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

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

W PORT fO LIO AG fA GRA PHICS ZNAJ DUJĄ SIę PLO TE RY Z RO DZI NY ANA PUR NA ORAZ JE TI. 

Hybrydowe modele wyposażone w moduł utrwalania UV LED to: ANAPURNA H1650i LED, 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. 

Najwydajniejsze plotery to seria JETI; JETI TITAN, JETI MIRA LED ze stołem stałym do zadruku materiałów
płaskich oraz rolowych i super wydajny ploter hybrydowy JETI TAURO H2500 oraz H3300, który można
doposażyć o niemal pełną automatyzację procesu druku. 

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

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

CANON – PROfESJONALNE SYSTEMY DLA ŚREDNIO I WYSOKONAKŁADOWEGO DRUKU CYfROWEGO
Szczególne miejsce w portfolio Canon zajmują urządzenia do czarno-białego i kolorowego druku cyfro-
wego: OCé vARIOPRINT 6330 TITAN, CANON vARIOPRINT 140 oraz IMAGEPRESS C850. Rosnącym
zainteresowaniem cieszy się system do kolorowego druku produkcyjnego CANON IMAGEPRESS C10000vP.
Nowością w ofercie Canon jest zasobnik o dużej pojemności na banery o długości 762 mm współpracujący
z rodziną urządzeń imagePRESS C850, który zapewnia możliwość poszerzenia aplikacji możliwych do
produkcji. Bogatą ofertę firmy dopełnia szeroki wybór oprogramowania wspomagającego środowisko
pracy drukarek cyfrowych, w tym wszechstronna aplikacja OCé PRISMAPREPARE. Oferowane rozwiązania
zapewniają wysoką wydajność procesów produkcji, a co za tym idzie, dużą szybkość realizacji zleceń.
Zachęcamy do lektury bezpłatnego magazynu „Think Digital” na www.canon.pl/thinkdigital

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/WS6900 n maszyny do druku

wielkoformatowego HP LATEx 3600/3200/1500, HP LATEx R200 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.

DLM SP. Z O.O. 
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/B6
81-383 Gdynia 
Kontakt: Zbigniew Karapuda, tel.: 505 419 209
zbigniew.karapuda@dlmprint.pl
www.dlm.pl

OfERTA DLM SP. Z O.O. – MASZYNY DLA POLIGRAfII W ROZSĄDNYCH CENACH
Cyfrowe: SHIKI JP SERIE – Japońska maszyna UV LED na głowicach Kyocera.
Najtańszy wydruk cyfrowy na rynku, dzięki niedoścignionej japońskiej technologii cyfrowej. Bardzo wysoka
jakość wydruku i niezwykle szerokie zastosowanie. Drukuje na standardowych podłożach flexo, ale także
na niezwykle wymagających materiałach termicznych i termokurczliwych. Również na tekstyliach typu
Nylon, Tyvek, jak i na kartonie czy grubym laminacie do produkcji tub.
NEW SOLUTION – memjety dla bardzo niewielkich nakładów, ale o niezmiernie wysokich wymaganiach
jakościowych i ekologicznych. Najczęściej wykorzystywane w produkcji etykiet na własne potrzeby.
Finishingi – GRAfOTRONIC – szwedzka firma produkująca maszyny finishingowe najwyższej jakości
w zakładach w Polsce. Niezwykle sprawny serwis i bezpośrednia pomoc w rozwiązywaniu problemów.

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 INTROLIGATORSKICH: zszy wa rek RINAK, ENAK, TAK i fal cer ko -zszy wa rek
FOLDNAK, try me rów, urzą dzeń do for mo wa nia grzbie tów oraz wier ta rek do pa pie ru CITOBORMA – ręcz -
nych 1-wrze cio no wych; pół au to ma tycz nych i au to ma tycz nych 2-, 4-, 6-wrze cio no wych.

MATERIAŁY INTROLIGATORSKIE: zszyw ki pła skie i z oczkiem, wier tła sta lo we, te flo no we, HD.

RAKLE MDC dla flek so -, tam pon - i wklę sło dru ku fir my Da etwy ler SwissTec: nie po wle ka ne, po wle ka -
ne war stwą ce ra micz ną np. LongLife o bar dzo wy so kiej ży wot no ści, po wle ka ne Soft o pod wyż szo nej
od por no ści na ko ro zję i re du ku ją ce ry sy oraz smu gi, nie rdzew ne i spe cja li stycz ne do Cold Se al, la mi -
na cji itp. Kon sul ta cje, do bór i te sty ra kli.

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

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

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

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.
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W swo jej ofer cie po sia da my dru kar ki i ma szy ny czo ło wych, świa to wych pro du cen tów:
n HP – drukarki wielkoformatowe: HP Latex s. 300 oraz s. 500, HP Latex s. 1500 – 3100/3500
n HP Latex R 2000 – premiera HP Latex White Ink
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)
n ZÜND – wielozadaniowe plotery tnąco-frezująco-bigujące ZÜND S3 i G3
n SUMMA – plotery bębnowe: SUMMA S-Class 2, SUMMACut
n RollsRoller – aplikatory stołowe (Basic, Premium, Traffic)
n oprogramowanie RIP – Caldera, SAI

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 JEST DYSTRYBUTOREM URZĄDZEŃ DO ZNAKOWANIA, ETYKIETOWANIA I KONTROLI 
WIZYJNEJ ORAZ PRODUCENTEM AUTORSKICH SYSTEMÓW I GŁOWIC ETYKIETUJĄCYCH.
In trex, wy łącz ny przed sta wi ciel an giel skiej fir my DOMINO w Pol sce, ofe ru je kom plek so we roz wią za nia
w bran ży po li gra ficz nej. Cy fro wa ma szy na do dru ku ety kiet DOMINO N61 0I umoż li wia druk
w 6 KOLORACH i PODWÓJNYM BIAŁYM. Za pew nia pręd kość dru ku do 75 m/min oraz naj lep szą ja kość
w tech no lo gii in kjet – 600 DPI.

In trex ofe ru je rów nież SYSTEM DRUKU CYfROWEGO – Tro jan3 DO OPA KO WAŃ GO TO WYCH. Urzą dze -
nie za pew nia do sko na łą ja kość ko lo ro we go dru ku na wszel kich nie po wle ka nych, wsią kli wych ma te ria -
łach ty pu: kar ton, tor by pa pie ro we, ko per ty bą bel ko we, a na wet drew nia ne de ski.

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

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. 

KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS POLSKA
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
www.konicaminolta.pl

Production Printing:
michal.wisniewski@konicaminolta.pl
Industrial Printing:
tomasz.habierski@konicaminolta.pl

Urządzenia 
można zobaczyć 

i przetestować 
w Centrum HP Demo 

w Błoniu k/Wrocławia. 
ZA PRA SZA MY DO WSPÓŁ PRA CY!

Druk elek tro fo to gra ficz ny:
Maszyna do druku wielobarwnego KODAK NExfINITY najnowszej generacji urządzenie oparte na platformie
Nexpress, nowy system obrazowania, 1200 dpi, 5-ty zespół drukujący, 131 str A4/min. 
PLATfORMA KO DAK NE xPRESS Zx – 5-kol. ma szy na ar ku szo wa (po wle ka nie peł ne lub wy biór cze 
to ne rem bez barw nym, druk 3D, rozszerzony gamut, kolory: złoty, wykończenie matowe, format do 
1000 mm). Roz wią za nie do na błysz cza nia – efekt błyszczący. 
Druk atra men to wy:
KO DAK PRO SPER PRESS 1000 (system druku cz.-b.) oraz PROSPER 5000 xLI (system druku kolorowego),
systemy KODAK VERSAMARK. Apli ka cje: di rect ma il, bi le ty, nu me ra cje, per so na li za cja, trans pro mo, książ -
ki, druk ak cy den so wy, in struk cje, ga ze ty, druk trans ak cyj ny.

KODAK POLSKA SP. Z O.O.
Al. Jana Pawła II 80, Babka Tower
00-175 Warszawa

tel.: 22 430 69 00
www.kodak.com

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 HD – hybrydowa maszyna drukująca w systemie ink-jet UV, wysokiej
rozdzielczości, pracująca w systemie 5 lub 8 kolorów z prędkością 73 m/min. Modułowa budowa umożliwia
uszlachetnianie druku w linii. MARK ANDY DIGITAL SERIES – system druku cyfrowego zintegrowany
z platformą maszyn fleksodrukowych serii Performance. Możliwość łączenia technologii druku cyfrowego
m.in. z fleksodrukiem, sitodrukiem, zdobieniem folią na zimno czy sztancowaniem w linii. System druku
ink-jet UV, kolorystyka CMYK + biały, prędkość 76 m/min. MARK ANDY DIGITAL ONE – maszyna cyfrowa
tonerowa 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 SCREEN – moduł cyfrowy wspierający druk flexo, umożliwia
druk kolorem białym, personalizację druku, stanowi alternatywę dla sitodruku. 

ZAUfANY DOSTAWCA I DYSTRYBUTOR ROZWIĄZAŃ DO PRZEMYSŁOWEJ POLIGRAfII.
Nasze portfolio to m.in. seria cyfrowych drukarek do etykiet DURST Tau 330, w tym ekonomiczna wersja
Tau 330E, standardowe Tau 330 oraz najnowsze Tau RSC, drukujące z prędkością do 78 m/min, 
w rozdzielczości 1200x1200 dpi oraz z wykorzystaniem 8 kolorów. Seria Durst Tau oferuje szerokie
możliwości konfiguracyjne, zaawansowaną, cyfrową technologię, przemysłową produktywność 
i wysoką niezawodność. 
Pomagamy w sprawach unijnych dofinansowań, doradzamy w kwestii wykorzystania urządzeń od strony
technologiczno-produktowej. Dostarczamy oryginalne tusze do maszyn oraz wykonujemy naprawy
gwarancyjne i pogwarancyjne świadczone przez profesjonalny serwis inżynierski, autoryzowany przez
Durst.

LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS
ul. Kwidzyńska 11, 51-415 Wrocław
tel.: +48 71 321 98 83
office@lfp-industrial.pl

Krzysztof Fedorowicz
Project Manager
tel. kom.: 600 995 596
k.fedorowicz@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl
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MIMAKI EUROPE B.V.
Stammerdijk 7E, 1112 AA Diemen, Holandia

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

WYRÓŻNIONA NAGRODĄ EDP AWARD 2018 za najlepszą drukarkę Roll-to-Roll do 170 cm, MIMAKI
UCJv300-160 jest najbardziej wszechstronną maszyną drukująco-tnącą na rynku. Urządzenie pozwala
na stosowanie szybkoschnącego atramentu, co umożliwia drukowanie na wielu różnych materiałach,
w tym 4-warstwowy druk na nośnikach lightbox.  W ramach tej serii firma Mimaki wprowadziła ostatnio
mniejsze rozmiary urządzeń, dzięki czemu są one dostępne dla szerszej publiczności.

MIMAKI 3DUJ-553 JEST TAKŻE LAUREATEM NAGRODY EDP 2018, przyznanej dla najlepszej drukarki
3D drukującej w pełnym kolorze. Jest to pierwsza na świecie kolorowa drukarka 3D z ponad 10 milionami
kolorów. Maszynę wyróżnia grubość warstwy wynosząca 19 mikronów oraz rozpuszczalny w wodzie
materiał podporowy.

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 I STS

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.

W ofercie firmy Reprograf znajdują się maszyny cyfrowe: 
n SCREEN: TruePress Jet L350UV+ – system do druku etykiet, opakowań z roli na rolę – inkjet UV; 

TruePress 520 HD – inkjetowa maszyna do druku książek.
n EfI: wielkoformatowe maszyny: hybrydowe serii GS; do sublimacji FabriVu; rolowe: 3r, 5r,

Quantum3, Quantum5.
n MIMAKI: solvent – JV150, JV300, CJV150, CJV300; UV flatbed UJF 3042 i 6042 MKII, 

UJF7151, JFX200-2513, JFX500-2131; UV roll to roll UCJV150, UCJV300. 
n MEMJET: iCUBE series – produkcja etykiet (220 mm, 30 cm/sek, CMYK).
n RO TO CON TROL: urzą dze nia do fi ni shin gu. 

Do druk, wy ci na nie, fo lio wa nie na zim no i na go rą co, bo okle ty. 

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

EfI: Radosław Brzeziński 698 698 609
Mimaki: Piotr Białowieżec 698 698 628
Memjet: Krzysztof Stopyra 698 698 624
Rotocontrol, Screen: Tomasz Naglik 698 698 629
Screen: Paweł Szpil 698 698 604
www.reprograf.com.pl

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.

OKI EUROPE (POLSKA)
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 drukarki graficzne A4/A3+ z możliwością druku kolorów
dodatkowych, w tym: białego, przezroczystego-nabłyszczającego lub kolorów neonowych, 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. 

MÜLLER MARTINI EASTERN EUROPE GMBH
Biuro w Warszawie:
ul. Wał Miedzeszyński 203, 04-987 Warszawa
tel.: 22 893 83 06, office@pl.mullermartini.com
www.mullermartini.com

OfERUJEMY URZĄDZENIA DO OBRÓBKI PO DRUKU CYfROWYM takie jak:  
SIGMALINE, PRESTO II DIGITAL, PRIMERA DIGITAL, ALEGRO DIGITAL, vAREO, KM 200.

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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PRODUCENT MASZYN I URZĄDZEŃ 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)

RK TECHNOLOGY
ul. Andersa 9, 05-200 Wołomin
kom.: + 48 506-036-245, +48 505-554-434
biuro@rktechnology.com.pl,
www.rktechnology.com.pl
Dystrybutor: EJKI Zofia Górzyńska
tel.: + 48 606 802 357, biuro@ejki.pl, www.ejki.pl

SCORPIO Sp. z o.o. to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn dla różnych dziedzin poligrafii.
Dla segmentu cyfrowego SCORPIO oferuje następujące rozwiązania: 
n plotery wielkoformatowe UV-LED szwajcarskiej firmy SWISSQPRINT;
n wycinające plotery wielofunkcyjne firmy LASERCOMB;
n cyfrowe systemy drukujące i lakierujące UV do formatu B1 firmy MGI;
n drukarki inkjet memjet® do zadruku opakowań i kopert firmy xANTE;
n zgrzewarki dla różnych segmentów przemysłu MILLER WELDMASTER;
n tapety do druku cyfrowego i canvas holenderskiej firmy BN INTERNATIONAL.
Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne na etapie wdrożenia oraz
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 92 
digital@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

W OfERCIE xEROx ZNAJDUJĄ SIę KOMPLETNE SYSTEMY I URZĄDZENIA DRUKUJĄCE ORAZ
OPROGRAMOWANIE WEB2PRINT, DO TWORZENIA WORKfLOW ORAZ DO PERSONALIZACJI. 

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, Iridesse, iGen 5;
n systemy inkjetowe: Brenva HD, Rialto 900, Trivor 2400,

Impika Compact/Reference/Evolution, CiPress 325/500 WIęCEJ NA WWW.xEROx.COM

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

RISET POLSKA
ul. Maszewska 28, 01-925 Warszawa
tel.: (22)  864 65 55; (22) 669 92 46
riset@riset.pl, dok@riset.pl
http://riset.pl

RISET POL SKA TO DEKADY DOŚWIADCZEŃ HANDLOWYCH I SERWISOWYCH JAKO DOSTAWCA TECHNOLOGII
I USŁUG. W OfERCIE POSIADAMY URZĄDZENIA DO OBRÓBKI DRUKU CYfROWEGO I OffSETOWEGO.
Je ste śmy dys try bu to rem ja poń skich ma szyn UCHIDA – au to ma tycz nych fo lia rek ze zło ce niem, fal ce rek,
sys te mów zbie ra ją cych pod ci śnie nio wych i cier nych, utrzą sa rek, wy ci na rek z for ma tu z bi go wa niem i per -
fo ra cją, MORGANA – okle ja rek do ksią żek PUR, bi gó wek i fal cer ko -bi gó wek, PLOCKMATIC – cy fro wych 
i of f se to wych sys te mów zbie ra ją co -szy ją cych oraz sys te mów ko per tu ją cych, POWIS – sys te mów do ele -
ganc kiej opra wy do ku men tów, CASLON – wy ci na rek, zło cia rek bez ma try co wych i ka sze ró wek, TAULER –
pneu ma tycz nych fo lia rek, SPC – wier ta rek do pa pie ru, dziur ka czy, per fo ra to rów dziur ku ją cych. W bo ga -
tej ofer cie znaj du ją się rów nież MONOCHROMATYCZNE I KOLOROWE DRUKARKI LASEROWE oraz
URZĄDZENIA WIELOfUNKCYJNE UTAx.

SHARP ELEC TRO NICS EU RO PE OD DZIAŁ W POL SCE

Sharp posiada szeroki asortyment wydajnych rozwiązań i urządzeń do zarządzania 
dokumentami, od biurowych urządzeń wielofunkcyjnych poprzez systemy wysokonakładowe, 
po URZĄDZENIA PRODUKCYJNE DO KOLOROWEGO (seria MX-7090N/8090N)
I MONOCHROMATYCZNEGO (seria MX-M905/M1055/M1205) DRUKU CYfROWEGO NA PAPIER CIęTY. 

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

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

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

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

W OfER CIE RI COH POL SKA SP. Z O.O. ZNAJ DU JĄ SIę KO LO RO WE I MO NO CHRO MA TYCZ NE CY fRO WE 
URZĄ DZE NIA PRO DUK CYJ NE NA PAPIER CIęTY ORAZ CIĄGŁY, ob słu gu ją ce sze ro ką ga mę me diów od
pa pie rów sa ty no wa nych, kre do wa nych, of f se to wych, aż po two rzy wa sztucz ne i pa pie ry ma gne tycz ne, 
w for ma tach od A6 do A3++ i gra ma tu rach 47-350 g/m2. W wy po sa że niu znaj du ją się m.in.: au to ma tycz -
ny du pleks do 350 g/m2, pro fe sjo nal ne kon tro le ry dru ku, spek tro fo to me try do kon tro li i ka li bra cji 
urzą dzeń, fi ni sze ry szy ją ce i bro szu ru ją ce, mo du ły fal cu ją ce do C, Z, G, li nie okle ja ją ce grzbiet książ ko wy,
bin du ją ce, a tak że opro gra mo wa nie do per so na li za cji i web -to-print. 
W NA SZEJ OfER CIE ZNAJ DU JĄ SIę RÓW NIEŻ BIU RO WE URZĄ DZE NIA WIE LO fUNK CYJ NE, URZĄ DZE NIA
SZE RO KO fOR MA TO WE, OPRO GRA MO WA NIE DO ZA RZĄ DZA NIA DRU KIEM, OBIE GIEM DO KU MEN TÓW
ORAZ AR CHI WI ZA CJI.
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fIRMA TEBA OD ROKU 1990 JEST GENERALNYM DOSTAWCĄ URZĄDZEŃ 
JAPOŃSKIEJ fIRMY MIMAKI, UZNANEGO PRODUCENTA PLOTERÓW SOLWENTOWYCH, 
Uv-LED, TNĄCYCH ORAZ DO DRUKU BEZPOŚREDNIEGO I SUBLIMACYJNEGO NA TEKSTYLIACH.

Ofertę dopełniają:
n oprogramowania firm: Ergosoft, Wasatch, EasySign
n urządzenia towarzyszące: m.in. parowniki i wygrzewarki, prasy płaskie, kalandry i laminatory. 

firma TEBA jako pierwsza w kraju wdrożyła systemy do druku bezpośredniego na tekstyliach 
w produkcji miękkich oznakowań i odzieży sportowej.

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


