Dostawcy materiałów, poDłoży i urząDzeń Do Druku na tekstyliach

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

REKLAMA

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.
Urządzenie pracuje w kilku trybach produkcyjnych z rozdzielczością do 1440 x 540 dpi – w zależności
od zastosowań jego prędkość wynosi nawet 123 m2/h.

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

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

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

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.

„wszystko, co potrzeBne w reklamie” to motto, które od ponad 25 lat realizujemy na rynku ﬁrm
reklamowych. Firma oferuje kompleksową obsługę handlową i serwisową drukarń wielkoformatowych,
ﬁrm reklamowych oraz sitodrukowych.
w ofercie:
n tekstylia do druku,
n oprogramowanie,
n media i maszyny do termotransferu (prasy termiczne, drukarki OKI, plotery Summa),
n serwis maszyn i urządzeń do druku na tekstyliach.
Centrala: Katowice / Oddziały: Jawczyce, Poznań, Wrocław, Kraków, Chorzów, Opole.

autoryzowany dystrybutor urządzeń ﬁrmy epson do Druku suBlimacyJnego, ekosolwentowego,
pigmentowego oraz Dtg, ploterów uV ﬁrmy hanDtop, pras i kalanDrów marek transmatic
i metalnoX, przemysłowych Drukarek suBlimacyJnych i do Druku BezpośreDniego
na tekstyliach marki homer i gongzheng.

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

W ofercie API.PL znajdują się również laminatory stołowe i rolowe, plotery tnące, oczkarki,
trymery, stoJaki na meDia i szeroka oferta meDiów Do Druku, w tym Banerów, folii okiennych
czy folii magnetycznych.
API.PL to również szeroka oferta urząDzeń sitoDrukowych ﬁrmy m&r oraz farb i chemii sitodrukowej.
wieloletnie doświadczenie i autoryzowany serwis to gwarancja jakości usług ﬁrmy api.pl.

BROTHER INTERNATIONALE
INDUSTRIEMASCHINEN GMBH
Düsseldorfer Str. 7-9, 46446 Emmerich am Rhein
tel.: +49 2822 609-81, info@brother-ism.com
www.brother-industrial.com

Japońska firma Brother Jest JeDnym ze światowych liDerów w proDukcJi
przemysłowych urząDzeń Do Druku BezpośreDniego na oDzieży i maszyn Do szycia.
Siedziba główna ﬁrmy Brother dedykowana urządzeniom przemysłowym, takim jak maszyny drukujące i szyjące, dostarczająca urządzenia na rynki europy, afryki i Bliskiego wschodu, znajduje się
w miejscowości Emmerich am Rhein w Niemczech. Wraz z naszym oddziałem w Bolonii (Włochy)
zatrudniamy łącznie 60 pracowników, w tym techników, inżynierów włókiennictwa, pracowników
logistyki magazynowej i specjalistów ds. sprzedaży.
tym, co nas wyróżnia oprócz wysokiej jakości jako partnera biznesowego są uznane na całym świecie
produkty sygnowane marką Brother Quality, dobra struktura serwisowa oraz wyspecjalizowana sieć
lokalnych konsultantów.

color group – BezpośreDni importer i DystryButor Drukarek wielkoformatowych meitu,
sky color, stormJet, sunika, smartJet oraz urząDzeń towarzyszących.
COLOR
GROUP SP. Z O.O.
ul. Wyzwolenia 34
41-600 Świętochłowice
tel.: +48 32 450-52-58
tel. kom.: +48 609 91-40-40
biuro@colorgroup.pl
www.colorgroup.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
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w ofercie: drukarki ecosolwentowe SmartJet 1615, E+Jet (zdobywca medali wielu imprez targowych),
KE-Jet; drukarki solwentowe K-Jet, Qi-Jet; drukarki uV z roli na rolę (SmartJet 2160 UV – zdobywca Złotego
Medalu targów RemaDays 2017), Qu-Jet, Qu-Jet Plus oraz hybrydowe XUV-Jet; drukarki sublimacyjne
SmartJet 1615, E+Jet; drukarki do druku bezpośredniego na tkaninach CS-Jet, TEX-Jet drukarka
zintegrowana z wygrzewarką do tkanin oraz E-Press – drukarka z pasem transmisyjnym do tkanin, dzianin
i mediów naturalnych (bawełna, jedwab); trymery TRIMALCO; laminatory; plotery tnące; kalandry;
zgrzewarki.

Digiprint – nowoczesne technologie Dla poligrafii
n arkuszowe maszyny cyfrowe HP Indigo 50000/30000/12000/7900/5900
n rolowe maszyny cyfrowe HP Indigo 20000/8000/Ws6800
n maszyny do druku wielkoformatowego HP Latex 3600/3200/1500
n maszyny do druku na podłożach płaskich HP Scitex fB750 i fB550
n przemysłowe maszyny do druku na tekturze HP Scitex 11000/15500/17000
n plotery tnące Esko Kongsberg
n maszyny do druku na tkaninach d.gen
n automatyczne trymery tnące Fotoba; kaszerownice i sklejarki Lamina System
n oprogramowanie Esko, Caldera, GMG, Measure Color.
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oD ponaD 15 lat firma Dm system Jest liDerem w polsce
wśróD Dostawców ploterów tnących zarówno Dla Branży opakowanioweJ,
Jak i reklamoweJ.
Od początku swej działalności współpracuje jako autoryzowany dystrybutor z ﬁrmą ESKO, producentem
ploterów marki KONGSBERG – są to najszybsze i najbardziej wszechstronne stołowe plotery tnąco-bigująco-frezujące. W ofercie ﬁrmy znajduje się też oprogramowanie ﬁrmy ESKO do projektowania i przygotowania
produkcji opakowań, a także materiałów reklamowych, jest to m.in. oprogramowanie ArtiosCAD,
Automation Engine, Studio, I-cut Layout. Firma DM System prowadzi również profesjonalne szkolenia
z zakresu obsługi tych programów, jak i podstaw projektowania opakowań i reklam POS/POD.

DM SYSTEM
30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 8b
artios@dmsystem.com.pl, tel.: 693 977 407
www.plotery-tnace.pl

Dupont advanced printing jest producentem atramentów artistri® do druku na tekstyliach, drukarek
nabiurkowych i biurowych oraz do profesjonalnego druku komercyjnego. nowe produkty w 2018 roku:
®
n DuPont™ Artistri Brite Direct To Garment (DTG) Pretreat:
– Artistri® Brite P5003 to nowy produkt do wstępnego przygotowania ciemnych kolorów
bawełny do produkcji t-shirtów;
– P5010 do stosowania z białą bawełną i poliestrem.
®
n Atramenty sublimacyjne DuPont™ Artistri , charakteryzujące się lepszym podawaniem kropli,
ostrością obrazu, intensywnością czerni oraz saturacją kolorów:
– Artistri® Xite S2500, atrament sublimacyjny o średniej lepkości;
– Xite S3500, atrament sublimacyjny o wysokiej lepkości do druku na tkaninach poliestrowych.

DUPONT POLAND SP. Z O.O.
DuPont Advanced Printing
ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa I Poland
Tomasz Nojszewski, tel. kom.: +48 604 49 22 77
tomasz.nojszewski@dupont.com

efi reggiani jest renomowanym producentem przemysłowych systemów drukujących na tekstyliach,
dedykowanych w szczególności produkcji aplikacji typu: moda, dekoracje, systemy reklamowe.
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.

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

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

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.

n

n

n

surecolor-f2100 nowa drukarka DTG do pracy z rozdzielczością 1440x1440 dpi i wykorzystaniem
białego tuszu. Oferuje jeszcze większą szybkość i niezawodność przy niższym TCO, w pakiecie dołączane
jest oprogramowanie do projektowania – Garment Creator.
surecolor sc-f6200 (44"), surecolor sc-f7200 (64") oraz surecolor sc-f9300 (64")
transferowe urządzenia sublimacyjne, o rozdzielczości do 720x1440 dpi. Stanowią kompletne
rozwiązanie obejmujące sprzęt, tusz ULTRACHROME DS, oprogramowanie, głowicę, papier sublimacyjny,
gwarancję i serwis.
oprogramowanie eDge print rip dołączane do drukarek do tekstyliów serii F optymalizuje proces
pod kątem jakości i oszczędności. Technologia Precision Dot pozwala uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty
bez inwestycji w nowy sprzęt.

DrukuJące plotery wielkoformatowe – „efi” – duża wydajność, najwyższa jakość druku
– EFI, VUTEK – druk na podłożach sztywnych oraz z roli. Rozwiązania o szerokości od 1,6 do 5 m.
plotery wycinaJące / frezuJące „elitron” – duża elastyczność, wysoka automatyzacja
i przemyślane rozwiązania.
plotery frezuJące / wycinaJące „Vhf” – wysoka precyzja obróbki, niezawodność i trwałość.
laminatory i stoły montażowe „kala” – prostota obsługi, długa żywotność, niezawodność.
poDłoża tekstylne i akcesoria „krea” – niemiecka inżynieria gwarantem najwyższej jakości produktu.
Gwarantujemy wsparcie serwisowe i posprzedażowe.
zapraszamy Do kontaktu
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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. SP. Z O.O.
Oddział w Polsce

tel.: 22 375 75 13
www.epson.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
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INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1, Błonie 55-330
Miękinia k. Wrocławia

REKLAMA

tel.: 71 31 51 601, tel./fax: 71 31 51 602
info@integart.com.pl, www.integart.com.pl

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 (APEX PREMIUM): jeden o wysokiej klasie użyteczności, drugi poliestrowy do zastosowań ekonomicznych. 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. Dodatkowym rozszerzeniem tej grupy jest CANVAS STICK – samoprzylepne płótno poliestrowe do dekoracji wewnętrznej. Najnowszym projektem tkaninowym są materiały niemieckiego producenta AURICH. Innowacyjna apretura tych
materiałów pozwala na trwały i wysycony kolorystycznie druk bez obawy utraty parametrów ścieralności.

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

suBlimacJa w przemysłowym formacie oraz prĘDkości
Wraz z ﬁrmą OKI Europe ﬁrma Jetpol.pl wdrożyła drukarki sublimacyjne oparte o przemysłowe plotery
OKI Color Painter. W ofercie m.in. ploter OKI H3-104s, który drukuje zarówno na papierze sublimacyjnym
oraz bezpośrednio na tkaninie/dzianinie.
n oki h3-104s; szer. 2,65 m
2xCMYK prędkość do 100 m2/h / CMYK, Lc, Lm, FLUO Pink, FLUO Yellow prędkość do 56,4 m2/h
2
n oki m64s; szer. 1,62 m; prędkość do 66,5 m /h (dostępne tusze FLUO)
2
n oki e64s; szer. 1,62 m; prędkość do 22,3 m /h (dostępne tusze FLUO)
W ofercie Jetpol.pl dostępne są również atramenty sublimacyjne, w tym ﬂuorescencyjne, które
stanowią doskonałe urozmaicenie produkcji i z pewnością zainteresują Twoich klientów.

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

lfp inDustrial solutions – DystryButor cyfrowych, przemysłowych
rozwiązań Do Druku oraz rozwiązań w postaci usług typu workflow
n
n
n

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

MAGENTA VISION POLSKA SP. Z O.O.
ul. Generała Kutrzeby 42
05-082 Stare Babice
Tel. +48 22 299 13 80
e-mail: support@magenta-vision.com
www.magenta-vision.com

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

n
n

wielkoformatowe urządzenia drukujące światowego lidera w branży: Durst Phototechnik AG
maszyny do druku na tkaninach, dzianinach, poliestrach, materiałach sztywnych dla POP/POS, a także
rozwiązania inkjetowe do druku etykiet, opakowań i dekoracji
wyspecjalizowane cyfrowe plotery tnące uznanej marki Bullmer GmBH – seria Bullmer Premiumcut.
urządzenia drukujące 3D ﬁrmy Massivit3D – o przestrzeni zadruku 120x150x180 cm – drukujące obiekty
doskonałe do zastosowań w wielu gałęziach reklamy oraz inżynierii
wyspecjalizowany serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla oferowanych rozwiązań

magenta Vision Jest europeJskim Dostawcą rozwiązań
w szerokim i super szerokim formacie Drukarek atramentowych.
Została utworzona w 2007 roku w Belgii, a od 2016 roku posiada oddział w Polsce. Firma oferuje najwyższej
jakości atramenty UV, UV LED, Eco Solvent, Hard Solvent i Latex, a także innowacyjne dodatki, takie jak:
płynne powłoki do gruntowania trudnych powierzchni (np. szkła, aluminium, drewna) oraz płynne laminaty
zabezpieczające wydruki przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych bądź uszkodzeniami
mechanicznymi. Firma oferuje również serwis techniczny maszyn i urządzeń do druku cyfrowego, a także
sprzedaż ploterów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Odwiedź nas na targach fespa-Berlin-2018, hala 3.2, stoisko c29.

nowe Doznania i pełna oferta rozwiązań DrukuJących mimaki
na fespa 2018 (hala 1.2 / stoisko D20)
Firma Mimaki obiecuje dobrą zabawę oraz interaktywne wrażenia na swoim stoisku na targach Fespa
2018! Zobacz na własne oczy nowe modele serii ucJV300 – rozwiązań drukująco-tnących UV LED
z unikalnym 4-kolorowym drukiem backlitów oraz imponujące, kompletne rozwiązania Do proDukcJi
tekstyliów.
Sprawdź także 3DuJ-553, pełnokolorową drukarkę 3D Mimaki i dowiedz się więcej o tej zdobywającej
coraz większą popularność technologii.

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.
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
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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.
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firma polkos to wioDący Dostawca materiałów przeznaczonych Dla rynku reklamowego.
Firma z wieloletnią tradycją, która sprosta oczekiwaniom każdego klienta.
Jesteśmy dostawcą materiałów do druku wielu znaczących ﬁrm na rynku polskim.
n Tapety
n Folie samoprzylepne
n Tekstylia
oferuJemy:
n Media do systemów
n Materiały do podświetleń
n Materiały ścienne
n Banery
n Laminaty
wystawienniczych
Proponujemy Państwu najbardziej sprawdzone rozwiązania zarówno przy doborze odpowiedniego nośnika
do druku, jak również w temacie atramentów solwentowych marki Bordeaux, Veika i STS, których jesteśmy
dystrybutorem na terenie Polski.

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

w ofercie:
urząDzenia: drukarki ekosolwentowe wielkoformatowe EPSON SureColor SC-S; drukarki pigmentowe EPSON
SureColor SC-T; drukarki prooﬁngowe/fotograﬁczne EPSON Stylus Pro i SC-P; drukarki do etykiet seria
ColorWorks oraz wąskowstęgowe SurePress; drukarki biznesowe EPSON WorkForce; trymery Keencut poziome
i pionowe (do 3,6 m długości); plotery tnące Summa rolowe i stołowe; laminatory rolowe Smart Tools
tusze i materiały eksploatacyJne: folie samoprzylepne, canvasy, papiery fotograﬁczne, backlity, papiery
uniwersalne, papiery prooﬁngowe
oprogramowania Dla Drukarek wielkoformatowych: Caldera, Onyx, Eﬁ, Colorgate, Wasatch,
Mirage, Bartender, Nicelabel
laminaty płynne oraz preparaty Do kleJenia folii

PLUS DIGITAL
ul. Kraszewskiego 7, 85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40
biuro@plusdigital.pl
www.dodruku24.pl
www.plusdigital.pl

Nasza ﬁrma od wielu lat zajmuje się sprzedażą technologii i materiałów do wykonywania nadruków
transferowych. Specjalizujemy się w dostarczaniu folii ploterowych do zadruku solventem, latexem,
sublimacją oraz standardowych – kolorowych typu ﬂex i ﬂock.
Jesteśmy bezpośrednim przedstawicielem ﬁrm:
siser (Włochy), poli-tape (Niemcy) oraz sef (Francja), liderów w produkcji folii do nadruków.
Nasi specjaliści chętnie pomogą w doborze odpowiednich materiałów.
www.primar-b.pl

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.
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.
mamy w ofercie również maszyny efi fabriVu Do Druku na tekstyliach.

PRIMAR-B KONRAD MOSKWA
pl. Błonie-Beszcz 2, 31-573 Kraków
tel.: 12 269 00 46, tel. kom.: 607 607 104
www.primar-b.pl

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

oferujemy cięcie wszelkich materiałów rolowych pod wymiar.

Anna Andruszkiewicz, tel. kom.: 698 698 612
Anna Kaczmarek, tel. kom.: 698 698 638
Paweł Górniak, tel. kom.: 698 698 610
Paweł Tatala, tel. kom.: 698 698 614
Radosław Brzeziński, tel. kom.: 698 698 609

sawgrass Jest gloBalnym liDerem rozwiązań Do suBlimacJi i Druku cyfrowego, takich Jak:
n Virtuoso – 8-kolorowy system hD do dekoracji produktów o szerokości 630 mm – stworzona specjalnie
dla większych formatów druku i wyższych nakładów drukarka sublimacyjna Sawgrass VJ 628 jest idealna
do produkcji oznakowań wewnętrznych, reprodukcji fotograﬁcznych i dzieł sztuki oraz
wysokonakładowych upominków i produktów spersonalizowanych.
n Virtuoso – nabiurkowy system hD do dekoracji produktów – drukarki Virtuoso SG400 (A4) oraz SG800
(A3+) charakteryzują się najniższym na rynku kosztem implementacji.
n atramenty sublimacyjne subliJet-hD – wysokowydajna seria atramentów dostępna jest w postaci
niezawodnych, jednorazowych kartridży, które gwarantują nasyconą czerń, neutralne szarości oraz
żywe reprodukcje w fotograﬁcznej jakości przy najniższym koszcie.

Unit 6, Arundel Business Park
Claywheels Lane Sheffield S6 1LZ
Wielka Brytania
tel: +44 114 231 6887
e-mail: info@sawgrassink.com
www.sawgrassink.com

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 heat coat, papier sublimacyjny cham paper, papier
przekładkowy.

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.
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Druk wielkoformatowy

JEDEN SYSTEM NOZOMI MOŻE ZASTĄPIĆ 15-20
WIELOPRZEBIEGOWYCH DRUKAREK FLATBED, CO
W ZNACZĄCY SPOSÓB OBNIŻA KOSZTY PRODUKCJI
– NIE TYLKO ZWIĄZANE Z OBSŁUGIWANIEM
WIELU MASZYN CZY UTRZYMYWANIEM STANÓW
MAGAZYNOWYCH RÓŻNYCH ATRAMENTÓW
I CZĘŚCI, ALE TAKŻE TE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ

EFI NOZOMI C18000 W PRODUKCJI SIGN&DISPLAY

Klienci chcą Nozomi Print

„Wydruki z systemu Nozomi sprzedajemy jako
Nozomi Print, czyli tak naprawdę jako osobny produkt –
mówi Malcolm McGowan z dublińskiej drukarni McGowans
Print, która jest drugim użytkownikiem systemu EFI Nozomi
C18000 na świecie. – Wszystkie wieloprzebiegowe drukarki
ﬂatbed dostępne na rynku oferują podobną jakość druku
na tekturze falistej, od której Nozomi odbiega wyraźnie
na plus. Ta maszyna pozwoliła nam utrzymać
satysfakcjonujące marże oraz otworzyła przed nami
zupełnie nowe rynki zbytu.”

skonale sprawdza się również na rynku sign&display, czego najlepszym dowodem jest irlandzka drukarnia McGowans Print, która
– jako drugi na świecie użytkownik EFI Nozomi – komercyjnie wykorzystuje ją już od sześciu miesięcy.
Malcolm McGowan, jej właściciel i CEO działalność w branży
graﬁcznej zaczynał blisko 30 lat temu od małego punktu kopiowania w centrum Dublina. Zawsze wierzyłem w technologię cyfrową, dlatego często odwiedzałem targi branżowe, żeby śledzić jej rozwój –
wspomina. – Na targach CeBIT w Hanowerze zobaczyłem pierwszą
profesjonalną, kolorową kopiarkę Canon, którą od razu zamówiłem,
stając się pierwszym użytkownikiem takiego systemu w Irlandii. Pozwoliła nam ona na bardzo szybki wzrost naszego biznesu. Zupełnie

zawsze o krok przeD konkurencJą

straciłem więc zainteresowanie dla druku czarno-białego, koncentru-

Pierwsza instalacja jednoprzebiegowej maszyny EFI Nozomi dru-

jąc się wyłącznie na kolorze i to w największym możliwym formacie,

kującej w technologii inkjetowej z utrwalaniem UV LED miała miej-

umożliwiającym druk plakatów. W latach 90. XX w. poznałem Ben-

sce u hiszpańskiego producenta opakowań Hinojosa Packaging

ny'ego Landę i jego technologię Indigo, która była przełomem dla mo-

Solutions i pozwoliła zaoferować klientom znaczącą przewagę kon-

jej firmy i która uczyniła z niej drukarnię cyfrową z prawdziwego zda-

kurencyjną poprzez redukcję odpadów, najwydajniejszy model

rzenia. Kolejnym kamieniem milowym była pierwsza drukarka flatbed

łańcucha dostaw just-in-time oraz możliwości wzrostu sprzedaży

Inca, za sprawą której staliśmy się cyfrową drukarnią wielkoformato-

dzięki innowacyjnemu marketingowi. Okazuje się, że maszyna ta do-

wą i która kompletnie zmieniła rynek. Od tej pory konsekwentnie in-
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