urządzENIA dO druKu wIELKOfOrmATOwEgO

REKLAMA

W portfolio AGFA GRAPHICS znajdują się plotery serii ANAPurNA oraz jETI.

AGFA NV (SPÓŁKA AKCYJNA)
Oddział w Polsce
ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa
tel.: (22) 31 11 900, info.pl@agfa.com
www.agfa-polska.pl

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 max. 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 superwydajny ploter hybrydowy jeti Tauro, który można doposażyć o niemal
pełną automatyzację procesu druku.

Oddziały: Warszawa | Chorzów | Wrocław | Szczecin
tel.: 42 250 55 95, fax: 42 250 55 94
lodz@api.pl, www.api.pl
kupuj online na inkjet24.pl

API.PL jEST bEzPOśrEdNIm ImPOrTErEm mATErIAłów
I urządzEŃ dO druKu wIELKOfOrmATOwEgO I SITOdruKu.
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.
W ofercie API.PL znajdują się również LAmINATOry STOłOwE i rOLOwE, PLOTEry TNąCE, OCzKArKI,
TrymEry, STOjAKI NA mEdIA i wiele innych.
API.PL to również szeroka oferta urządzEŃ SITOdruKOwyCh ﬁrmy m&r.
wieloletnie doświadczenie i autoryzowany serwis to gwarancja jakości usług ﬁrmy API.PL.

DIGIPRINT SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel: +48 22 295 03 80, fax: +48 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:
n maszyny do druku wielkoformatowego hP LATEX 3200/3600/1500,
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 Maszyny do druku na podłożach płaskich oraz z roli na rolę gANdy dIgITAL,
n maszyny do druku na tkaninach d.gEN,
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

DKS SP. Z O.O.
Centrala
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
tel.: 58 309 03 07, 58 763 06 10
Oddziały:
Warszawa | Białystok I Bydgoszcz | Katowice | Kraków |
Łódź | Olsztyn | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław

poligraﬁa@dks.pl
www.dks.pl, www.kip-color.pl

Od ponad 20 lat ﬁrma DKS sprzedaje i serwisuje urządzenia wielkoformatowe. W naszej ofercie znajduje
się między innymi innowacyjny ploter produkcyjny: Océ Colorado 1640 drukujący w technologii UVgel.
Oferujemy również najnowszą linię kolorowych ploterów tonerowych KIP 900 o wydajności 535 m2/h.
W skład pełnej oferty rozwiązań wielkoformatowych ﬁrmy DKS wchodzą:
produkcyjny, dwurolkowy ploter 64” w technologii Canon UVgel – Océ Colorado 1640,
n atramentowe plotery i urządzenia wielofunkcyjne – CANON,
n kolorowe i czarno-białe tonerowe plotery i urządzenia wielofunkcyjne – KIP,
n skanery wielkoformatowe CIS i CCD – CONTEX,
n składarki dokumentacji technicznej online i offline – es-te.
n

POrTfOLIO ArTEmIS ObEjmujE wySELEKCjONOwANE
urządzENIA O NAjwyżSzym wSPółCzyNNIKu jAKOśCI dO CENy
OrAz z NAjSzybSzym zwrOTEm z INwESTyCjI.
ARTEMIS LFP SP. Z O.O.
ul. Gosławicka 2D
45-446 Opole
tel.: 77 455 63 19
biuro@artemisprinters.eu
www.artemisprinters.eu

Portfolio urządzeń Artemis obejmuje NOwOCzESNE PLOTEry LEd I uV,
PLOTEry SOLwENTOwE I INNE urządzENIA dO druKu wIELKOfOrmATOwEgO.

Główna siedziba ﬁrmy znajduje się w Opolu.
Firma posiada oddziały w: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie.

Atrium Centrum Ploterowe od 1993 roku jest wiodącym polskim dostawcą kompleksowych rozwiązań
do produkcji reklamy wielkoformatowej. Firma posiada certyﬁkat ISO 9001:2015.

ATRIUM CENTRUM
PLOTEROWE SP. Z O.O.
ul. Gosławicka 2D
45-446 Opole
tel.: 77 458 16 81, fax: 77 458 16 82
www.atrium.com.pl
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ATrIum jEST wyłąCzNym dySTrybuTOrEm wIELKOfOrmATOwyCh druKArEK fIrmy muTOh
(żywicznych, LED, sublimacyjnych), wIELKOfOrmATOwyCh druKArEK LEd fIrmy EfI, PLOTErów
SummA, LAmINATOrów ShIELd, OPrOgrAmOwANIA ONyX i wielu innych. Kilka tysięcy instalacji
świadczy o ogromnym doświadczeniu i profesjonalizmie.
Aktualnie ﬁrma zatrudnia ponad 100 specjalistów.
Firma posiada oddziały w: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie.
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SurECOLOr-f2000 do druku DTG bezpośrednio na odzieży, nowy atrament UltraChrome DG, certyﬁkaty
Oeko-Tex® Standard 100; SurECOLOr SC-f6200 (44"), SC-f7200 (64") oraz NOwOśĆ SC-f9300 (64")
urządzenia sublimacyjne do druku na nośnikach transferowych z rozdzielczością do 720x1440 dpi.
Wykorzystują nowy atrament UltraChrome DS (CMYK); NOwOśĆ: SurECOLOr SC-S40610,
SC-S60610 oraz SC-S80610 rodzina wielkoformatowych urządzeń o maks. szerokości druku 64"
wykorzystujących 4, 9 lub 10 ekologicznych atramentów UltraChrome GS3 – w tym czerwony, biały
i metaliczny; SurECOLOr SC-T to najszybsze na rynku, 5-kolorowe maszyny do zastosowań POS, CAD,
GIS, drukujące 2880x1440 dpi na podłożach o maks. szerokości 24, 36 i 44", w wersji 1- lub 2-rolkowej,
mogą zostać rozbudowane o skaner wielkoformatowy. Atrament Epson UltraChrome XD zapewnia wysoką
jakość, trwałość, głęboką czerń i szeroką przestrzeń kolorów, z liniami o szer. 0,02 mm.

Od 2006 rOKu dOSTArCzAmy INNOwACyjNE rOzwIązANIA dLA rEKLAmy I POLIgrAfII.
Dystrybutor urządzeń i produktów wiodących marek: DTG Digital, Compress UV, OKI, Aﬁnia Label, D.P.R., Forever.
n dTg dIgITAL – drukarki DTG do tekstyliów, oprogramowanie, tusze, urządzenia wspomagające
n OKI – drukarki termotransferowe i drukarki rolowe do etykiet z białym tonerem
n COmPrESS – drukarki UV z płaskim stołem, tusze UV
n AfINIA LAbEL – cyfrowe drukarki do pełnokolorowego druku etykiet z roli, urządzenia wykańczające
n d.P.r. – urządzenia wykańczające do etykiet
n fOrEVEr – papiery i folie do termotransferu
do wszystkich sprzedawanych przez nas rozwiązań oferujemy pełen zakres materiałów
eksploatacyjnych, wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
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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

EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
ul. Trakt Lubelski 410, 04-667 Warszawa
tel.: +48 (22) 740 44 16
contact@ekstreme.pl
www.ekstreme.pl
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GRAFIKUS
– SYSTEMY GRAFICZNE SP. Z O.O.
ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa
tel.: 22 594 09 00, graﬁkus@graﬁkus.com.pl
www.graﬁkus.com.pl

INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie k/Wrocławia

tel.: 71 31 51 601, 71 31 53 191
biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl, www.hplatex.pl

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

REKLAMA

PArTNErzy grAfIKuS w ObSzArzE wIELKIEgO fOrmATu TO:
n EfI – wysokowydajne, wysokojakościowe plotery EFI i VUTEK o szerokości od 1,6 m do 5 m
hybrydowe i rolowe, drukujące w technologii UV-LED;
n ELITrON – szybkie systemy tnąco-bigująco-frezujące, dostarczające
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne;
n Vhf – precyzyjne urządzenia frezujące z możliwością wycinania i bigowania;
n KALA – laminatory rolowe i stoły montażowe;
n gmg – oprogramowanie
dostarczamy urządzenia, oferujemy doradztwo przy zakupie i serwis po sprzedaży. zAPrASzAmy!

INTEgArT SP. z O.O. jEST PrzEdSTAwICIELEm hANdLOwym
wIOdąCEj NA ryNKu mArKI w zAKrESIE druKu wIELKOfOrmATOwEgO.
Od 2007 r. ﬁrma posiada w ofercie urządzenia drukujące ﬁrmy hP, takie jak: HP Latex (315, 335, 365,
375, 560, 570, 1500 oraz 3200 i 3600), HP Scitex (FB5 50/750 – druk UV) oraz HP PageWide XL.
Ofertę ﬁrmy uzupełniają również laminatory NESChEN, stoły i plotery tnące takich producentów jak:
züNd, SummA i fOTObA.
Od 2015 roku Integart jest dystrybutorem urządzeń HP Scitex FB Industrial Press.
W 2018 ﬁrma wchodzi na rynek z drukarkami 3D HP Jet Fusion.
Kontakt: Tomasz Melzacki; tel. kom.: +48 603 999 081; melzacki@integart.com.pl

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, systemy
do druku etykiet, 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.

W ofercie:
drukarki ekosolwentowe wielkoformatowe EPSON SureColor SC-S
n drukarki pigmentowe EPSON SureColor SC-T
n drukarki prooﬁngowe/fotograﬁczne EPSON Stylus Pro i SC-P
n drukarki do etykiet seria ColorWorks oraz wąskowstęgowe SurePress
n trymery Keencut poziome i pionowe (do 5 m długości)
n plotery tnące Summa rolowe i stołowe (SummaCut, Summa S Class, Summa F2630 ﬂatbed)
n laminatory Smart Tools L1 i Smart Tools L3
n Caldera, Onyx, Eﬁ, Colorgate, Mirage – oprogramowania dla drukarek wielkoformatowych
n drukarki wielkoformatowe używane i odnawiane (HP, NUR, DURST, EFI-VUTEK, INCA)
n

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

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

POLKOS jEST AuTOryzOwANym dySTrybuTOrEm PLOTErów rOLANd
OrAz ATrAmENTów bOrdEAuX
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.

jETPOL.PL TwOrzą PrOfESjONALIśCI z PONAd PIęTNASTOLETNIm dOśwIAdCzENIEm
w brANży POLIgrAfICzNEj. Nasza oferta i usługi dedykowane są dla druku wielkoformatowego.
Oferujemy kompleksowy wachlarz rozwiązań obejmujący m.in.:
maszyny, atramenty oraz usługi serwisowe, wspierając drukarnie wielkoformatowe.
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
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Jesteśmy dystrybutorem m.in.: jhf (przemysłowych drukarek UV/UV-LED),
OKI (drukarek wielkoformatowych ekosolwentowych), mPA dIgITAL (drukarek UV),
KIPPAX (maszyn do sitodruku), bLACKmAN & whITE (ploterów tnących) i innych sprzętów.
zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszej strony www.jetpol.pl.
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KONICA mINOLTA jEST LIdErEm w dzIEdzINIE TEChNOLOgII druKu.
Firma posiada w swojej ofercie nie tylko wIELOfuNKCyjNE urządzENIA biurowe, ale także
mASzyNy dO druKu PrOduKCyjNEgO OrAz SzErOKOfOrmATOwEgO. Urządzenia do druku
produkcyjnego to wysoka jakość wydruku przy najwyższych prędkościach. Rozwiązania KIP800
uzupełniają portfolio ﬁrmy w zakresie drukarek kolorowych i monochromatycznych do druku
szerokoformatowego. Firma posiada obecnie szerokie portfolio urządzeń dedykowanych na rynek druku
przemysłowego, oferując rewolucyjne na rynku rozwiązania do uszlachetnień, tj. mgI jet Varnish 3dS
do cyfrowego lakierowania 3D oraz hot-stampingu czy bizhub PrESS C71Cf do druku etykiet z roli
na rolę.

LfP INduSTrIAL SOLuTIONS SP. z O.O.
– zAufANy dOSTAwCA I dySTrybuTOr rOzwIązAŃ dO PrzEmySłOwEj POLIgrAfII.
Zakres oferty obejmuje m.in.:
n wielkonakładowe drukarki światowego lidera w druku – durst Phototechnik Ag:
– DELTA 130 SPC, Rho 1312 AF, Rho 512R, Rho 312R, seria Rho P10, seria Rhotex.
n Uniwersalne, stołowe plotery tnące uznanej marki bullmer gmbh – seria Bullmer Premiumcut.
n Rewolucyjna, najszybsza i największa na świecie drukarka 3d dla rynku reklamy – massivit 1800.
n Gwarancyjny i pogwarancyjny, profesjonalny serwis inżynierski oferowanych produktów.
n Oprogramowanie RIP Caldera.

fIrmA rEPrOgrAf jEST AuTOryzOwANym PrzEdSTAwICIELEm
PrOduCENTów urządzEŃ wIELKOfOrmATOwyCh mImAKI OrAz EfI VuTEK

KONICA mINOLTA
buSINESS SOLuTIONS POLSKA SP. z O.O.
ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
tel.: 22 560 33 00
e-mail: info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.pl

LFP INDUSTRIAL
SOLUTIONS SP. Z O.O.
ul. Kwidzyńska 11
51-415 Wrocław
POLAND

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

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

Oferujemy:
mImAKI: plotery drukujące w technologiach UV LED, solvent – urządzenia rolowe i stołowe
EfI: plotery EFI drukujące w technologiach UV, UV LED, sublimacja – urządzenia rolowe i hybrydowe
OPrOgrAmOwANIE: EFI, Caldera, RasterLink

Zapewniamy kompleksową obsługę serwisową w zakresie napraw sprzętu i proﬁlowania.

Radosław Brzeziński, tel. kom.: 698 698 609
Piotr Białowieżec, tel. kom.: 698 698 628

dla segmentu wielkoformatowego SCOrPIO oferuje następujące rozwiązania:
n plotery wielkoformatowe UV-LED szwajcarskiej ﬁrmy SwISSQPrINT;
n drukarki inkjet memjet® do zadruku opakowań tekturowych ﬁrmy XANTE;
n wycinające plotery wielofunkcyjne ﬁrmy LASErCOmb;
n drukarki lateksowe rICOh;
n zgrzewarki dla różnych segmentów przemysłu mILLEr wELdmASTEr;
n oczkarki hiszpańskiej marki jOVEr;
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 89
digital@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

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.

TEBA
rok założenia 1989
Natolin 46B, 92-701 Łódź

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.

W naszej ofercie znajdują się rolkowe PLOTEry tnące i kreślące, tablicowe plotery tnące z możliwością
bigowania i kreślenia, plotery drukujące atramentami solwentowymi i UV oraz mEdIA I AKCESOrIA dO
druKu I dO CIęCIA. Flagowymi produktami są zestawy złożone z ploterów drukujących i ploterów tnących
Graphtec oraz laminatorów dobieranych indywidualnie do potrzeb klienta. Nasza oferta rolkowych ploterów
tnących i kreślących zaczyna się od formatu A4, a kończy na produkcyjnych maszynach serii FC8600
o obszarze roboczym 1620 mm. Plotery tablicowe znajdujące się w naszej ofercie są niezastąpione przy
produkcji i projektowaniu krótkich serii opakowań, szablonów itp.
Naszą ﬁlozoﬁą jest: NAjwyżSzA jAKOśĆ zA rOzSądNą CENę!
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tel.: 42 639 51 87
fax: 42 636 12 01
teba@teba.pl
www.teba.pl

VES PLOTER
ul. Chojnowska 6C
03-583 Warszawa
tel.: 22 6333614
e-mail: vesploter@vesploter.pl
www.vesploter.pl
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