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DosTawcy maTeRIałów, PoDłoży I uRząDzeń Do DRuku Na TeksTylIacH REKLAMA

aPI.Pl jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń firmy EPSON do DRuku sublImacyjNeGo, PloTeRów
uv firmy HANDTOP oraz PRas I kalaNDRów marki TRANSMATIC. W ofercie API.PL znajdują się także
uRząDzeNIa: EPSON Do DRuku: DTG, ekosolwentowego i pigmentowego; HOMER do druku na tkaninach
i druku sublimacyjnego; kalaNDRy I PRasy marki Transmatic; lamINaToRy marek Drytac, Ecoroll; PloTeRy
TNące I TRymeRy marek Keencut, Summa; oczkaRkI I sTojakI Na meDIa firmy Plastgrommet. API.PL
to również szeroka oferta mediów i atramentów: meDIa Do DRuku veslINe: papiery sublimacyjne, canvasy,
tapety, papiery fotograficzne, papiery graficzne, PVC do roll-upów, folie do podświetleń, folie samoprzylepne
monomeryczne, laminaty; lamINaTy I folIe moNTażowe oraz folIe TeRmoTRaNsfeRowe,
aTRameNTy I PRoGRamy RIP. W zakresie sIToDRuku API.PL proponuje: urządzenia amerykańskiej firmy
M&R (karuzele sitodrukowe) oraz farby: plastizolowe, wodne, rozpuszczalnikowe, silikonowe.

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.
Sie dzi ba głów na fir my Bro ther de dy ko wa na urzą dze niom prze my sło wym, ta kim jak ma szy ny dru -
ku ją ce i szy ją ce, do star cza ją ca urzą dze nia na ryn ki eu ro py, afry ki i bli skie go wscho du, znaj du je się
w miej sco wo ści Em me rich am Rhe in w Niem czech. Wraz z na szym od dzia łem w Bo lo nii (Wło chy) 
za trud nia my łącz nie 70 pra cow ni ków, w tym tech ni ków, in ży nie rów włó kien nic twa, pra cow ni ków 
lo gi sty ki ma ga zy no wej i spe cja li stów ds. sprze da ży.
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.

AMAGRAF SP. Z O.O. SP.K.
ul. Andrzeja Struga 23/400
95-100 Zgierz
tel.: +48 42 716 99 99
tel. kom.: +48 799 117 949
tel. kom.: +48 799 177 949
biuro@amagraf.pl
www.solwentowe.pl / www.introligatorskie.pl
www.kopiarki.lodz.pl / develop.sklep.pl
www.amagraf.pl

amaGRaf oD wIelu laT sPecjalIzuje sIę w DosTaRczaNIu RozwIązań Dla DRukaRNI, bIuR 
I uRzęDów oRaz seRwIsIe I oPIece TecHNIczNej NaD PaRkIem maszyNowym.

w ofercie firmy znajdują się urządzenia do produkcyjnego i biurowego druku cyfrowego marek konica
minolta, Develop, canon, a także plotery wielkoformatowe, solwentowe / żywiczne / uv / caD znanych
producentów m.in. mutoh, okI. Firma konfiguruje na życzenie klienta oraz wdraża do pracy plotery
frezujące / grawerujące oraz termiczne. Ponadto Amagraf wyposaża drukarnie w zaawansowane systemy
wykańczania i uszlachetniania wydruków japońskiego Duplo.
Firma opiera swoją działalność na sprawdzonych rozwiązaniach sukcesywnie rozszerzając portfolio oraz
jest systematycznie obecna na największych imprezach branżowych.

n su Re co loR -f2 10 0 dru kar ka DTG do pra cy z roz dziel czo ścią 1440x14 40 dpi i wy ko rzy sta niem 
bia łe go tu szu. Ofe ru je jesz cze wyż szą szyb kość i nie za wod ność przy niż szym TCO oraz opro gra mo -
wa nie do pro jek to wa nia Gar ment Cre ator. 

n su Re co loR sc -f7200 (64”), su Re co loR sc -f9400 (64”) (SC -F9400 H do dat ko wo ofe ru je dwa 
atra men ty flu ore scen cyj ne), su Re co loR sc -f6300 (44”) oraz su Re co loR sc -f500 (24”) to kom -
plet ne roz wią za nia do dru ku sub li ma cyj ne go, któ re obej mu ją sprzęt, tusz, opro gra mo wa nie, gło wi cę,
pa pier sub li ma cyj ny, gwa ran cję i ser wis. 

n moN Na lI sa evo TRe 8 /16/ 32- lub 64-gło wi co we ma szy ny do prze my sło we go dru ku na tek sty -
liach (DTF). Atra men ty pig men to we, kwa so we, re ak tyw ne i dys per syj ne dru ku ją na sze ro kiej ga mie 
tka nin i dzia nin. Ja kość re zul ta tów idzie w pa rze z szyb ko ścią (do 779 m2/h).

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O.
Oddział w Polsce

tel.: 22 375 75 13
www.epson.pl

oD 2006 Roku DosTaRczamy INNowacyjNe RozwIązaNIa Dla Reklamy I PolIGRafII.
DysTRybuToR uRząDzeń I PRoDukTów wIoDącycH maRek:
n DTG DIGITal – drukarki DTG do tekstyliów, oprogramowanie, tusze, urządzenia wspomagające.
n okI – drukarki termo-transferowe  i drukarki rolowe do etykiet z białym tonerem
n comPRess – drukarki UV z płaskim stołem, tusze UV.
n afINIa label – cyfrowe drukarki do pełno-kolorowego druku etykiet z roli, urządzenia wykańczające.
n D.P.R. – urządzenia wykańczające do etykiet.
n foReveR – papiery i folie do termo-transferu.
Do wszystkich sprzedawanych przez nas rozwiązań oferujemy pełen zakres materiałów
eksploatacyjnych, wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

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

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

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
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IN Te GaRT – czo ło wy Dys TRy bu ToR Roz wIą zań TecH No lo GIcz NycH fIR my HP De Dy ko wa NycH
Do DRu ku Tka NIN. Port fo lio dru ka rek: HP la tex se rii 300 oraz 500, a od 2019 r. dru ka rek HP stitch
s -se ries, ofe ru je no wy wy mia r dru ku la tek so we go i sub li ma cyj ne go, umoż li wia ją ce go druk po śred ni 
i bez po śred ni na tka ni nach. Port fo lio tka nin do dru ku jest sta le roz sze rza ne o in no wa cyj ne pro duk ty,
w tym eko lo gicz ne, bio de gra do wal ne, po zba wio ne PCW, ła twe w re cy klin gu, z cer ty fi ka ta mi eko lo gicz -
no ści. In te gart jest au to rem pro jek tu eko lo gicz na dru kar nia.pl; wspie ra ją ce go fir my ofe ru ją ce eko lo gicz ne
me dia, w tym tka ni ny do dru ku, ta kie jak: Jet UP/BC Dick son Ever gre en, Apex Pre mium Easy i Ca nvas
Stick, Mi ty lon/Mi kro fi bra, Apex Pre mium Te xti le Bac kli te/Fron tlit/Bloc ko ut. Pro po no wa ne no wo ści 
i be st sel le ry z ofer ty tka nin: Ber ger Te xti les: Di splay, Sam ba, G -Flag, Bloc ko ut Di rec to FR; Au rich Te xti -
lien: Di gi pa no ra ma, Di gi com pe ti tion, Di gi fa sci na tion; PONGS Stretch Twill Soft i in ne. 

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
www.nowasublimacja.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

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, 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: Teckwin, Polaroid, Fedar i Lamic. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Odwiedź nas na targach fesPa – MADRYT – 24-27 MARCA 2020 – STOISKO 5 – e59.

OKI EUROPE (POLSKA)
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 łą 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 Pro: Pro7411WT,

Pro8432WT, Pro9541, Pro9542 de dy ko wa ne do ter mo trans fe ru i dru ku 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 Dru kar ki i urzą dze nia wie lo funk cyj ne dla firm.

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

fIRma Polkos To wIoDący DosTawca maTeRIałów PRzezNaczoNycH Dla RyNku ReklamoweGo. 
Firma z wieloletnią tradycją, która sprosta oczekiwaniom każdego klienta.
Jesteśmy dostawcą materiałów do druku wielu znaczących firm na rynku polskim. 
ofeRujemy: n Tapety n Folie samoprzylepne n Tekstylia

n Media do systemów n Materiały do podświetleń n Materiały ścienne
wystawienniczych n Banery n Laminaty

Proponujemy Państwu najbardziej sprawdzone rozwiązania zarówno przy doborze odpowiedniego nośnika
do druku, jak również w temacie atramentów solwentowych marki Bordeaux, Veika i STS, których jesteśmy
dystrybutorem na terenie Polski.

zING jest pol skim dys try bu to rem pod ło ży dla po li gra fii ofe ru ją cym sze ro ki wa chlarz me diów do ko -
mu ni ka cji wi zu al nej. Kom plek so wa ofer ta oprócz ar ty ku łów pierw szej po trze by VI SU AL COM MU NI CA TION
ta kich jak: pa pie ry: bil l bo ar do we, BBS, ci ty li ght, ba ne ry, siat ki, fo lie bez kle jo we: bac klit, Roll -up, POP -up,
fo lie sa mo przy lep ne oraz la mi na ty za wie ra sze reg spe cjal no ści: ta pe ty, tka ni ny po lie stro we i płót na.

PollyTeX to marka własna zING obejmująca wyselekcjonowane podłoża do aplikacji/grafik ściennych 
caNvas: TkaNINy PolIesTRowe z atestem trudnopalności B1:
n POLLYTEX Polyester Canvas Matt n POLLYTEX TEXTILE BACKLIT SATIN 150 gsm
n POLLYTEX Cotton Canvas Matt n POLLYTEX POLYESTER BACKLIT 180 gsm

n POLLYTEX POLYESTER BLACK BACK 260 gsm

ZING SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
tel.: (+48 22) 592 29 29 / fax: (+22) 592 29 07
ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków
tel.: (+12) 684 39 80 / fax: (+12) 684 39 81

www.zing.com.pl
www.zingpackaging.com.pl

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
UV, wodnej oraz sublimacyjnej. Producentom opakowań dostarcza najszybsze, przemysłowe systemy do
druku jednoprzebiegowego. W ofercie firmy znajduje się także szerokie portfolio maszyn cyfrowych Durst
Phototechnik AG serii Alpha do druku na tkaninach i dzianinach, o szerokości od 1,8 m do 3,3 m które
produkują obrazy z prędkością do 1470 m2/h. Cer ty fi ko wa ni in ży nie ro wie ser wi su LFP po ma ga ją we wdra -
ża niu pro ce sów pro duk cji na każ dym urzą dze niu dru ku ją cym mar ki Durst.
LFP dostarcza również przemysłowe drukarki 3D firmy Massivit 3D dla rynku reklamowego, wysokiej klasy
plotery przemysłowe marek Bullmer i Elitron oraz oprogramowanie RIP i platformę e-commerce firmy Durst.

LFP INDUSTRIAL 
SOLUTIONS SP. Z O.O.
ul. Kwidzyńska 4
51-416 Wrocław

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


