REKLAMA

Dostawcy materiałów, podłoży i urządzeń do druku na tekstyliach

noWy sublimacyjny ploter aGfa avinci dx3200 z powodzeniem obsługuje szeroką gamę
mediów poliestrowych do szerokości 3,2 m, wykorzystywanych przy takich aplikacjach jak: displeje typu POS, graﬁka ścienna, reklama zewnętrzna, materiały wystawiennicze czy ﬂagi.

AGFA GRAPHICS NV SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W POLSCE
Oxygen Park Budynek B
ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa

Urządzenie pracuje w kilku trybach produkcyjnych z rozdzielczością do 1440 x 540 dpi – w zależności od zastosowań jego prędkość wynosi nawet 173 m2/h.
ploter drukuje w sześciu kolorach (cmyklclm) i nanosi krople atramentu o wielkości 14 pikolitrów. To gwarantuje uzyskanie wyrazistego gamutu kolorystycznego, znakomitych przejść tonalnych i znakomitej reprodukcji detali.

info.pl@agfa.com
www.agfa-polska.pl

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.
W ofercie:
n plotery sublimacyjne i tekstylne (Roland, Twinjet)
n tekstylia do druku,
n tusze i atramenty,
n oprogramowanie,
n zdobienie tkanin technologią termotransferu
n serwis maszyn i urządzeń
(bawełna, poliester, mieszanki bawełny
do druku na tekstyliach.
i poliestru, nylon, skóra i tkaniny elastyczne)

ALMA TREND SP. Z O.O.
ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice
tel./fax: 32 202 84 20

sublimacja, dtG, sitodruk, druk metraŻoWy
– renomoWani producenci, autoryzoWany serWis, optymalna oferta cenoWa.

API.PL SPÓŁKA Z O.O.
95-070 Aleksandrów Łódzki
Rąbień, ul. Okrężna 37

API.PL poleca wysokiej jakości plotery sublimacyjne epson surecolor sc-f6200 (1,12 m)
sc-f7200 (1,62 m), sc-f9200 (1,62 m, 2 głowice), szeroką ofertę pras i kalandrów włoskiej
ﬁrmy transmatic oraz atramenty ultrachrome ds jako element kompletnego rozwiązania
ﬁrmy API.PL, obejmującego sprzęt, oprogramowanie, papier sublimacyjny, gwarancję i serwis.

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

W ofercie API.PL są również drukarki dtG epson surecolor sc-f2000, urządzenia
i farby do SITODRUKU, plotery do druku metrażowego i bezpośredniego marki homer.

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

color Group – bezpośredni importer i dystrybutor drukarek WielkoformatoWych
human diGital, sky color, stormjet, sunika, smartjet oraz urzĄdzeŃ toWarzyszĄcych.
W ofercie:
n drukarki ecosolwentowe SmartJet 1615, E+Jet (zdobywca medali wielu imprez targowych), KE-Jet;
n drukarki solwentowe K-Jet, Qi-Jet;
n drukarki uv z roli na rolę (SmartJet 2160 UV – zdobywca Złotego Medalu
targów RemaDays 2017) oraz hybrydowe XUV-Jet;
n drukarki sublimacyjne SmartJet 1615, E+Jet;
n drukarki do druku bezpośredniego na tkaninach CS-Jet, oraz E-Press – drukarka z klejowym
pasem transmisyjnym do tkanin, dzianin i mediów naturalnych (bawełna, jedwab).

COLOR GROUP
ul. Sztygarska 27
41-608 Świętochłowice
tel.: +48 32 450-52-58
tel. kom.: +48 609 91-40-40
biuro@colorgroup.pl
www.colorgroup.pl

diGiprint – noWoczesne technoloGie dla poliGrafii
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, hp latex 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.

efi reggiani jest renomowanym dostawcą zaawansowanych systemów drukujących na tekstyliach, dedykowanych w szczególności produkcji aplikacji typu soft-signage.
reGGiani one oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny na rynku, dlatego polecana jest ﬁrmom
początkującym w obszarze soft-signage. seria reGGiani pro jest dedykowana producentom
o ugruntowanej pozycji, poszukującym możliwości rozwoju biznesu. Dostępna w szerokości 180 lub
340 cm oraz w konﬁguracjach z 8, 16 lub 32 głowicami drukującymi. seria efi fabrivu o szerokościach 180, 340 oraz 520 cm to przemysłowe rozwiązania do cyfrowego druku na tekstyliach
w najwyższej jakości, charakteryzujące się niskim poziomem kosztów eksploatacyjnych oraz najniższym zużyciem tuszu. Wszystkie urządzenia wyposażone są w przemysłowe głowice Kyocera,
najbardziej cenione w branży tekstylnej.
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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

EFI BELGIUM BVBA
Brixtonlaan 9 – B1930 Zaventem Belgia
www.eﬁ.com

Kontakt: Monika Mitura
+48 601 426 787; monika.mitura@eﬁ.com
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od 2006 roku dostarczamy rozWiĄzania cyfroWe do druku na tekstyliach.
dystrybutor na rynku polskim marek dtG diGital, oki, forever.
n

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

EUROPAPIER POLSKA 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

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
POLAND

tel.: +48 71 321 98 83
office@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl
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dtG diGital – drukarki do druku bezpośredniego, oprogramowanie,
tusze DTG, urządzenia wspomagające.
n oki – profesjonalne drukarki termo-transferowe z białym tonerem.
n forever – papiery i folie do termo-transferu na tekstylia i podłoża twarde.
do wszystkich sprzedawanych przez nas rozwiązań oferujemy pełen zakres materiałów
eksploatacyjnych, wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

n

surecolor-f2000 do druku na gotowej odzieży (DTG) w rozdzielczości 1440x1440 dpi,
cechują ją szybkość i niskie zużycie atramentu. 5-kolorowa atramentowa głowica drukująca
PrecisionCore TFP oraz tusze UltraChrome DG dają niemal fotograﬁczną jakość przy zachowaniu
odporności nadruku na pękanie i pranie. Posiada certyﬁkaty OekoTexR Standard 100;
n surecolor sc-f6200 (44"), surecolor sc-f7200 (64") oraz surecolor sc-f9200 (64")
to seria 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.
WWW.epson.pl

jesteśmy dystrybutorem renomoWanych producentóW:
n orafol i dGcal – folie, laminaty i inne n idempapers, lenzinG, sihl – papiery do zadruku
offsetowego i solwentowego n madreperla – płyty akrylowe n stadur, profine – płyty PVC;
asortyment n folie: ploterowe, solwentowe, okienne, odblaskowe, laminaty n papiery: blueback,
whiteback, citylight, fotograﬁczne, tapety n tkaniny baneroWe: frontlit, backlit, blockout, siatka, canvas n tWorzyWa sztuczne: PVC spienione, płyty piankowe, plaster miodu, aluminiowe
płyty kompozytowe n systemy ekspozycji: media do kaset roll-up oraz na ścianki, wystawiennicze pop-up, kasety do roll-upów; n media do sublimacji.
oferujemy cięcie pod format banerów i tworzyw sztucznych oraz realizujemy dostawy na terenie całego kraju w 24 godziny.

drukujĄce plotery WielkoformatoWe – efi
Posiadamy w ofercie wydajne, wysokojakościowe SYSTEMY EFI VUTEK, MATAN
drukujące w technologii UV LED oraz MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE do nich.
plotery WycinajĄce / frezujĄce elitron
Duża elastyczność, wysoka automatyzacja i przemyślane rozwiązania
będące efektem 20-letnich doświadczeń
Gwarantujemy również wsparcie serwisowe.
zapraszamy do kontaktu
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Integart oferuje urzĄdzenia dedykoWane do druku na tkaninach oraz płótnie: hp latex
375 lub 570, pracujące w szer. 1,63 m. 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. Do tej grupy właśnie dołączyły nowe produkty
tekstylne o gramaturze 150 g Textile Frontlit oraz Backlit dedykowane do zastosowań wewnętrznych
i zewnętrznych oraz Textile Frontlit 230 g i Textile Blockout 280 g do zastosowań wewnętrznych
jako roleta. Top sellerem tej grupy okazał się easy stick – samoprzylepna tapeta tkaninowa do wielokrotnego przyklejania i odklejania. Bardzo dobrze znane klientom tkaniny to Mikroﬁbra – materiał
do produkcji ściereczek okularowych oraz materiał Neschena ARTIST PREMIUM HEAVY S – gruba,
zwarta tkanina z certyﬁkatem trudnopalności.

lfp industrial solutions sp. z o.o. – zaufany dostaWca i dystrybutor rozWiĄzaŃ
dla przemysłoWej poliGrafii na materiałach tekstylnych i nie tylko.
zakres oferty obejmuje m.in.:
n Wielkonakładowe drukarki do druku na materiałach tekstylnych światowego lidera w druku
– Durst Phototechnik AG – Rhotex 500, Rhotex 325, Rhotex 322, Rhotex HS, a także serię
drukarek tekstylnych Alpha – dla przemysłu tekstylnego i odzieżowego
n Uniwersalne, stołowe plotery tnące, uznanej marki Bullmer GmbH – seria Bullmer
Premiumcut, wyspecjalizowane w cięciu materiałów tekstylnych, do szerokości 5 m
n Gwarancyjny i pogwarancyjny, profesjonalny serwis inżynierski oferowanych produktów
n Oprogramowanie RIP Caldera
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mimaki zaprezentuje najnoWszĄ ofertę do druku na tekstyliach
na tarGach fespa 2017, stoisko b6-c50

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

tiGer-1800b to najszybsza tekstylna drukarka ﬁrmy Mimaki, drukująca z prędkością maksymalną
385 m2/h. Łączy wysoką produktywność z niezwykłą łatwością obsługi, stanowiąc idealne rozwiązanie do produkcji kolorowych tkanin wysokiej jakości.
Drukarki tx300p-1800 i tx300p-1800b do bezpośredniego zadruku tkanin zostały ostatnio uzupełnione o funkcjonalność dual ink. Teraz zarówno atrament pigmentowy, jak i sublimacyjny mogą
zostać zalane jednocześnie, co umożliwia drukowanie na szerokim spektrum podłoży bez konieczności każdorazowej zamiany atramentu.

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

firma oki to jeden z czołoWych producentóW urzĄdzeŃ drukujĄcych oraz rozWiĄzaŃ z zakresu druku. Japoński producent sukcesywnie poszerza swoje portfolio również
o urządzenia skierowane do branży poligraﬁcznej i kreatywnej.
Wśród urządzeń wielkoformatowych W ofercie oki znajdziemy serię ploterów eko-solwentowych – color painter, które regularnie zdobywają nagrody i wyróżnienia branżowe. Plotery OKI
łączą dbałość o wysoką jakość wydruków na szerokiej gamie nośników z ekologią i bezpieczeństwem użytkowników.
oki rozwija również technologie dla druku kreatywnego, wprowadzając na rynek drukarki wykorzystujące białe i neonowe tonery.

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

Najlepsza na rynku siatka mesh; banery laminowane i powlekane; folia monomer;
papiery blueback i citilight; canvasy i tapety.
Kompleksowa oferta podłoży do druku SOL, UV, Latex i sublimacji.
Największa w Polsce oferta tkanin do druku ponGs w szerokości do 5,05 m
oraz stale powiększana gama najwyższej jakości tkanin ﬁrmy soyanG.
Ekskluzywna wyłączność na descor – nowatorski system napinania materiałów tekstylnych
w plastikowe listwy.

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

oferujemy cięcie wszelkich materiałów rolowych pod wymiar.
dostawy na terenie kraju najpóźniej w ciągu 24 h.

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®. seria ricoh pro™ l4100 jest pierwszym
systemem lateksowym, który otrzymał globalną certyﬁkację color-logic™.

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 krea, papier sublimacyjny cham paper, papier
przekładkowy munksjo.

Paweł Tatala, tel. kom.: 698 698 614
Anna Andruszkiewicz, tel. kom.: 698 698 612
Paweł Górniak, tel. kom.: 698 698 610

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. Annopol 3,03-236 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.

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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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
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