
PoLIgRAFIkA 5/201930

DoSTAWCY URząDzEń Do DRUkU CYFRoWEgo, W TYM ETYkIET I oPAkoWAń REKLAMA

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 R2000 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.

DoSTAWCA koMPLEkSoWYCH RozWIązAń DLA DRUkU CYFRoWEgo

n druk cyfrowy produkcyjny w małym formacie: konica Minolta, Canon
n druk etykiet roll to roll: konica Minolta
n druk wielkoformatowy UV: Canon océ Colorado
n druk wielkoformatowy eko-solwent: okI
n druk wielkoformatowy tonerowy: kIP
n rozwiązania softwerowe: EFI, Accurio Flux, Prisma
n rozwiązania introligatorskie i do uszlachetniania: Duplo, gMP, Champion i inne

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.

API.PL JEST BEz Po ŚRED NIM IM PoR TE REM I DYS TRY BU To REM URzą DzEń Do DRU kU NA TEkSTYLIACH
oRAz DRU kU WIELkoFoRMAToWEgo NA PoDłożACH REkLAMoWYCH. W na szej ofer cie znaj dą Pań -
stwo plo te ry i ak ce so ria re no mo wa nych świa to wych pro du cen tów, w tym: PLo TE RY SUBLIMACYJNE mar -
ki EP SON (se ria SC -F), GONG ZHENG oraz PHO ENIX i MTEX; wy so kiej ja ko ści kA LAN DRY wło skiej fir my
TRANS MA TIC i PRA SY TER Mo TRANS FE Ro WE ME TAL NOX i TRANS MA TIC; PLo TE RY EkoSoLWENToWE
EP SON se rii SC -S oraz PLo TE RY Do DRU kU PIgMENToWEgo se rii SC -P i SC -T. 
API.PL po sia da w ofer cie URzą DzE NIA Do DRU kU UV mar ki HAND TOP, ob ję te stan dar do wą 24-mie sięcz -
ną gwa ran cją na urzą dze nie oraz 6-mie sięcz ną gwa ran cją na gło wi ce dru ku ją ce, a także dru kar ki firm SUN -
THINKS oraz MPAD. Ofe ru je my pe łen wa chlarz ATRA MEN TóW do dru ku we wszyst kich ww. tech no lo giach.
Na szym atu tem jest pro fe sjo nal ny i do świad czo ny zE SPół SER WI So WY. Peł na ofer ta na www.api.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.

W fir mie Co lor La bo ra to ry MD za pew nia my kom plek so we roz wią za nia dla dru kar ni wiel ko for ma-
to wych oraz firm zaj mu ją cych się pro duk cją re klam. W na szym port fo lio znaj dą Pań stwo urzą dze nia
i atra men ty do wiel ko for ma to we go dru ku cy fro we go. Fir ma Co lor La bo ra to ry MD jest au to ry zo wa nym
Part ne rem Han dlo wym i Ser wi so wym pro du cen tów plo te rów FLo RA oraz LIYU na ryn ku pol skim.
n PLo TE RY FLo RA: sol wen to we, eco -sol wen to we, UV do dru ku z ro li na ro lę, UV pła skie, UV hy bry do we

(flat&roll -to -roll) – możliwość leasingu na atrakcyjnych warunkach
n Drukarki tekstylne LIYU: bezpośredni druk w wysokiej rozdzielczości, gwarantowanej jakości i stabilności
n Atra men ty eu ro pej skie go pro du cen ta kAo CHI MI gRAF
n Sze ro ki asor ty ment czę ści za mien nych do róż nych ty pów dru ka rek wiel ko for ma to wych
n Ser wis oraz ka li bra cja ko lo ry stycz na plo te rów wiel ko for ma to wych

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

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

API.PL SPółkA z o.o.
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 86/88 

Oddziały: 

Warszawa | Chorzów | Wrocław | Szczecin I Poznań I Bydgoszcz

tel.: 42 250 55 95, fax: 42 250 55 94
news@api.pl, www.api.pl

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

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/

DKS SP. Z O.O.
Centrala: ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
tel.: 58 309 03 07
tel. kom.: +48 664 042 295
Oddziały: 
Warszawa | Białystok I Bydgoszcz | Katowice | Kraków |
Łódź | Olsztyn | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław
poligrafia@dks.pl
www.dks.pl, www.kip-color.pl
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INTREX – DYSTRYBUToR CYFRoWYCH MASzYN DRUkUJąCYCH FIRMY DoMINo.

DoMINo N610i – do druku etykiet na roli. Urządzenie 5- lub 7-kolorowe w technologii ink-jet UV.
Szerokość wstęgi do 340 mm. Prędkość druku do 75 m/min. Możliwe konfiguracje: rola-rola, 
rola – finishing, moduł do integracji w maszynach hybrydowych.

DoMINo k600i – głowice monochromatyczne do instalacji na maszynach fleksograficznych 
i na urządzeniach do finishingu. Umożliwiają druk wysokiej jakości danych zmiennych na roli 
lub na arkuszach z prędkością do 190 m/min. Szerokość druku do 782 mm.

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. 

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.

W na szym port fo lio znaj du ją się dru kar ki UV/UV LED, eko sol wen to we oraz do sub li ma cji.
Je ste śmy part ne rem JHF oraz OKI. Dzię ki róż nym kon fi gu ra cjom ko lo ry stycz nym oraz gło wi com Ky oce ra
lub Ko ni ca dys po nu je my sze ro kim port fo lio ma szyn, dla róż nych wy ma gań oraz wiel ko ści bu dże tu. 
Skon fi gu ruj dru kar kę dla po trzeb swo jej pro duk cji!

n Dru kar ki hy bry do we UV/UV LED (M3300) o szer. za dru ku 3,2 m, 
n Dru kar ki ro lo we UV/UV LED (A300, A500, A388, A680, A688, R3700, R3300, R6000, R7000)

o szer. za dru ku 3,2 m oraz 5,0 m,
n Dru kar ki sto ło we (flat bed) UV/UV LED o szer. za dru ku do 3,0 m x 2,0 m,
n Dru kar ki sub li ma cyj ne OKI oraz JHF w szer. od 1,6 m do 3,2 m do za dru ku na pa pie rze oraz tka ni nach.

n HP – drukarki wielkoformatowe: HP Latex s. 300 oraz s. 500, HP Latex s. 1500, s. 3000
n HP – drukarki sublimacyjne: HP Stitch S300 oraz S500, HP Stitch S1000
n HP Latex R 2000 – premiera HP Latex White Ink
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 FLEXA, KEEN CUT – trymery automatyczne i ręczne
n BUBBLE FREE – aplikatory stołowe 
n oprogramowanie RIP – Caldera, SAI

Urządzenia 
można zobaczyć 

i przetestować 
w Centrum HP Demo 

w Błoniu k/Wrocławia. 
zA PRA SzA MY Do WSPół PRA CY!

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.

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

Production Printing:
michal.wisniewski@konicaminolta.pl
Industrial Printing:
michal.sterninski@konicaminolta.pl

koDAk PoLSkA SP. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80, Babka Tower
00-175 Warszawa

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

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

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

ERKA S.C.
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
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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 

oDkRYJ NAJNoWSzą SERIę MASzYN 
Do DRUkU CYFRoWEgo NA TEkSTYLIACH NA TARgACH ITMA 2019 W BARCELoNIE!

Drukarka Mimaki Tiger-1800B MkII została ostatnio wyróżniona dwiema nagrodami EDP – ta
wysokowydajna, przemysłowa drukarka do tekstyliów zostanie zaprezentowana na targach ITMA
w połączeniu z serią maszyn Rimslow do wstępnego przygotowania i wykańczania tkanin. 

TS55-1800 – najnowsza drukarka sublimacyjna Mimaki to zaawansowane funkcjonalności w segmencie
entry-level oraz mid-level, takie jak opcja Mini Jumbo Roll, 10-litrowe pojemniki na atramenty oraz druk
jednoprzebiegowy wysokiej prędkości. 

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

PLUS DI gI TAL W SWo JEJ oFER CIE Po SIA DA URzą DzE NIA:

n Do DRU kU CY FRo WE go ETY kIET – wie lo ko lo ro we dru kar ki EP SON ColorWorks oraz SurePress,
n PLo TE RY WIEL ko FoR MA To WE – EP SON Se ria SC -S,
n DRU kAR kI Do PRo oFIN gU – EP SON Se ria SC -P,
n LI NIE WY koń CzE NIo WE, TNąCE, LA MI NUJąCE do ety kiet – DPR,
n oPRo gRA Mo WA NIE – Cal de ra, Onyx, NiceLabel, Bar ten der.

Służymy doświad cze niem i do radz twem na każdym eta pie współpra cy.

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/label

FIRMA okI To JEDEN z CzołoWYCH PRoDUCENTóW 
URząDzEń DRUkUJąCYCH oRAz RozWIązAń z zAkRESU DRUkU. 

Najnowsze urządzenia OKI do druku etykiet Pro1040 (CMYK) i Pro1050 (CMYK+1 z dodatkowym tonerem
białym) drukują na szerokiej gamie nośników, uwzględniając nawet te, które nie zawsze są obsługiwane
przez konwencjonalne drukarki etykiet, co z kolei umożliwia realizację kreatywnych pomysłów 
i skomplikowanych zadań, a także opłacalny druk nawet pojedynczych sztuk. Piąty kolor, czyli opcja
„CMYK+1”, zwiększa swobodę projektowania etykiet. Technologia suchego tonera umożliwia drukowanie
etykiet wodoodpornych, które wytrzymują nie tylko zanurzenie, ale też nie płowieją pod wpływem
promieniowania UV, a także są odporne na ścieranie. 

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

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 AN DY DI gI TAL SE RIES HD – hy bry do wa ma szy na dru ku ją ca w sys te mie ink -jet UV, wy so kiej 
roz dziel czo ści z sys te mem 5 lub 8 ko lo rów, pręd kość 73 m/min z moż li wo ścią uszla chet nia nia dru ku 
w li nii oraz łą cze nia tech no lo gii dru ku cy fro we go z flek so, si to dru kiem, zdo bie niem fo lią na zim no 
czy sztan co wa niem w li nii. MARk AN DY DI gI TAL SE RIES – sys tem dru ku cy fro we go zin te gro wa ny 
z plat for mą ma szyn flek so se rii Per for man ce. Di gi tal Se ries to sys tem dru ku ink -jet UV, wy po sa żo ny 
w gło wi ce CMYK oraz bia ły, pra cu ją cy z pręd ko ścią 76 m/min. MARk AN DY DI gI TAL oNE – bu dże to wa
ma szy na cy fro wa to ne ro wa, prze zna czo na do dru ku ety kiet w ni skich na kła dach, zin te gro wa na ze 
sta cją flek so, zdo bie niem zim ną fo lią lub la mi no wa niem, sztan co wa niem i cię ciem w li nii. Kom pak to we
wy mia ry. Pręd kość 18,9 m/min. MARk AN DY DI gI TAL PLUS SCRE EN – mo duł cy fro wy wspie ra ją cy druk
flek so, druk ko lo rem bia łym, per so na li za cja, sta no wi al ter na ty wę dla si to dru ku.

zAUFANY DoSTAWCA I DYSTRYBUToR RozWIązAń Do PRzEMYSłoWEJ PoLIgRAFII.

Na sze port fo lio to m.in. SE RIA CY FRo WYCH DRU kA REk Do ETY kIET DURST TAU, w tym stan dar do we
TAU 330 oraz TAU RSC i naj now sze TAU RSC E, ofe ru ją ce naj lep szą na ryn ku ja kość dzię ki 2pL kro pli
oraz roz dziel czo ści 1200x12 00 dpi, naj niż sze kosz ty dru ku oraz du ży wy bór apli ka cji. Se ria Durst Tau
to sze ro kie moż li wo ści kon fi gu ra cyj ne, za awan so wa na, cy fro wa tech no lo gia oraz prze my sło wa pro duk -
tyw ność i wy so ka nie za wod ność.
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 4, 51-416 Wrocław
tel.: +48 71 321 98 83
office@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl

Krzysztof Fedorowicz
Project Manager
tel. kom.: 600 995 596
k.fedorowicz@lfp-industrial.pl
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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

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

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

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

EFI: Urszula Gałuszka-Marzecka 698 698 638
Mimaki: Piotr Białowieżec 698 698 628
Memjet, Screen: Tomasz Naglik 698 698 629
Rotocontrol, Screen: Paweł Szpil 698 698 604
www.reprograf.com.pl

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

www.polkos.com.pl

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)

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.

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.

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. 

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: seria h3, h5, HS125, LX3, serii GS; 
do sublimacji FabriVu; rolowe: 3+r, 5+r, Quantum3, Quantum5, Efi Matan 3 i Efi Matan 5.

n MIMAkI: solvent – JV150, JV300, CJV150, CJV300; UV flatbed UJF 3042fx, UJF 3042 MK2, 
UJF 3042 MK2 ex, UJF 6042 MK2, UJF 7151plus; UV roll to roll UCJV150, UCJV300. 

n MEMJET: iCUBE series – produkcja etykiet (220 mm, 30 cm/sek, CMYK).
n VALLoY: tonerowa maszyna etykietowa Bizpress 13R.
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. 

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)
n maszyny do drukowania tapet (Dimense) 
n maszyny UV (Docan)
Aby utrzymać najwyższą jakość usług, zapewniamy wyszkolony serwis oraz zaplecze techniczne.
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DoSTAWCY URząDzEń Do DRUkU CYFRoWEgo, W TYM ETYkIET I oPAkoWAń REKLAMA
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Wyłączny przedstawiciel światowych liderów w produkcji maszyn i urządzeń poligraficznych: 
I HEIBER + SCHRÖDER: okien ko wa nie – wkle ja nie róż nych ma te ria łów do wy kro jów kar to no wych i pro -
duk cja opa ko wań prze strzen nych  I SANWA – ja poń ska tech no lo gia pre cy zyj ne go sztan co wa nia i tło cze -
nia  I oPPLIgER – szwaj car skie li nie do ka sze ro wa nia  I YAWA: zło ce nie na go rą co i tło cze nie  I DAkIoU:
sztan co wa nie i tło cze nie pa pie ru, kar to nu oraz pla sti ku z ro li  I FELIX: zauto ma ty zo wa na apli ka cja kle ju 
w pro duk cji opa ko wań, POS i ma te ria łów mar ke tin go wych I XEIkoN: przemysłowy druk cyfrowy opakowań
kartonowych w jakości 1200 dpi  I WSD: wy kra wa nie ro ta cyj ne w li nii na ma szy nie of f se to wej  I ACE: kon -
tak to we i bez kon tak to we czysz cze nie wstę gi i ar ku szy; an ty sta ty ka; ma szy ny do my cia wiel ko for ma to wych
po li me rów  I sys te my ESA I VETAPHoNE: sys te my Co ro na do ak ty wa cji ko ro no wej wstę gi i EASI-Pla sma. 
Sprzedaż I serwis I nowe I używane maszyny poligraficzne I części zamienne I wsparcie techniczne I relokacje drukarń.

XE RoX oFE RU JE PRo DUk CYJ NE SYS TE MY DRU kU CY FRo WE go 
oRAz oPRo gRA Mo WA NIE Do PER So NA LI zA CJI, WEB2PR IN T, JAk RóW NIEż 
AU To MA TY zA CJI PRo CE SóW DRU kU:

n urzą dze nia ar ku szo we do dru ku mo no chro ma tycz ne go: 
D9 5/D1 10/D1 25/D1 36, Nu ve ra EA 120/144/157, Nu ve ra EA 200/288/314

n urzą dze nia ar ku szo we do dru ku peł no ko lo ro we go wraz z ko lo ra mi spe cjal ny mi:
C60/70, Ver sant 180, Ver sant 3100, Iri des se, iGen 5

n sys te my In kje to we: Tri vor 2400 HD/HF, Rial to 900, Bre nva HD
n opro gra mo wa nie: FreeFlow VI Su ite, XMPie, FreeFlow Co re 

XEROX POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa 

Za dzwoń lub na pisz – do pa su je my 
naj lep sze roz wią za nie dla Two je go biz ne su:
poligrafia@xerox.pl  /  tel.: 22 878 78 00
www.xerox.pl

XE IkoN – CY FRo WE MA SzY NY DRU kU Ją CE. Xe ikon od 31 lat, ja ko je den z pio nie rów tech no lo gii cy fro -
wej, do star cza wie le róż nych roz wią zań na ca łym świe cie. Ta cy fro wa dy wi zja glo bal nej kor po ra cji Flint
Gro up ofe ru je ma szy ny w dwóch tech no lo giach: SU CHY To NER (ELEk TRo Fo To gRA FIA) oraz IN kJET UV.
W swo ich fa bry kach Xe ikon sam pro du ku je rów nież to ne ry, far by i two rzy bar dzo roz bu do wa ne opro gra -
mo wa nie, dzię ki cze mu za pew nia kom plet ną ofer tę. Na ma szy nach Xe ikon moż na pro du ko wać m.in.:
n Ety kie ty sa mo przy lep ne, in -mo uld, he at trans fer, wet glue la bels,
n Opa ko wa nia z tek tu ry li tej, kar to ni ki, kubki papierowe,
n Ta pe ty i de ko ra cje ścien ne,
n Ulot ki, fol de ry re kla mo we, fo to książ ki, bi le ty,
n Sto ją ce opa ko wa nia fo lio we z dnem ty pu doy pack, to reb ki, sa szet ki.

XEIkoN MANUFACTURINg NV 
(Flint group Digital Solutions)
Duwijckstraat 17, 2500 Lier, Belgia
Michał kuczkowski, Sales Manager Poland
tel. +48 665 107 610, michal.kuczkowski@flintgrp.com
www.xeikon.com


