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

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

ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z O.O.
ul. Gosławicka 2D, 45-446 Opole

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.

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 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.

ATRiUM CENTRUM PLOTEROWE od 25 lat jest wiodącym, polskim dostawcą
kompleksowych rozwiązań do druku wielkoformatowego takich marek jak:
n MUTOH: drukarki żywiczne, eco, LED-UV, sublimacyjne i tekstylne
n EFi: produkcyjne drukarki LED-UV (rolowe, stołowe, hybrydowe)
n SUMMA: rolowe plotery tnące, stołowe systemy tnąco-frezujące
n iKONOS: własnej produkcji materiały samoprzylepne i powlekane

biuro@atrium.com.pl
www.atrium.com.pl

Kilka tysięcy instalacji świadczy o ogromnym doświadczeniu i profesjonalizmie. Firma posiada certyﬁkat iSO 9001. Aktualnie ﬁrma zatrudnia ponad 100 specjalistów. Atrium oprócz centrali, magazynów
i fabryki IKONOS w Opolu posiada oddziały i magazyny w: Warszawie, gdańsku, Poznaniu i Krakowie.

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 70 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.

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.

COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O.
ul. Wolności 24, 02-496 Warszawa
tel.: +48 22 882 40 57, +48 601 954 030
e-mail: biuro@color-laboratory.com
https://color-laboratory.com/pl/kontakt/

W ﬁrmie Color Laboratory MD zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla drukarni wielkoformatowych oraz ﬁrm zajmujących się produkcją reklam. W naszym portfolio znajdą Państwo urządzenia
i atramenty do wielkoformatowego druku cyfrowego. Firma Color Laboratory MD jest wyłącznym, autoryzowanym Partnerem Handlowym i Serwisowym producenta ploterów FLORA na rynku polskim.
Nasze portfolio obejmuje:
n PLOTERY FLORA: solwentowe, eco-solwentowe, UV do druku z roli na rolę, UV płaskie, UV hybrydowe
(ﬂat&roll-to-roll).
n Atramenty europejskiego producenta KAO CHiMigRAF
n Szeroki asortyment części zamiennych do różnych typów drukarek wielkoformatowych
n Serwis oraz kalibrację kolorystyczną ploterów wielkoformatowych
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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.

DIGIPRINT SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel.: 22 295 03 80
fax: 22 295 03 91

EFi jest renomowanym producentem przemysłowych cyfrowych urządzeń drukujących bezpośrednio i pośrednio na tekstyliach, przeznaczonych w szczególności do produkcji aplikacji typu: przemysł
modowy oraz dekoracyjny, reklama wewnętrzna oraz ﬂagi.
SERiA PRO jest dedykowana producentom poszukującym możliwości powiększenia biznesu. Dostępna
w szerokościach 180 lub 340 cm oraz w konﬁguracjach z 8, 16 lub 32 głowicami drukującymi.
SERiA EFi FABRiVU oraz FABRiVU (i) 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. FABRiVU 340 i (in line) – idealne dla początkujących w branży druku sublimacyjnego
lub przedsiębiorstw bez możliwości inwestowania w kalander.

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

digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

Kontakt: monika mitura
tel. kom.: +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.

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

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
260 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.

INTEGART SP. Z O.O.
ul. maszynowa 1, Błonie 55-330
miękinia k. Wrocławia

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.

JETPOL.PL S.C.
ul. Jeżynowa 14/14A, 70-892 Szczecin
tel. kom.: 696 216 718
tel. kom.: 607 681 993
jetpol@jetpol.pl
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www.jetpol.pl
www.sklep.jetpol.pl
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LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS
ul. Kwidzyńska 4
51-416 Wrocław

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

MAGENTA – VISION POLSKA SP. Z O.O.
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno
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

REKLAmA

LFP iNDUSTRiAL SOLUTiONS JEST AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM MASZYN
DO CYFROWEgO DRUKU PRZEMYSłOWEgO FiRMY DURST PHOTOTECHNiK Ag.
Oferuje specjalistyczne urządzenia drukujące z roli na rolę oraz na podłożach płaskich, pracujące
w technologii tuszy UV i tuszy wodnych. Producentom opakowań poleca najszybsze, przemysłowe systemy
do druku jednoprzebiegowego.
W ofercie ﬁrmy znajduje się także szerokie portfolio maszyn cyfrowych do druku na tkaninach i dzianinach
ﬁrmy Durst Phototechnik AG. Systemy druku o szerokości od 1,8 m do 3,3 m produkują obrazy z prędkością
ponad 1000 m2/h. Certyﬁkowani inżynierowie serwisu LFP pomagają we wdrożeniu procesów produkcji
druku na tekstyliach.
LFP dostarcza również przemysłowe drukarki 3D ﬁrmy massivit 3D dla rynku reklamowego.

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 – mONACHIUm – 14/17 mAJ 2019 – STOISKO B4 – L20.

WYOBRAŹ SOBiE PRZYSZłOŚĆ DRUKU Z MiMAKi NA FESPA 2019

HALA B6/STOiSKO A30

Odkryj nowe spektrum możliwości z innowacyjnymi technologiami,
które mimaki zaprezentuje na FESPA global Print Expo w Monachium w dn. 14-17 maja.
Drukarka sublimacyjna MiMAKi TS55-1800 dedykowana rynkowi tekstylnemu
to rozwiązanie wysokiej klasy dla początkujących i zaawansowanych.
Oprócz ﬂagowych modeli drukarek UV i solwentowych mimaki zaprezentuje również technologie
druku 3D, w tym pełnokolorową drukarkę 3DUJ-553 oraz nową, nabiurkową drukarkę 3D.
ZDOBąDŹ BEZPłATNą WEJŚCiÓWKĘ na FESPA 2019 i szansę na wygranie atrakcyjnego upominku
od mimaki poprzez link: www.mimakieurope.com/fespa

FiRMA OKi TO JEDEN Z CZOłOWYCH PRODUCENTÓW URZąDZEń DRUKUJąCYCH ORAZ ROZWiąZAń
Z ZAKRESU DRUKU. Japoński producent sukcesywnie poszerza swoje portfolio również o urządzenia
dedykowane do wydruków termotransferowych oraz branży poligraﬁcznej i kreatywnej.
OKI EUROPE (POLSKA)
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/

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

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, nabłyszczające i neonowe tonery.

W ofercie posiadamy plotery wielkoformatowe ﬁrmy EPSON:
ecosolventowe z serii SC-S, pigmentowe SC-T oraz fotograﬁczne/prooﬁngowe SC-P.
Drukarki kolorowe do etykiet COLORWORKS oraz wąskowstęgowe SUREPRESS.
Współpracujemy z wiodącym producentem TRYMERÓW pionowych i poziomych KEENCUT
oraz ploterów tnących – płaskich i rolowych SUMMA.

PLUS DigiTAL sprzedaje również TUSZE i MATERiAłY EKSPLOATACYJNE do powyższych urządzeń
oraz OPROgRAMOWANiE: CALDERA, ONYX, Eﬁ, NiceLabel, Wastach, Bartender, mirage i Colorgate.

n
n
n

REPROGRAF-GRAFIKUS SA
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa
tel.: +48 22 539 40 00
www.reprograf.com.pl
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Podłoża do druku wielkoformatowego:
siatka Premium mesh i banery i folie i tapety i papiery i canvasy
Tekstylia (m.in. pod marką własną PERFECTA) w szer. do 5 m zadruku
UV i sublimacja i solwent i lateks
Plotery do druku wielkoformatowego na tekstyliach: EFi i MiMAKi

Kontakt (materiały):
Anna Andruszkiewicz, tel. kom.: 698 698 612
Paweł Górniak, tel. kom.: 698 698 610
mariusz Fronia, tel. kom.: 698 698 652

Kontakt (plotery):
Urszula Gałuszka-marzecka, tel. kom.: 698 698 638
Piotr Białowieżec, tel. kom.: 698 698 628
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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.
TEXART RT-640M to wielofunkcyjny wielkoformatowy ploter do sublimacji ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLą O DRUKOWANiU zarówno na papierze transferowym, jak i bezpośrednio NA TKANiNiE w ramach
jednego urządzenia. Zapewnia maksymalną wszechstronność, elastyczność i wyjątkową jakość druku.
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

SCORPiO SP. Z O.O. to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn dla takich dziedzin
poligraﬁi, jak: ﬂeksodruk, offset, introligatornia, tampondruk, znakowanie laserowe i druk cyfrowy.
DLA SEgMENTU WiELKOFORMATOWEgO DRUKU ROLOWEgO oferujemy następujące rozwiązania:
n plotery UV-LED szwajcarskiej ﬁrmy SWiSSQPRiNT, w tym najnowszy ploter roll-to-roll KARiBU, dedykowany do zadruku tekstyliów, siatki mesh i innych podłoży elastycznych;
n zgrzewarki do banerów, plandek i materiałów technicznych ﬁrmy MiLLER WELDMASTER;
n oczkarki hiszpańskiej marki JOVER;
n tapety i canvas do zadruku cyfrowego 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

W ofercie: SUNJET – recepturowane i produkowane różnego rodzaju atramenty inkjetowe UV oraz
solwentowe. Są one sprzedawane tylko przez partnerów OEm – producentów maszyn cyfrowych, natomiast
farby solwentowe są sprzedawane bezpośrednio przez Sun Chemical i dystrybutorów. STREAMLiNE
– rozwiązania oparte na technologii solwentowej. To wysokiej klasy zamienniki, kompatybilne
z oryginalnymi tuszami typu OEm, dla różnych urządzeń wielko- i superwielkoformatowych. Atramenty
łączą w sobie wysoką jakość drukowania z bardzo niskim poziomem emitowanego do atmosfery
nieprzyjemnego zapachu. NOWOŚCią są atramenty sublimacyjne do drukowania transferowego
i bezpośredniego; umożliwiają one uzyskiwanie wyrazistych kolorów, głębokiej czerni oraz niezwykle
odpornej na czynniki zewnętrzne powłoki. W przypadku obu atramentów rekomendowanymi
podłożami są tekstylia wzbogacone poliestrem oraz materiały poliestrowe.
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SUN CHEMICAL SP. Z O.O.
ul. Okólna 46A, 05-270 marki

tel.: +48 22 761 51 00
fax: +48 22 761 51 01
www.sunchemical.com.pl

59

