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DosTawcy uRząDzeń Do DRuku wIelkofoRmaToweGo REKLAMA

aPI.Pl sPÓłka z o.o.
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 86/88 

Oddziały: 
| Warszawa | Chorzów | Wrocław 
| Szczecin I Poznań | Bydgoszcz, Białystok |
tel.: 42 250 55 95, fax: 42 250 55 94
news@api.pl, www.api.pl

aPI.Pl jesT bezPoŚReDNIm ImPoRTeRem I DysTRybuToRem DRukaRek, aTRameNTÓw, akcesoRIÓw
I meDIÓw Do DRuku ekosolweNToweGo, PIGmeNToweGo, sublImacyjNeGo oRaz DRuku uv
ŚwIaTowycH maRek.

W ofercie posiada drukarki do przemysłowego druku sublimacyjnego (GONGZHENG, HOMER), druku
na tekstyliach marki Epson – seria SureColor SC-F (autoryzowany dystrybutor); druku ekosolwentowego
marki EPSON serii SureColor SC-S – w tym ze stałym zasilaniem w atrament – plotery Epson SC-S60610L 
i SC-S80610L; druku uv, w tym sprawdzone, dedykowane branży reklamowej plotery marki HandTop
(flatbed, roll to roll oraz hybrid) oraz plotery uv marki Sunthinks i Plamac. W ofercie firma posiada także
atramenty, akcesoria do postprodukcji i podłoża do produkcji reklam wielkoformatowych.

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 GwaRaNcyjNym seRwIsem PloTeRÓw ePsoN.
jesTeŚmy DysTRybuToRem ŚwIaTowej klasy PloTeRÓw sublImacyjNycH D.GeN w Polsce oRaz
cHemII Do PolIGRafII suN cHemIcal (digital, offset, sitodruk, flexografia). 
oferujemy:
n profesjonalne plotery sublimacyjne D.GEN; plotery wodne pigmentowe EPSON SureColor SC-T; plotery

oraz profesjonalne drukarki do proofingu/fotograficzne EPSON SC-P oraz tzw. suche laby EPSON
SURELAB; chemię do poligrafii Sun Chemical; 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.

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 dru ku DTG bez po śred nio na odzie ży, no wy atra ment UltraChrome DG, cer ty fi ka ty
Oeko -Tex® Stan dard 100; suRecoloR sc -f630 0 (44”), sc -f720 0 (64”) oraz sc -f9400H (64”) pierw sze
roz wią za nie do dru ku sub li ma cyj ne go na tek sty liach z uży ciem atra men tów flu ore scen cyj nych. Mo de le wy -
ko rzy stu ją no wy atra ment UltraChrome DS; suRecoloR sc -f500 – pierw sza 24-ca lo wa biur ko wa dru kar -
ka sub li ma cyj na z moż li wo ścią uzu peł nia nia atra men tu rów nież pod czas dru ko wa nia; suRecoloR sc -s40 -
61 0, sc -s60610 l i sc -s80610 l (64”) bę dą ce roz wi nię ciem se rii SureColor SC -S po przez wy ko rzy sta nie 1,5-
li tro wych wor ków z atra men tem, co za pew nia wy so ką wy daj no ść i ni ski cał ko wi ty koszt eks plo ata cji (TCO).
Wy ko rzy stu ją one 4, 9 lub 10 eko lo gicz nych atra men tów UltraChrome GS3 – w tym czer wo ny, bia ły i me -
ta licz ny; suRecoloR sc -T to naj szyb sze na ryn ku, 5-ko lo ro we ma szy ny do za sto so wań POS, CAD, GIS, dru -
ku ją ce 2880x14 40 dpi na pod ło żach 24, 36 i 44”, w wer sji 1- lub 2-rol ko wej, z opcją roz bu do wy o ska ner.

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

DKS SP. Z O.O.
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale k. Gdańska
tel. kom.: 539 199 466

oddziały | Warszawa | Białystok I Bydgoszcz | Katowice |
Kraków | Łódź | Olsztyn | Poznań | Rzeszów | Szczecin |
Wrocław I Gdańsk I

e-mail: m.sawala@dks.pl / www.dks.pl

RozwIązaNIa wIelkofoRmaTowe w ofeRcIe Dks
n produkcyjny, hybrydowy ploter o szerokości 2 m, technologia UV 

– Konica Minolta AccurioWide 200,
n produkcyjne, dwurolkowe plotery 64" w technologii Canon UVgel 

– Océ Colorado 1640 i Océ Colorado 1650,
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.

DIGIPRINT DosTaRcza RozwIązaNIa Dla RyNku PolIGRafII. 
Portfolio obejmuje m.in.: 
n arkuszowe maszyny cyfrowe HP Indigo 50000 / 30000 / 12000 / 7900 / 5900; 
n rolowe maszyny cyfrowe HP Indigo 20000 / 8000 / 6900; 
n maszyny do druku wielkoformatowego HP latex 3600 / 3200 / 1500 / R2000 / R1000;
n przemysłowe maszyny do druku na tekturze HP scitex 11000 / 15500 / 17000;
n maszyny do druku na tekstyliach d.gen oraz HP stitch;
n automatyczne trymery tnące fotoba;
n oprogramowanie: Esko, Caldera, GMG, Measure Color. 
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę: www.digiprint.pl

DIGIPRINT
ul. Annopol 4A
03-236 Warszawa
tel.: 22 295 03 80
fax: 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.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

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 rozwiązania do cięcia od małych ploterów po w pełni zautomatyzowane urządzenia firmy Elitron
n najszybsze rozwiązania druku 3D dla reklamy firmy Massivit 3D
n autoryzowany i profesjonalny serwis inżynierski oferowanych produktów
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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.nowasublimacja.pl
www.integart.com.pl, www.hplatex.pl
www.drukarki3dhp.pl, www.komplementarne.pl

IN Te GaRT – wIo Dą cy Dys TRy bu ToR TecH No lo GII HP la Tex, w tym dru ka rek HP La tex III  ge ne ra cji,
in no wa cyj nych i prze ło mo wych tech no lo gicz nie w seg men cie ma łych i śred nich urzą dzeń do cy fro we go
dru ku wiel ko for ma to we go oraz HP La tex R - se ries; do dru ku na me diach sztyw nych z uży ciem bia łe go
atra men tu. Dys try bu tor dru ka rek do dru ku 3D, na po zio mie mo le ku lar nym – 3D HP jeT fu sIoN oraz
dru ka rek HP stitch s - se ries, ofer u ją cych no wy wy mia r dru ku sub li ma cyj ne go. Port fo lio uzu peł nia ją 
sys te my tną ce mar ki zünd oraz urzą dze nia kom ple men tar ne, tj. apli ka to ry bub ble -free, plo te ry tną ce
sum ma, la mi na to ry Ne schen oraz me fu, a tak że try me ry (ręcz ne keencut, po łau to ma tycz ne i au to ma -
tycz ne mar ki fle xa). au tor pro jek tu www.eko lo gicz na dru kar nia.pl; wspie ra ją ce go fir my dzia ła ją ce
w opar ciu o eko lo gicz ne po dej ście do dru ku. Uzy skaj Cer ty fi kat Eko lo gicz nej Dru kar ni i zo stań Eko lo -
gicz nym Part ne rem In te gart! kon takt: To masz mel zac ki – kom.: +48 603 999 081, mel zac ki@in te gart.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

jeT Pol.Pl two rzą pro fe sjo na li ści z po nad pięt na sto let nim do świad cze niem w bran ży po li gra ficz nej. 
Na sza ofeR Ta I usłu GI De Dy ko wa Ne są Dla DRu ku wIel ko foR ma To we Go.
ofe ru je my kom plek so wy wa chlarz roz wią zań obej mu ją cy m.in.: 
ma szy ny, atra men ty oraz usłu gi ser wi so we, wspie ra jąc dru kar nie wiel ko for ma to we.
Je ste śmy dys try bu to rem m.in.: jHf (prze my sło wych dru ka rek UV/UV -LED), 
okI (dru ka rek wiel ko for ma to wych eko sol wen to wych oraz sub li ma cyj nych), 
kIP Pax (ma szyn do si to dru ku) i in nych sprzę tów.

Za pra sza my do kon tak tu i od wie dze nia na szej stro ny www.jet pol.pl
oraz na sze go skle pu in ter ne to we go www.sklep.jet pol.pl.

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 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 sys te mów i me tod dru ku. Nie ustan nie in we stu je w ba da nia i roz wój, wy zna cza jąc
przy tym stan dar dy. Od po wia da na po trze by ofe ru jąc druk sen so rycz ny czy per so na li zo wa ny, a tak że roz -
wią za nia roz sze rzo nej rze czy wi sto ści. 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. 
jest li de rem 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. Do star cza kom plek so wo 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. W swo im port fo lio ma sze reg
roz wią zań z za kre su mo ni to rin gu i za pew nie nia bez pie czeń stwa.
Dzię ki 15 serwisowo-sprzedażowym od dzia łom w kra ju z po wo dze niem ob słu gu je klien tów w ca łej Pol sce.

OKI EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
Osoba kontaktowa: 
Krzysztof Nakielski, tel.: 22 44 86 500
krzysztof.nakielski@okieurope.com
www.oki.com/pl

okI to je den z czo ło wych pro du cen tów urzą dzeń dru ku ją cych oraz roz wią zań z za kre su dru ku z bar -
dzo sze ro kim port fo lio de dy ko wa nym wy dru kom pro fe sjo nal nym, spe cja li stycz nym i biu ro wym.
OKI wpro wa dzi ło na ry nek ca ła ga mę nie sa mo wi cie szyb kich, funk cjo nal nych i wy daj nych pro duk tów:
n Urzą dze nia opar te na wie lo krot nie na gra dza nej tech no lo gii bia łe go to ne ra z se rii Pro7411wT,

Pro8432wT, Pro9541, Pro9542 de dy ko wa ne ter mo trans fe ro wi i gra phic arts.
n Cał ko wi ta no wość – Pro9541wT ja ko pierw sza na ryn ku umoż li wia kla sycz ny druk ter mo trans fe ro wy

oraz si to dru ko wy  – ter mo trans fer hy bry do wy w 5 ko lo rach (CMYK+Bia ły) na żą da nie w tech no lo gii LED.
n In no wa cyj ne su cho to ne ro we dru kar ki ety kiet LED Pro1040 i Pro1050 (CMYK + W) w sys te mie Roll2Roll.
n Re no mo wa ne eko -sol wen to we plo te ry z se rii colorPainter (M -64s, H3 -104s). 
n Dru kar ki i MFP dla firm.

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

www.polkos.com.pl

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.

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

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

Naj now szą se rię plo te rów lak so wych RI coH PRo™ l5100 wy róż nia naj wyż sza pręd kość dru ku w swo -
jej kla sie – do 46,7 m2/h, ni ska tem pe ra tu ra utrwa la nia oraz moż li wość ob słu gi sze ro kiej ga my me diów. 

Urzą dze nia te dru ku ją na me diach o sze ro ko ści od 210 mm do 1,6 m i mak sy mal nej ma sie 55 kg. Wy -
po sa żo no je w in no wa cyj ną ge ne ra cję gło wic pie zo elek trycz nych Ri coh GeN5 wy ko rzy stu ją cych tech -
no lo gię „mul ti drop jet ting”.

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

ves PloTeR jesT DysTRybuToRem jaPońskIej fIRmy GRaPHTec, 
czołoweGo PRoDuceNTa PloTeRÓw TNącycH. W naszej ofercie znajdują się: 
n rol ko we plo te ry tną ce umoż li wia ją ce pre cy zyj ne wy cię cie po ob ry sie gra fi ki 

do wol ne go kształ tu, wy dru ko wa nej do wol ną me to dą;
n wy kroj ni ki „f - maRk” umoż li wia ją ce se ryj ne wy ci na nie ety kiet wy dru ko wa nych 

na ma te ria łach for ma tu: A4 – 350x50 0 mm;
n ta bli co we plo te ry tną ce umoż li wia ją ce cię cie, bi go wa nie i fre zo wa nie kar to nu, 

tek tu ry, two rzyw sztucz nych itp.;
n plo te ry dru ku ją ce sol wen to we i uv – umoż li wia ją ca wy druk 

na ma te ria łach pła skich o gru bo ści do 120 mm.

VES PLOTER
ul. Chojnowska 6C
03-583 Warszawa
tel./fax: 22 633 36 14
e-mail: vesploter@vesploter.pl
www.vesploter.pl

.plBądź na bieżąco, poznawaj nowości 

z branży druku 3D, druku przemysłowego i funkcjonalnego,
informacje o druku na tekstyliach, szkle, drewnie i ceramice.


