procesów i dużą szybkość realizacji zleceń.
Zachęcamy do lektury bezpłatnego magazynu „Think Digital” na www.canon.pl/thinkdigital.

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

DIGIPRINT SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel.: 22 295 03 80
fax: 22 295 03 91

Hybrydowe modele wyposażone w moduł utrwalania UV LED to: ANAPURNA H2050i LED,
ANAPURNA H2500I LED oraz największy ANAPURNA H3200i LED dający możliwośc zadruku mediów
do 3,2 m szerokości. Dostępne są także modele z płaskim stołem jak ANAPURNA Fb2540i LED
oraz typowo rolowy ploter o maks. szerokości druku do 3,2 m ANAPURNA RTR 3200i LED.

DIGIPRINT – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA POLIGRAFII

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

Firma DiGiPRinT od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych
systemów poligraﬁcznych. Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje m.in.:
n arkuszowe maszyny cyfrowe HP INDIGO 50000/30000/12000/10000/7900/5900
n rolowe maszyny cyfrowe HP INDIGO 20000/8000/WS6800 n maszyny do druku
wielkoformatowego HP LATEx 3500/3100/1500 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.

DOCUFIELD SP. Z O.O. SP. K
ul. Polska 114, 60-401 Poznań

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

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

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.

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

SPRZEDAŻ I SERWIS URZĄDZEŃ INTROLIGATRSKICH: falcerek kasetowych EUROFOLD, wiertarek
do papieru CiTOBORMA – ręcznych 1-wrzecionowych; ręcznych, półautomatycznych i automatycznych 2-wrzecionowych; automatycznych 4-6-wrzecionowych, zszywarek i falcerko-zszywarek, trymerów, urządzeń do formowania grzbietów.
MATERIAŁY INTROLIGATORSKIE: zszywki płaskie i z oczkiem, wiertła stalowe, teﬂonowe, HD.
RAKLE dla ﬂekso-, tampon- i wklęsłodruku ﬁrmy Daetwyler SwissTec: niepowlekane, powlekane
warstwą ceramiczną np. LongLife o bardzo wysokiej żywotności, powlekane Soft o podwyższonej
odporności na korozję i redukujące rysy oraz smugi, nierdzewne i specjalistyczne do Cold Seal, laminacji itp. Konsultacje, dobór i testy rakli.
www.erka.com.pl

GALLUS FERD. RÜESCH AG
Harzbüchelstrasse 34, 9016 St. Gallen
Kontakt: Paweł Stoliński, tel. kom.: 728 438 830
e-mail: pawel.stolinski@heidelberg.com
www.gallus-group.com

Firma Gallus oferuje szerokie portfolio wąskowstęgowych maszyn do produkcji etykiet, materiały
eksploatacyjne oraz wspólną światową sieć usług serwisowych Gallusa i Heidelberga. W ofercie
m.in.: GALLUS LAbELMASTER do konwencjonalnego druku etykiet; uznane na rynku maszyny do
produkcji m.in. etykiet samoprzylepnych GALLUS EM 280, EM 430S/510S; GALLUS ECS 340;
najbardziej zaawansowany technologicznie GALLUS RCS 430 z ukł. szybkiego suszenia UV i złoceniem GALLUS SCREENY METALLIC DOMING oraz szeregiem dod. opcji do prod. wysoko przetworzonych etykiet w jednym przebiegu. innowacyjny GALLUS LAbELFIRE 340 – druk cyfrowy inkjet
z rozdzielczością 1200 dpi i prędk. 50 m/min. – z roli po gotową etykietkę w jednym przebiegu.
GALLUS ROTASCREEN – nowe matryce do sitodruku rotacyjnego z serii SCREENY A-LINE, technologia METALLIC DOMING oraz SCREENY HIGHSPEED w procesie produkcyjnym.
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Oferta HKM Sp. z o.o. – MASZYNY DLA POLIGRAFII W ROZSĄDNYCH CENACH
Cyfrowe: TrojanLabel Dania. Bezpieczne i tanie wejście w cyfrę.
Hybrydowe: GRAPHIUM FFEI Anglia – w pełni zintegrowana hybryda, dla bardzo wymagających.
Flexo: EDALE Anglia – ﬂekso najwyższej światowej klasy do zadań specjalnych.
Finishingi – GM Dania – pełny zestaw maszyn do ﬁnishingu.
WEROSYS Dania – hi-tech semi-rotacja. Ma wszystko, co tylko można sobie wymarzyć!
TROJAN3+DC330 MINI – mini hybryda łącząca dwie technologie: cyfrową i ﬂexo,
dająca możliwość zrobienia etykiety ze zmiennymi danymi, kolorami spotowymi,
wybiórczym lakierem, złoceniem i laminacją – wszystko w jednym przebiegu.

W swojej ofercie posiadamy drukarki i maszyny czołowych, światowych producentów:
n HP – drukarki wielkoformatowe: HP Latex s. 300 oraz s. 500, HP Latex s. 1500 – 3100/3500
n HP Scitex FB 550/750, HP Scitex industrial Press /9000, 11000, 15500, 17000
n HP Page Wide XL 4000/4500; 5000; 8000
n HOTLam/ COLDLam – laminatory rolowe (wykorzystujące laminaty stałe)
Urządzenia
n ZÜnD – wielozadaniowe plotery tnąco-frezująco-bigujące ZÜnD S3 i G3
można zobaczyć
n SUMMA – plotery bębnowe: SUMMA S-Class 2, SUMMACut
i przetestować
n FOTOBA – przycinarki (XLD-170, WR-61/75, XL-250/320)
w Centrum HP Demo
w Błoniu k/Wrocławia.
n RollsRoller – aplikatory stołowe (Basic, Premium, Traffic)
ZAPRASZAMY DO WSPóŁPRACY!
n oprogramowanie RiP Caldera

INTREx JEST DYSTRYbUTOREM URZĄDZEŃ DO ZNAKOWANIA, ETYKIETOWANIA I KONTROLI
WIZYJNEJ ORAZ PRODUCENTEM AUTORSKICH SYSTEMóW I GŁOWIC ETYKIETUJĄCYCH.
intrex, wyłączny przedstawiciel angielskiej ﬁrmy DOMINO w Polsce, oferuje kompleksowe rozwiązania w branży poligraﬁcznej. Cyfrowa maszyna do druku etykiet DOMINO N610I umożliwia druk w 6 KOLORACH i PODWóJNYM bIAŁYM. Zapewnia prędkość druku do 75 m/min
oraz najlepszą jakość w technologii inkjet – 600 DPI.
intrex oferuje również SYSTEM DRUKU CYFROWEGO – Trojan3 DO OPAKOWAŃ GOTOWYCH.
Urządzenie zapewnia doskonałą jakość kolorowego druku na wszelkich niepowlekanych,
wsiąkliwych materiałach typu: karton, torby papierowe, koperty bąbelkowe, a nawet drewniane deski.

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 atramentowego) 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 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.

HKM SP. Z O.O.
ul. Rzemieślnicza 38
81-855 Sopot

tel./fax: +48 58 550 79 51
tel./fax: +48 58 733 98 75
e-mail:hkm@hkm.pl
www.hkm.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

INTREX SP. Z O.O.
Sady, ul. Za Motelem 7
62-080 Tarnowo Podgórne
intrex@intrex.pl, tel: 61 8417 203

www.intrex.pl

KODAK POLSKA SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa

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

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

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 cyfrowym 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.com
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MÜLLER MARTINI SP. Z O.O.
ul. Wał Miedzeszyński 203, 04-987 Warszawa
tel.: 22 893 83 06, office@pl.mullermartini.com
www.mullermartini.com
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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

FIRMA OKI TO JEDEN Z CZOŁOWYCH PRODUCENTóW URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH
ORAZ ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU DRUKU, SUKCESYWNIE POSZERZA RóWNIEŻ
SWOJE PORTFOLIO O URZĄDZENIA WIELKOFORMATOWE.
OKi wprowadziło na rynek całą gamę niesamowicie szybkich, funkcjonalnych i wydajnych produktów – od drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, przez urządzenia z możliwością druku w neonowych kolorach, aż po plotery eko-solwentowe, które regularnie zdobywają nagrody i wyróżnienia
branżowe. PLOTERY OKI charakteryzują się cechami niezbędnymi na rynku poligraﬁcznym – niepowtarzalną produktywnością i znakomitą jakością wydruków na szerokiej gamie nośników.
W ofercie OKI znajdują się również wysokiej jakości wielofunkcyjne urządzenia CAD/GIS/AEC
wykorzystujące technologię LED.

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

URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO I WIELOFUNKCYJNE: drukarki kolorowych etykiet na żądanie Epson ColorWorks TM-C3500 i TM-C7500 n drukarka do etykiet neuraLabel 300x o szerokości
wstęgi 210 mm n drukarki etykiet Epson SurePress L-4033A i L-4033AW o szerokości wstęgi
330 mm n drukarki prooﬁngowe / fotograﬁczne EPSOn SC-P n drukarki ekosolwentowe wielkoformatowe EPSOn SureColor SC-S n drukarki pigmentowe EPSOn SureColor SC-T n drukarki
biznesowe serii Epson Workforce Pro. OPROGRAMOWANIA DLA DRUKAREK WIELKOFORMATOWYCH: Caldera, Onyx, Efi, Colorgate. OPROGRAMOWANIE DLA DRUKU ETYKIET: 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.

MARK ANDY POLAND SP. Z O.O.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa, tel.: 22 354 33 70
Łukasz Chruśliński, tel. kom.: +48 604 766 702
lukasz.chruslinski@markandy.com
www.markandy.com

MARK ANDY DIGITAL SERIES – system druku cyfrowego w pełni zintegrowany z platformą maszyn
ﬂeksodrukowych serii Performance. Możliwość dowolnego łączenia technologii druku cyfrowego
m.in. z ﬂeksodrukiem, sitodrukiem, zdobieniem folią na zimno czy sztancowaniem w linii. Digital
Series to system druku inkjet UV, wyposażony w głowice CMYK oraz kolor biały, pracujący z prędkością 76 m/min.
MARK ANDY DIGITAL ONE – budżetowa maszyna cyfrowa tonerowa, przeznaczona do druku etykiet
w niskich nakładach, zintegrowana ze stacją ﬂekso, zdobieniem zimną folią lub laminowaniem oraz
sztancowaniem i cięciem w linii. Kompaktowe wymiary. Prosta obsługa. Prędkość 18,9 m/min.
MARK ANDY DIGITAL PLUS 3600 – opcja rozbudowania klasycznej maszyny ﬂeksodrukowej o wydajny i wysokojakościowy inkjetowy druk cyfrowy. Prędkość do 84 m/min.

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

n

n

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

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

n

nowa drukarka UJV55-320 to ekonomiczna drukarka UV LED z systemem nakładania papieru 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 zadruku 71x51 cm i zapewniają najwyższy poziom dokładności i jakości druku.
Tx300P-1800 to inkjetowa drukarka do bezpośredniego drukowania na tekstyliach w wysokiej jakości z możliwością drukowania dwoma rodzajami atramentów. Wykorzystywane mogą być zarówno
atramenty pigmentowe, jak i sublimacyjne, co czyni urządzenie niezwykle wszechstronnym. Drukarka dostępna jest również w wersji do zadrukowywania materiałów elastycznych (Tx300P-1800B).

POLKOS JEST AUTORYZOWANYM DYSTRYbUTOREM PLOTERóW ROLAND
ORAZ ATRAMENTóW bORDEAUx I VEIKA
W swojej ofercie posiadamy całą gamę ploterów drukujących:
n solwentowe (Roland)
n wielkoformatowe (FY Union)
n plotery UV (Roland)
n sublimacja (Roland)

www.polkos.com.pl

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

PRIMERA jest wiodącym producentem specjalistycznych, kolorowych drukarek do etykiet
wykorzystujących technologię inkjetową (seria Lx) oraz laserową (serie Cx/Fx).

PRIMERA TECHNOLOGY EUROPE
Mainzer Str. 131, 65187 Wiesbaden, niemcy
tel.: +49 611 92777 0, fax: +49 611 92777 50
e-mail: sales@primera.eu
primeralabel.eu
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Przemysłowa drukarka Lx2000e wykorzystuje atrament pigmentowy w celu zapewnienia wyższej
odporności na wodę i światło UV. Atrament posiada certyﬁkację BS5609 Section 3.
Cx1200e jest cyfrową, rolową drukarką laserową idealną dla klientów produkujących etykiety
o różnorodnych kształtach i rozmiarach. Drukuje z rozdzielczością 2400 dpi i prędkością 5 m/min.
Fx1200e DIGITAL FINISHING SYSTEM to urządzenie do wykrawania, laminowania, cięcia, przewijania oraz usuwania ażuru. Prędkość pracy to 6 m/min. FX1200e wykorzystuje do 4 noży jednocześnie do wycinania praktycznie każdego kształtu i rozmiaru, co znacząco podnosi wydajność.
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W ofercie ﬁrmy Reprograf znajdują się maszyny cyfrowe:
n SCREEN: Screen L350 – system do druku etykiet, opakowań z roli na rolę – inkjet UV;
n 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;
n MIMAKI: solvent – JV150, JV300, CJV150, CJV300; UJF 3042 i 6042 MKii, UJF7151,
JFX200-2513, JFX500-2131;
n MEMJET: iCUBE series – produkcja etykiet (220 mm, 30 cm/sek, CMYKK,
1600x1600 dpi, wstęga, arkusz, Roll to Roll, PEELER).
n ROTOCONTROL: urządzenia do ﬁnishingu. Dodruk, wycinanie, foliowanie na zimno
i na gorąco, booklety.

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

W OFERCIE RICOH POL SKA SP. Z O.O. ZNAJ DUJĄ SIę KO LO RO WE I MO NO CHRO MA TYCZ NE
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, spektrofotometry do kontroli i kalibracji urządzeń, ﬁniszery szyjące i broszurujące, moduły falcujące do C, Z, G, linie oklejające grzbiet książkowy, bindujące, a także oprogramowanie do personalizacji i web-to-print.
W NASZEJ OFERCIE ZNAJDUJĄ SIę RóWNIEŻ bIUROWE URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE, URZĄDZENIA SZEROKOFORMATOWE, OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA DRUKIEM, ObIEGIEM
DOKUMENTóW ORAZ ARCHIWIZACJI.

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

TWORZYMY Z PASJĄ MASZYNY I URZĄDZENIA DLA POLIGRAFII I PRZEMYSŁU OPAKOWANIOWEGO
n przewijarki
n przewijarki stołowe
n przewijarko-wykrawarki do produkcji etykiet czystych i zadrukowanych
n maszyny do obróbki wstęgi po druku cyfrowym (on/off line)
n wąskowstęgowe maszyny ﬂeksograﬁczne
n przecinarki i nacinarki do gilz
n wózki do załadunku roli
n stroboskopy
n urządzenie do składania etykiet (fan-folder)

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-M1055/MX-M1205) druku cyfrowego na papier cięty.

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

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

RK TECHNOLOGY
ul. Andersa 9, 05-200 Wołomin
tel. kom.: + 48 506-036-245
biuro@rktechnology.com.pl
www.rktechnology.com.pl
Dystrybutor: EJKi Zoﬁa Górzyńska
tel.: + 48 606 802 357, biuro@ejki.pl, www.ejki.pl

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

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

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

W ofercie xerox znajdują się kompletne systemy i urządzenia drukujące oraz oprogramowanie
workﬂow. Portfolio urządzeń produkcyjnych obejmuje KILKADZIESIĄT RóŻNYCH SYSTEMóW, w tym:
n drukujące w czerni na papier cięty:
D95/D110/D125/D136; nuvera 120, 144, 157, 200, 288, 314 EA;
n drukujące w pełnym kolorze na papier cięty:
C60/70, Versant 180, Versant 3100, C800i/C1000i, iGen 5;
n systemy inkjetowe: Brenva HD, Rialto 900, Trivor 2400,
impika Compact/Reference/Evolution, CiPress 325/500;
n systemy szerokiego formatu: iJP2000.
WIęCEJ NA WWW.xEROx.COM
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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

XEROX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

tel.: 22 878 78 00, fax: 22 878 78 01
poligraﬁa@xerox.pl, www.xerox.com
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