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Dostawcy materiałów, poDłoży i urząDzeń Do Druku na tekstyliach REKLAMA

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

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

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. 

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.

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

„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.

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

au to ry zo wa ny dys try bu tor urzą dzeń fir my epson do Druku suBlimacyJnego, ekosolwentowego,
pigmentowego oraz Dtg, ploterów uV fir my hanDtop, pras i kalanDrów ma rek transmatic
i metalnoX, przemysłowych Drukarek suBlimacyJnych i do Druku BezpośreDniego
na tek sty liach mar ki homer i gongzheng. 

W ofer cie API.PL znaj du ją się rów nież laminatory stołowe i rolowe, plotery tnące, oczkarki,
trymery, stoJaki na meDia i sze ro ka ofer ta meDiów Do Druku, w tym Banerów, folii okiennych
czy folii magnetycznych.
API.PL to rów nież sze ro ka ofer ta urząDzeń sitoDrukowych fir my m&r oraz farb i che mii si to dru ko wej.
wie lo let nie do świad cze nie i au to ry zo wa ny ser wis to gwa ran cja ja ko ści usług fir my api.pl.

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

color group – BezpośreDni importer i DystryButor Drukarek wielkoformatowych meitu,
sky color, stormJet, sunika, smartJet oraz urząDzeń towarzyszących.

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.

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.
Sie dzi ba głów na fir my Bro ther de dy ko wa na urzą dze niom prze my sło wym, ta kim jak ma szy ny dru -
ku ją ce i szy ją ce, do star cza ją ca urzą dze nia na ryn ki eu ro py, afry ki i Bli skie go wscho du, znaj du je się
w miej sco wo ści Em me rich am Rhe in w Niem czech. Wraz z na szym od dzia łem w Bo lo nii (Wło chy) 
za trud nia my łącz nie 60 pra cow ni ków, w tym tech ni ków, in ży nie rów włó kien nic twa, pra cow ni ków 
lo gi sty ki ma ga zy no wej i spe cja li stów ds. sprze da ży.
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.

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

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

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. 

n 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. 

n 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.

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O.
Oddział w Polsce

tel.: 22 375 75 13
www.epson.pl

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

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

Dupont ad van ced prin ting jest pro du cen tem atra men tów ar ti stri® do dru ku na tek sty liach, dru ka rek
na biur ko wych i biu ro wych oraz do pro fe sjo nal ne go dru ku ko mer cyj ne go. no we pro duk ty w 2018 ro ku:
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 

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

DrukuJące plotery wielkoformatowe – „efi” – du ża wy daj ność, naj wyż sza ja kość dru ku 
– EFI, VUTEK – druk na pod ło żach sztyw nych oraz z ro li. Roz wią za nia o sze ro ko ści od 1,6 do 5 m.
plotery wycinaJące / frezuJące „elitron” – du ża ela stycz ność, wy so ka au to ma ty za cja 
i prze my śla ne roz wią za nia.
plotery frezuJące / wycinaJące „Vhf” – wy so ka pre cy zja ob rób ki, nie za wod ność i trwa łość.
laminatory i stoły montażowe „kala” – pro sto ta ob słu gi, dłu ga ży wot ność, nie za wod ność.
poDłoża tekstylne i akcesoria „krea” – nie miec ka in ży nie ria gwa ran tem naj wyż szej ja ko ści pro duk tu.
Gwa ran tu je my wspar cie ser wi so we i po sprze da żo we.

zapraszamy Do kontaktu

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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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

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.

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

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.

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 

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 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. 

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

n wielkoformatowe urządzenia drukujące światowego lidera w branży: Durst Phototechnik AG
n maszyny do druku na tkaninach, dzianinach, poliestrach, materiałach sztywnych dla POP/POS, a także

rozwiązania inkjetowe do druku etykiet, opakowań i dekoracji
n wyspecjalizowane cyfrowe plotery tnące uznanej marki Bullmer GmBH – seria Bullmer Premiumcut.
n urządzenia drukujące 3D firmy Massivit3D – o przestrzeni zadruku 120x150x180 cm – drukujące obiekty

doskonałe do zastosowań w wielu gałęziach reklamy oraz inżynierii
n wyspecjalizowany serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla oferowanych rozwiązań

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

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

In te gart ofe ru je urząDzenia DeDykowane Do Druku na tkaninach oraz płótnie: hp lateX 375
lub 570, pra cu ją ce w szer. 1,63 m. Sukcesywnie rozszerzana oferta tkanin Do Druku obej mu je obec nie
dwa ro dza je ca nva sów (APEX PREMIUM): 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. 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. Do dat ko wym roz sze -
rze niem tej gru py jest CANVAS STICK – sa mo przy lep ne płót no po lie stro we do de ko ra cji we wnętrz nej. Naj -
now szym pro jek tem tka ni no wym są ma te ria ły nie miec kie go pro du cen ta AURICH. In no wa cyj na apre tu ra tych
ma te ria łów po zwa la na trwa ły i wy sy co ny ko lo ry stycz nie druk bez oba wy utra ty pa ra me trów ście ral no ści.

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

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
n oki m64s; szer. 1,62 m; prędkość do 66,5 m2/h (dostępne tusze FLUO)
n oki e64s; szer. 1,62 m; prędkość do 22,3 m2/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.
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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

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.

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.

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.

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

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

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. 
oferuJemy: n Tapety n Folie samoprzylepne n Tekstylia

n Media do systemów n Materiały do podświetleń n Materiały ścienne
wystawienniczych n Banery n Laminaty

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.

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

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

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

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

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

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.

oferujemy cięcie wszelkich materiałów rolowych pod wymiar. 
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„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.”

za wsze o krok przeD kon ku ren cJą

Pierw sza in sta la cja jed no prze bie go wej ma szy ny EFI No zo mi dru -

ku ją cej w tech no lo gii in kje to wej z utrwa la niem UV LED mia ła miej -

sce u hisz pań skie go pro du cen ta opa ko wań Hi no jo sa Pac ka ging 

So lu tions i po zwo li ła za ofe ro wać klien tom zna czą cą prze wa gę kon -

ku ren cyj ną po przez re duk cję od pa dów, naj wy daj niej szy mo del 

łań cu cha do staw just -in -ti me oraz moż li wo ści wzro stu sprze da ży

dzię ki in no wa cyj ne mu mar ke tin go wi. Oka zu je się, że ma szy na ta do -

sko na le spraw dza się rów nież na ryn ku sign&di splay, cze go naj lep -

szym do wo dem jest ir landz ka dru kar nia McGowans Print, któ ra 

– ja ko dru gi na świe cie użyt kow nik EFI No zo mi – ko mer cyj nie wy ko -

rzy stu je ją już od sze ściu mie się cy. 

Mal colm McGowan, jej wła ści ciel i CEO dzia łal ność w bran ży

gra ficz nej za czy nał bli sko 30 lat te mu od ma łe go punk tu ko pio wa -

nia w cen trum Du bli na. Za wsze wie rzy łem w tech no lo gię cy fro wą, dla -

te go czę sto od wie dza łem tar gi bran żo we, że by śle dzić jej roz wój –

wspo mi na. – Na tar gach CeBIT w Ha no we rze zo ba czy łem pierw szą

pro fe sjo nal ną, ko lo ro wą ko piar kę Ca non, któ rą od ra zu za mó wi łem,

sta jąc się pierw szym użyt kow ni kiem ta kie go sys te mu w Ir lan dii. Po -

zwo li ła nam ona na bar dzo szyb ki wzrost na sze go biz ne su. Zu peł nie

stra ci łem więc za in te re so wa nie dla dru ku czar no -bia łe go, kon cen tru -

jąc się wy łącz nie na ko lo rze i to w naj więk szym moż li wym for ma cie,

umoż li wia ją cym druk pla ka tów. W la tach 90. XX w. po zna łem Ben -

ny'ego Lan dę i je go tech no lo gię In di go, któ ra by ła prze ło mem dla mo -

jej fir my i któ ra uczy ni ła z niej dru kar nię cy fro wą z praw dzi we go zda -

rze nia. Ko lej nym ka mie niem mi lo wym by ła pierw sza dru kar ka flat bed

In ca, za spra wą któ rej sta li śmy się cy fro wą dru kar nią wiel ko for ma to -

wą i któ ra kom plet nie zmie ni ła ry nek. Od tej po ry kon se kwent nie in -

EFI NOZOMI C18000 W PRODUKCJI SIGN&DISPLAY

Klienci chcą Nozomi Print
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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


