DosTawcy uRząDzeń Do DRuku wIelkofoRmaToweGo

REKLAMA

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

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

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

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.

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

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

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

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.

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

oD 2006 Roku DosTaRczamy INNowacyjNe RozwIązaNIa Dla Reklamy I PolIGRafII.
Dystrybutor urządzeń i produktów wiodących marek: DTG Digital, Compress UV, OKI, Aﬁnia Label, D.P.R., Forever.
n DTG DIGITal – drukarki DTG do tekstyliów, oprogramowanie, tusze, urządzenia wspomagające
n okI – drukarki termotransferowe i drukarki rolowe do etykiet z białym tonerem
n comPRess – drukarki UV z płaskim stołem, tusze UV
n afINIa label – cyfrowe drukarki do pełnokolorowego druku etykiet z roli, urządzenia wykańczające
n D.P.R. – urządzenia wykańczające do etykiet
n foReveR – papiery i folie do termotransferu
Do wszystkich sprzedawanych przez nas rozwiązań oferujemy pełen zakres materiałów
eksploatacyjnych, wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

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

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
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suRecoloR-f2100 do druku DTG bezpośrednio na odzieży, nowy atrament UltraChrome DG, certyﬁkaty
Oeko-Tex® Standard 100; suRecoloR sc-f6300 (44”), sc-f7200 (64”) oraz sc-f9400H (64”) pierwsze
rozwiązanie do druku sublimacyjnego na tekstyliach z użyciem atramentów ﬂuorescencyjnych. Modele wykorzystują nowy atrament UltraChrome DS; suRecoloR sc-f500 – pierwsza 24-calowa biurkowa drukarka sublimacyjna z możliwością uzupełniania atramentu również podczas drukowania; suRecoloR sc-s40610, sc-s60610l i sc-s80610l (64”) będące rozwinięciem serii SureColor SC-S poprzez wykorzystanie 1,5litrowych worków z atramentem, co zapewnia wysoką wydajność i niski całkowity koszt eksploatacji (TCO).
Wykorzystują one 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 24, 36 i 44”, w wersji 1- lub 2-rolkowej, z opcją rozbudowy o skaner.
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INTeGaRT – wIoDący DysTRybuToR TecHNoloGII HP laTex, w tym drukarek HP Latex III generacji,
innowacyjnych i przełomowych technologicznie w segmencie małych i średnich urządzeń do cyfrowego
druku wielkoformatowego oraz HP Latex R- series; do druku na mediach sztywnych z użyciem białego
atramentu. Dystrybutor drukarek do druku 3D, na poziomie molekularnym – 3D HP jeT fusIoN oraz
drukarek HP stitch s- series, oferujących nowy wymiar druku sublimacyjnego. Portfolio uzupełniają
systemy tnące marki zünd oraz urządzenia komplementarne, tj. aplikatory bubble-free, plotery tnące
summa, laminatory Neschen oraz mefu, a także trymery (ręczne keencut, połautomatyczne i automatyczne marki flexa). autor projektu www.ekologicznadrukarnia.pl; wspierającego firmy działające
w oparciu o ekologiczne podejście do druku. Uzyskaj Certyﬁkat Ekologicznej Drukarni i zostań Ekologicznym Partnerem Integart! kontakt: Tomasz melzacki – kom.: +48 603 999 081, melzacki@integart.com.pl

INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1, 55-330 Błonie k/Wrocławia

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.: jHf (przemysłowych drukarek UV/UV-LED),
okI (drukarek wielkoformatowych ekosolwentowych oraz sublimacyjnych),
kIPPax (maszyn do sitodruku) i innych sprzętów.

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

Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszej strony www.jetpol.pl
oraz naszego sklepu internetowego www.sklep.jetpol.pl.

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

koNIca mINolTa specjalizuje się w doradztwie biznesowym i nowoczesnych technologiach, dostarczając szereg wiodących systemów i metod druku. Nieustannie inwestuje w badania i rozwój, wyznaczając
przy tym standardy. Odpowiada na potrzeby oferując druk sensoryczny czy personalizowany, a także rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości. Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład
grupy Konica Minolta, Inc. z siedzibą w Japonii.
jest liderem rynku druku produkcyjnego i przemysłowego oraz czołowym dostawcą biurowych
urządzeń wielofunkcyjnych. Dostarcza kompleksowo usługi IT, oferując szeroki wachlarz rozwiązań
optymalizujących procesy biznesowe w średnich i dużych organizacjach. W swoim portfolio ma szereg
rozwiązań z zakresu monitoringu i zapewnienia bezpieczeństwa.
Dzięki 15 serwisowo-sprzedażowym oddziałom w kraju z powodzeniem obsługuje klientów w całej Polsce.

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

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

okI to jeden z czołowych producentów urządzeń drukujących oraz rozwiązań z zakresu druku z bardzo szerokim portfolio dedykowanym wydrukom profesjonalnym, specjalistycznym i biurowym.
OKI wprowadziło na rynek cała gamę niesamowicie szybkich, funkcjonalnych i wydajnych produktów:
n Urządzenia oparte na wielokrotnie nagradzanej technologii białego tonera z serii Pro7411wT,
Pro8432wT, Pro9541, Pro9542 dedykowane termotransferowi i graphic arts.
n Całkowita nowość – Pro9541wT jako pierwsza na rynku umożliwia klasyczny druk termotransferowy
oraz sitodrukowy – termotransfer hybrydowy w 5 kolorach (CMYK+Biały) na żądanie w technologii LED.
n Innowacyjne suchotonerowe drukarki etykiet LED Pro1040 i Pro1050 (CMYK + W) w systemie Roll2Roll.
n Renomowane eko-solwentowe plotery z serii colorPainter (M-64s, H3-104s).
n Drukarki i MFP dla ﬁrm.

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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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

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

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

PLUS DIGITAL
ul. Kraszewskiego 7, 85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40
biuro@plusdigital.pl
www.plusdigital.pl
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P.H.U. POLKOS MARIUSZ KOSIOR
ul. Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz
tel.: 52 345 24 50

REKLAMA

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)

www.polkos.com.pl

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

RICOH POLSKA SP. Z O.O.
ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa

Najnowszą serię ploterów laksowych RIcoH PRo™ l5100 wyróżnia najwyższa prędkość druku w swojej klasie – do 46,7 m2/h, niska temperatura utrwalania oraz możliwość obsługi szerokiej gamy mediów.
Urządzenia te drukują na mediach o szerokości od 210 mm do 1,6 m i maksymalnej masie 55 kg. Wyposażono je w innowacyjną generację głowic piezoelektrycznych Ricoh GeN5 wykorzystujących technologię „multidrop jetting”.

Kontakt: tel.: 22 651 96 37
ricoh@ricoh.pl
www.ricoh.pl

RolaND DG coRPoRaTIoN jesT wIoDącym PRoDuceNTem uRząDzeń cyfRowycH
zaprojektowanych, aby pomóc profesjonalistom, a także rzemieślnikom i hobbystom przekształcić
wyobraźnię w rzeczywistość.
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

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

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

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.

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

ves PloTeR jesT DysTRybuToRem jaPońskIej fIRmy GRaPHTec,
czołoweGo PRoDuceNTa PloTeRÓw TNącycH. W naszej ofercie znajdują się:
n rolkowe plotery tnące umożliwiające precyzyjne wycięcie po obrysie graﬁki
dowolnego kształtu, wydrukowanej dowolną metodą;
n wykrojniki „f- maRk” umożliwiające seryjne wycinanie etykiet wydrukowanych
na materiałach formatu: A4 – 350x500 mm;
n tablicowe plotery tnące umożliwiające cięcie, bigowanie i frezowanie kartonu,
tektury, tworzyw sztucznych itp.;
n plotery drukujące solwentowe i uv – umożliwiająca wydruk
na materiałach płaskich o grubości do 120 mm.

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.

Bądź na bieżąco, poznawaj nowości
z branży druku 3D, druku przemysłowego i funkcjonalnego,

.pl

informacje o druku na tekstyliach, szkle, drewnie i ceramice.
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