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DOSTAWCy uRZąDZEŃ DO DRuKu WIELKOFORmATOWEGO REKLAmA

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

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

Hybrydowe modele wyposażone w moduł utrwalania UV LED to: Anapurna H2050i LED, Anapurna H2500i
LED oraz największy Anapurna H3200i LED dający możliwość 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.

API.PL SPółKA Z O.O.
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 86/88 

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

API.PL jEST BEZPOśREDNIm ImPORTEREm mATERIAłóW 
I uRZąDZEŃ DO DRuKu WIELKOFORmATOWEGO I SITODRuKu.

Au to ry zo wa ny dys try bu tor urzą dzeń fir my EPSON do DRuKu SuBLImACyjNEGO, EKOSOLWENTOWEGO,
PIGmENTOWEGO oraz DTG, PRAS i KALANDRóW ma rek TRANSmATIC i mETALNOx, PRZEmySłOWyCH
DRuKAREK SuBLImACyjNyCH i do DRuKu BEZPOśREDNIEGO na tek sty liach marek mTEx, HOmER
i GONGZHENG. 
Jako dystrybutor ploterów UV marek HANDTOP i PLAmAC (NOWOŚĆ!) oferuje szeroką gamę urządzeń
HyBRyDOWyCH, ROLL TO ROLL oraz PLOTERóW Z PłASKIm STOłEm o szerokościach od 1,60 m do 3,20 m.
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.

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

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

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.

CLoUD DigitAL
ul. Szachowa 1 lok. B10A, 04-894 Warszawa
tel.: +48 663 776 284
e-mail: biuro@cloud-digital.pl
www.cloud-digital.pl, www.sklep.cloud-digital.pl

CLOuD DIGITAL jEST AuTORyZOWANym DEALEREm I SERWISEm PLOTERóW EPSON. 
jESTEśmy DySTRyBuTOREm śWIATOWEj KLASy KALANDRóW mARKI DIFERRO 
ORAZ CHEmII DO POLIGRAFII SuN CHEmICAL (digital, offset, sitodruk, flexografia)
Oferujemy:
n Plotery wodne pigmentowe EPSON SuRECOLOR SC-T n Plotery oraz profesjonalne drukarki do
proofingu/fotograficzne EPSON SC-P oraz tzw. suche laby EPSON SuRELAB n Profesjonalne kalandry
olejowe DIFERRO n Chemia do poligrafii SuN CHEmICAL n Oprogramowanie ONyx, SAI RIP SOFTWARE
n Oryginalne części zamienne, media/podłoża do druku, materiały eksploatacyjne do ploterów
wielkoformatowych, kserokopiarek, drukarek produkcyjnych arkuszowych oraz suchych labów 
n Serwis ploterów wielkoformatowych oraz drukarek produkcyjnych arkuszowych.

ArtEMiS LFp Sp. z o.o.
ul. Gosławicka 2D, 45-446 Opole
tel.: 77 455 63 19
biuro@artemisprinters.eu
www.artemisprinters.eu

PORTFOLIO ARTEmIS OBEjmujE WySELEKCjONOWANE 
uRZąDZENIA O NAjWyżSZym WSPółCZyNNIKu jAKOśCI DO CENy 
ORAZ Z NAjSZyBSZym ZWROTEm Z INWESTyCjI.  

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.

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, HP LATEx R2000, HP LATEx R1000,
n przemysłowe maszyny do druku na tekturze HP SCITEx 11000/15500/17000,
n maszyny do arkuszowego oraz rolowego druku cyfrowego HP INDIGO,
n maszyny do druku na tkaninach D.GEN,
n kaszerownice i sklejarki LAmINA SySTEm,
n plotery KONGSBERG,
n oprogramowanie ESKO, CALDERA, GmG, mEASuRE COLOR, GLOBAL VISION.
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OD 2006 RO Ku DO STAR CZA my IN NO WA Cyj NE ROZ WIą ZA NIA DLA RE KLA my I PO LI GRA FII.
Dystrybutor urządzeń i produktów wiodących marek: DTG Digital, Compress UV, OKI, Afinia Label, D.P.R., Forever.
n DTG DI GI TAL – dru kar ki DTG do tek sty liów, opro gra mo wa nie, tu sze, urzą dze nia wspo ma ga ją ce
n OKI – dru kar ki ter mo trans fe ro we i dru kar ki ro lo we do ety kiet z bia łym to ne rem
n COm PRESS – dru kar ki UV z pła skim sto łem, tu sze UV
n AFI NIA LA BEL – cy fro we dru kar ki do peł no ko lo ro we go dru ku ety kiet z ro li, urzą dze nia wy kań cza ją ce
n D.P.R. – urzą dze nia wy kań cza ją ce do ety kiet
n FO RE VER – pa pie ry i fo lie do ter mo trans fe ru
Do wszyst kich sprze da wa nych przez nas roz wią zań ofe ru je my pe łen za kres ma te ria łów
eks plo ata cyj nych, wspar cie tech nicz ne oraz ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny. 

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

SuRECOLOR-F2100 do druku DTG bezpośrednio na odzieży, nowy atrament UltraChrome DG, certyfikaty 
Oeko-Tex® Standard 100; SuRECOLOR SC-F6200 (44”), SC-F7200 (64”) oraz SC-F9300 (64”) urządzenia
sublimacyjne do druku na nośnikach transferowych z rozdzielczością do 720x1440 dpi. Wykorzystują
nowy atrament UltraChrome DS (CmYK); 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 maksymalnej 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.

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

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

EFI TO jEDEN Z NAjWIęKSZyCH DOSTAWCóW 
ROZWIąZAŃ DO DRuKu WIELKOFORmATOWEGO NA śWIECIE. 

Każdego dnia zespół ponad 3000 osób opracowuje przełomowe rozwiązania technologiczne używane
do produkcji reklam, oznakowania, opakowań, artykułów tekstylnych czy personalizacji dokumentów.
20 milionów użytkowników na co dzień korzysta z oprogramowania Fiery. Co trzecia najwyższej klasy
drukarka wielkoformatowa na świecie produkowana jest przez EFI.

NOWOśCI W OFERCIE POLSKIEGO DySTRyBuTORA – ATRIum CENTRum PLOTEROWE: 
EFI PRO 32R  /  EFI PRO 24F  /  EFI PRO 16H  /  EFI H1625-LED/SD/RS

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
www.drukarki3dhp.pl, www.komplementarne.pl

INTEGART SP. Z O.O. jest przedstawicielem handlowym wiodących marek branży druku wielkoformatowego.
W swojej ofercie firma posiada ekologiczne drukarki HP LATEx przeznaczone do druku na mediach
elastycznych (115, 315, 335, 365, 375, 560, 570, 1500, 3200 i 3600) oraz HP LATEx R SERIES do druku
na mediach sztywnych z użyciem białego atramentu. W ofercie znajdują się także mniejsze drukarki
UV – HP SCITEx oraz modele z linii przemysłowej – HP SCITEx INDuSTRIAL PRESS. Od roku 2018 firma
zajmuje się także dystrybucją drukarek 3D HP jET FuSION.
Ofertę firmy uzupełniają stoły tnące marki ZüND oraz urządzenia komplementarne, tj. aplikatory stołowe
BuBBLE-FREE, plotery tnące SummA, laminatory NESCHEN, mEFu, trymery (ręczne KEENCuT,
półautomatyczne i automatyczne marki FLExA).
Kontakt: Tomasz melzacki – tel. kom.: +48 603 999 081, melzacki@integart.com.pl

jEtpoL.pL S.C. 
ul. Jeżynowa 14/14A
70-892 Szczecin
tel.: 696 216 718, 607 681 993
e-mail: jetpol@jetpol.pl

www.jetpol.pl 
www.sklep.jetpol.pl

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.

jesteśmy dystrybutorem m.in.: 
n jHF (przemysłowych drukarek UV/UV-LED), 
n OKI (drukarek wielkoformatowych ekosolwentowych oraz sublimacyjnych), 
n KIPPAx (maszyn do sitodruku) i innych sprzętów.
Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszej strony www.jetpol.pl

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:
n 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 eko-solwentowe plotery 64-104" – OKI,
n skanery wielkoformatowe CIS i CCD – CONTEx,
n składarki dokumentacji technicznej online i offline – es-te.
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oki EUropE (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.com/pl/printing/products/largeformat/

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 dedykowane do termotransferu oraz urządzenia 
z możliwością druku w bieli, nabłyszczeniu oraz kolorach neonowych, systemy do druku rolowego, aż po plotery
eko-solwentowe, które regularnie zdobywają nagrody i wyróżnienia branżowe. 
PLOTERy EKOSOLWENTOWE OKI charakteryzują się cechami niezbędnymi na rynku poligraficznym
– niepowtarzalną produktywnością i znakomitą jakością wydruków na szerokiej gamie nośników. 

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

www.plusdigital.pl

W ofercie:
n drukarki ekosolwentowe wielkoformatowe EPSON SureColor SC-S
n drukarki pigmentowe EPSON SureColor SC-T
n drukarki proofingowe/fotograficzne EPSON SC-P
n drukarki do etykiet seria ColorWorks oraz wąskowstęgowe SurePress
n trymery Keencut poziome i pionowe (do 3,6 m długości)
n plotery tnące Summa rolowe i stołowe (SummaCut, Summa S Class, Summa F)
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)

IST mETZ GmBH jEST WIO Dą Cym PRO Du CEN TEm SyS TE móW uV I LED uV DO mA SZyN 
PO LI GRA FICZ NyCH KAż DE GO Ty Pu, W Tym DO DRu Ku WIEL KO FOR mA TO WE GO.
Przez po nad 40 lat wy pro du ko wał w swo jej fa bry ce w Niem czech po nad 13 000 sys te mów. 
Fir ma ofe ru je:
n sys te my UV i LED do no wych i uży wa nych ma szyn wszyst kich pro du cen tów,
n czę ści do swo ich sys te mów po kon ku ren cyj nych ce nach, 
n ba da nia i te sty w la bo ra to rium we wnętrz nym,
n szko le nia do ty czą ce tech no lo gii UV i LED.

Au to ry zo wa ny de aler IST metz w Pol sce – ma szy ny Po li gra ficz ne An drzej ja błoń ski 

MASzyny poLigrAFiCznE 
AnDrzEj jABłońSki
Autoryzowany Dealer IST mETZ w Polsce
www.ist-uv.pl
Kontakt: Andrzej Jabłoński
andrzej.jablonski@ist-uv.pl
tel. kom.: 608 072 416

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

LFP INDuSTRIAL SOLuTIONS SP. Z O.O. 
– ZAuFANy DOSTAWCA I DySTRyBuTOR ROZWIąZAŃ DO PRZEmySłOWEj POLIGRAFII. 
Zakres naszej oferty obejmuje m.in.:
n przemysłowe, wielkoformatowe drukarki cyfrowe DURST Phototechnik AG
n maszyny do druku na tekturze falistej w technologii UV oraz w technologii wodnej
n urządzenia do druku z roli na rolę, na podłożach sztywnych w technologii UV oraz wodnej
n przemysłowe rozwiązania do druku na tkaninach i dzianinach
n jednoprzebiegowe cyfrowe drukarki wstęgowe – inkjet UV
n najszybsze rozwiązania druku 3D dla reklamy firmy massivit 3D
n autoryzowany i profesjonalny serwis inżynierski oferowanych produktów

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

KO NI CA mI NOL TA do star cza kom plek so we usłu gi IT, ofe ru jąc sze ro ki wa chlarz roz wią zań opty ma li zu -
ją cych pro ce sy biz ne so we w śred nich i du żych or ga ni za cjach. Fir ma po sia da w swo im port fo lio roz wią -
za nia w za kre sie in fra struk tu ry IT i bez pie czeń stwa. jEST również LI DE REm NA RyN Ku DRu Ku PRO -
DuK Cyj NE GO I PRZE my SłO WE GO ORAZ CZO łO Wym DO STAW Cą BIu RO WyCH uRZą DZEŃ WIE LO -
FuNK Cyj NyCH. Ko ni ca mi nol ta spe cja li zu je się w do radz twie biz ne so wym i no wo cze snych tech no lo -
giach, do star cza jąc sze reg wio dą cych na świe cie sys te mów i me tod dru ku. Re gu lar nie in we stu je w ba -
da nia i roz wój, wy zna cza jąc przy tym wy so kie stan dar dy na ryn ku. Ko ni ca mi nol ta Bu si ness So lu tions
Pol ska Sp. z o.o. wcho dzi w skład gru py Ko ni ca mi nol ta, Inc. z sie dzi bą w Ja po nii. Dys po nu je naj bar dziej
roz bu do wa ną struk tu rą ob słu gi ser wi so wej i sprze da żo wej w Pol sce, ob słu gu jąc klien tów w 15 od dzia -
łach w ca łej Pol sce.
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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!

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

SCORPIO Sp. z o.o.  to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn dla takich dziedzin 
poligrafii, jak: flekso, offset, introligatornia, tampo, znakowanie laserowe i druk cyfrowy. 
Dla segmentu wielkoformatowego SCORPIO oferuje następujące rozwiązania:
n plotery wielkoformatowe UV-LED szwajcarskiej firmy SWISSQPRINT;
n drukarki inkjet memjet® do zadruku opakowań firmy xANTE;
n zgrzewarki dla różnych segmentów przemysłu firmy mILLER WELDmASTER;
n oczkarki hiszpańskiej firmy 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

ROLAND DG CORPORATION jEST WIODąCym PRODuCENTEm uRZąDZEŃ CyFROWyCH
zaprojektowanych, aby pomóc profesjonalistom, a także rzemieślnikom i hobbystom przekształcić
wyobraźnię w rzeczywistość. 

Portfolio obejmuje WIELKOFORmATOWE DRuKARKI ATRAmENTOWE TrueVIS, SOLJET, VersaCAmm,
VersaUV i Texart oraz PLOTERy TNąCE CAmm-1 i STIKA przeznaczone dla branż reklamowej, grafiki
pojazdowej, personalizacji, druku odzieży i tekstyliów.

Firma wykorzystuje zastrzeżoną technologię komórkową do wytwarzania produktów
rozprowadzanych w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie.

roLAnD Dg north EUropE
Engholm Parkvej 3
3450 Allerod / Dania
tel.: + 45 88 82 20 00
dgn-rdg@rolanddg.com
www.rolanddgn.com / www.rolanddg.pl

rEprogrAF SA
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

Urszula Gałuszka-marzecka, tel. kom.: 698 698 638
Piotr Białowieżec, tel. kom.: 698 698 628

FIRmA REPROGRAF jEST AuTORyZOWANym PRZEDSTAWICIELEm 
PRODuCENTóW uRZąDZEŃ WIELKOFORmATOWyCH mImAKI ORAZ EFI

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.
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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)

Aby utrzymać najwyższą jakość usług, zapewniamy wyszkolony serwis oraz zaplecze techniczne.


