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REKLAMA Dostawcy materiałów, podłoży i urządzeń do druku na tekstyliach

color Group – bezpośredni importer i dystrybutor drukarek WielkoformatoWych
human diGital, sky color, stormjet, sunika, smartjet oraz urzĄdzeŃ toWarzyszĄcych.
W ofercie:
n dru kar ki eco sol wen to we SmartJet 1615, E+Jet (zdo byw ca me da li wie lu im prez tar go wych), KE-Jet;
n dru kar ki sol wen to we K -Jet, Qi -Jet;
n dru kar ki uv z ro li na ro lę (SmartJet 2160 UV – zdo byw ca Zło te go Me da lu 

tar gów Re maDays 2017) oraz hy bry do we XUV-Jet;
n dru kar ki sub li ma cyj ne SmartJet 1615, E+Jet;
n dru kar ki do dru ku bez po śred nie go na tka ni nach CS-Jet, oraz E -Press – dru kar ka z kle jo wym

pa sem trans mi syj nym do tka nin, dzia nin i me diów na tu ral nych (ba weł na, je dwab).

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

Kontakt: Monika Mitura
+48 601 426 787; monika.mitura@efi.com

efi reg gia ni jest re no mo wa nym do staw cą za awan so wa nych sys te mów dru ku ją cych na tek sty -
liach, de dy ko wa nych w szcze gól no ści pro duk cji apli ka cji ty pu soft -si gna ge.
reG Gia ni one ofe ru je naj lep szy sto su nek ja ko ści do ce ny na ryn ku, dla te go po le ca na jest fir mom
po cząt ku ją cym w ob sza rze soft -si gna ge. se ria reG Gia ni pro jest de dy ko wa na pro du cen tom
o ugrun to wa nej po zy cji, po szu ku ją cym moż li wo ści roz wo ju biz ne su. Do stęp na w sze ro ko ści 180 lub
340 cm oraz w kon fi gu ra cjach z 8, 16 lub 32 gło wi ca mi dru ku ją cy mi. se ria efi fabrivu o sze ro -
ko ściach 180, 340 oraz 520 cm to prze my sło we roz wią za nia do cy fro we go dru ku na tek sty liach
w naj wyż szej ja ko ści, cha rak te ry zu ją ce się ni skim po zio mem kosz tów eks plo ata cyj nych oraz naj -
niż szym zu ży ciem tu szu. Wszyst kie urzą dze nia wy po sa żo ne są w prze my sło we gło wi ce Ky oce ra,
naj bar dziej ce nio ne w bran ży tek styl nej. 

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

no Wy sub li ma cyj ny plo ter aG fa avin ci dx32 00 z po wo dze niem ob słu gu je sze ro ką ga mę
me diów po lie stro wych do sze ro ko ści 3,2 m, wy ko rzy sty wa nych przy ta kich apli ka cjach jak: di sple -
je ty pu POS, gra fi ka ścien na, re kla ma ze wnętrz na, ma te ria ły wy sta wien ni cze czy fla gi. 

Urzą dze nie pra cu je w kil ku try bach pro duk cyj nych z roz dziel czo ścią do 1440 x 540 dpi – w za leż -
no ści od za sto so wań je go pręd kość wy no si na wet 173 m2/h. 

plo ter dru ku je w sze ściu ko lo rach (cmyklclm) i na no si kro ple atra men tu o wiel ko ści 14 pi ko li -
trów. To gwa ran tu je uzy ska nie wy ra zi ste go ga mu tu ko lo ry stycz ne go, zna ko mi tych przejść to nal -
nych i zna ko mi tej re pro duk cji de ta li.

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

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

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.: 
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.

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
news@api.pl, www.api.pl

sublimacja, dtG, sitodruk, druk metraŻoWy 
– re no mo Wa ni pro du cen ci, au to ry zo Wa ny ser Wis, opty mal na ofer ta ce no Wa.

API.PL po le ca wy so kiej ja ko ści plo te ry sub li ma cyj ne epson surecolor sc-f62 00 (1,12 m) 
sc-f72 00 (1,62 m), sc-f92 00 (1,62 m, 2 gło wi ce), sze ro ką ofer tę pras i ka lan drów wło skiej 
fir my transmatic oraz atra men ty ultrachrome ds ja ko ele ment kom plet ne go roz wią za nia 
fir my API.PL, obej mu ją ce go sprzęt, opro gra mo wa nie, pa pier sub li ma cyj ny, gwa ran cję i ser wis. 

W ofer cie API.PL są rów nież dru kar ki dtG epson surecolor sc-f20 00, urzą dze nia 
i far by do SITODRUKU, plo te ry do dru ku me tra żo we go i bez po śred nie go mar ki homer.

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

Paweł Kujawa, tel. kom.: 609 912 719
pawel.kujawa@almatrend.com.pl
www.dobreplotery.pl, www.almatrend.com.pl
www.termo-transfer.com.pl
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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 reklama na stronie 53

In te gart oferuje urzĄ dze nia de dy ko Wa ne do dru ku na tka ni nach oraz płót nie: hp la tex
375 lub 570, pra cu ją ce w szer. 1,63 m. Suk ce syw nie roz sze rza na ofer ta tkanin do druku obej mu je
obec nie dwa ro dza je ca nva sów. Je den o wy so kiej kla sie uży tecz no ści, dru gi po lie stro wy do za sto so -
wań eko no micz nych. Oba to mar ka apex premium. Do tej gru py wła śnie do łą czy ły no we pro duk ty
tek styl ne o gra ma tu rze 150 g Te xti le Fron tlit oraz Bac klit de dy ko wa ne do za sto so wań we wnętrz nych
i ze wnętrz nych oraz Te xti le Fron tlit 230 g i Te xti le Bloc ko ut 280 g do za sto so wań we wnętrz nych 
ja ko ro le ta. Top sel le rem tej gru py oka zał się easy stick – sa mo przy lep na ta pe ta tka ni no wa do wie -
lo krot ne go przy kle ja nia i od kle ja nia. Bar dzo do brze zna ne klien tom tka ni ny to Mi kro fi bra – materiał
do produkcji ściereczek okularowych oraz ma te riał Ne sche na ARTIST PREMIUM HEAVY S – gru ba,
zwar ta tka ni na z cer ty fi ka tem trud no pal no ści.

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

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

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

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

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

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

od 2006 roku dostarczamy rozWiĄzania cyfroWe do druku na tekstyliach.
dystrybutor na rynku polskim marek dtG diGital, oki, forever.

n 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. 

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

je ste śmy dys try bu to rem re no mo Wa nych pro du cen tóW: 
n ora fol i dGcal – fo lie, la mi na ty i in ne n idem pa pers, len zinG, sihl – pa pie ry do za dru ku
of f se to we go i sol wen to we go n ma dre per la – pły ty akry lo we n sta dur, pro fi ne – pły ty PVC; 
asor ty ment n fo lie: plo te ro we, sol wen to we, okien ne, od bla sko we, la mi na ty n pa pie ry: blu eback,
whi te back, ci ty li ght, fo to gra ficz ne, ta pe ty n tka ni ny ba ne ro We: fron tlit, bac klit, bloc ko ut, siat -
ka, ca nvas n tWo rzy Wa sztucz ne: PVC spie nio ne, pły ty pian ko we, pla ster mio du, alu mi nio we
pły ty kom po zy to we n sys te my eks po zy cji: me dia do ka set roll -up oraz na ścian ki, wy sta wien -
ni cze pop -up, ka se ty do roll -upów; n me dia do sub li ma cji. 
ofe ru je my cię cie pod for mat ba ne rów i two rzyw sztucz nych oraz re ali zu je my do sta wy na te re -
nie ca łe go kra ju w 24 go dzi ny.
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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.

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.

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™.

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

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.

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

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

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.

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

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 

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. Ja poń ski pro du cent suk ce syw nie po sze rza swo je port fo lio rów nież
o urzą dze nia skie ro wa ne do bran ży po li gra ficz nej i kre atyw nej. 

Wśród urzą dzeń wiel ko for ma to wych W ofer cie oki znaj dzie my se rię plo te rów eko -sol wen to -
wych – co lor pa in ter, 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
łą czą dba łość o wy so ką ja kość wy dru ków na sze ro kiej ga mie no śni ków z eko lo gią i bez pie czeń -
stwem użyt kow ni ków. 
oki roz wi ja rów nież tech no lo gie dla dru ku kre atyw ne go, wpro wa dza jąc na ry nek dru kar ki wy -
ko rzy stu ją ce bia łe i neo no we to ne ry. 

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

mimaki zaprezentuje najnoWszĄ ofertę do druku na tekstyliach 
na tarGach fespa 2017, stoisko b6-c50

ti Ger -1800b to naj szyb sza tek styl na dru kar ka fir my Mi ma ki, dru ku ją ca z pręd ko ścią mak sy mal ną
385 m2/h. Łą czy wy so ką pro duk tyw ność z nie zwy kłą ła two ścią ob słu gi, sta no wiąc ide al ne roz wią -
za nie do pro duk cji ko lo ro wych tka nin wy so kiej ja ko ści.
Dru kar ki tx300p-1800 i tx300p-1800b do bez po śred nie go za dru ku tka nin zo sta ły ostat nio uzu -
peł nio ne o funk cjo nal ność du al ink. Te raz za rów no atra ment pig men to wy, jak i sub li ma cyj ny mo gą
zo stać za la ne jed no cze śnie, co umoż li wia dru ko wa nie na sze ro kim spek trum pod ło ży bez ko niecz -
no ści każ do ra zo wej za mia ny atra men tu.

http://www.sico.pl

