DosTawcy maTeRIałów, PoDłoży I uRząDzeń Do DRuku Na TeksTylIacH
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REKLAMA

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.

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 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.
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.

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

API.PL SPÓŁKA Z O.O.
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 86/88

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

n

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

EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
ul. Trakt Lubelski 410, 04-667 Warszawa
tel.: +48 (22) 740 44 16
contact@ekstreme.pl
www.ekstreme.pl
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suRecoloR-f2100 drukarka DTG do pracy z rozdzielczością 1440x1440 dpi i wykorzystaniem
białego tuszu. Oferuje jeszcze wyższą szybkość i niezawodność przy niższym TCO oraz oprogramowanie do projektowania Garment Creator.
suRecoloR sc-f7200 (64”), suRecoloR sc-f9400 (64”) (SC-F9400H dodatkowo oferuje dwa
atramenty ﬂuorescencyjne), suRecoloR sc-f6300 (44”) oraz suRecoloR sc-f500 (24”) to kompletne rozwiązania do druku sublimacyjnego, które obejmują sprzęt, tusz, oprogramowanie, głowicę,
papier sublimacyjny, gwarancję i serwis.
moNNa lIsa evo TRe 8 /16/ 32- lub 64-głowicowe maszyny do przemysłowego druku na tekstyliach (DTF). Atramenty pigmentowe, kwasowe, reaktywne i dyspersyjne drukują na szerokiej gamie
tkanin i dzianin. Jakość rezultatów idzie w parze z szybkością (do 779 m2/h).

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.
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INTeGaRT – czołowy DysTRybuToR RozwIązań TecHNoloGIczNycH fIRmy HP DeDykowaNycH
Do DRuku TkaNIN. Portfolio drukarek: HP latex serii 300 oraz 500, a od 2019 r. drukarek HP stitch
s-series, oferuje nowy wymiar druku lateksowego i sublimacyjnego, umożliwiającego druk pośredni
i bezpośredni na tkaninach. Portfolio tkanin do druku jest stale rozszerzane o innowacyjne produkty,
w tym ekologiczne, biodegradowalne, pozbawione PCW, łatwe w recyklingu, z certyﬁkatami ekologiczności. Integart jest autorem projektu ekologicznadrukarnia.pl; wspierającego ﬁrmy oferujące ekologiczne
media, w tym tkaniny do druku, takie jak: Jet UP/BC Dickson Evergreen, Apex Premium Easy i Canvas
Stick, Mitylon/Mikroﬁbra, Apex Premium Textile Backlite/Frontlit/Blockout. Proponowane nowości
i bestsellery z oferty tkanin: Berger Textiles: Display, Samba, G-Flag, Blockout Directo FR; Aurich Textilien: Digipanorama, Digicompetition, Digifascination; PONGS Stretch Twill Soft i inne.

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

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. Certyﬁkowani inżynierowie serwisu LFP pomagają we wdrażaniu procesów produkcji na każdym urządzeniu drukującym marki 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

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.

tel.: 71 31 51 601, tel./fax: 71 31 51 602
info@integart.com.pl, www.integart.com.pl
www.nowasublimacja.pl

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

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 całą gamę niesamowicie szybkich, funkcjonalnych i wydajnych produktów:
Urządzenia oparte na wielokrotnie nagradzanej technologii białego tonera z serii Pro: Pro7411WT,
Pro8432WT, Pro9541, Pro9542 dedykowane do termotransferu i druku 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 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne dla ﬁrm.
n

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

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.
n Tapety
n Folie samoprzylepne
n Tekstylia
ofeRujemy:
n Media do systemów
n Materiały do podświetleń
n Materiały ścienne
n Banery
n Laminaty
wystawienniczych
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 polskim dystrybutorem podłoży dla poligraﬁi oferującym szeroki wachlarz mediów do komunikacji wizualnej. Kompleksowa oferta oprócz artykułów pierwszej potrzeby VISUAL COMMUNICATION
takich jak: papiery: billboardowe, BBS, citylight, banery, siatki, folie bezklejowe: backlit, Roll-up, POP-up,
folie samoprzylepne oraz laminaty zawiera szereg specjalności: tapety, tkaniny poliestrowe i płótna.
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
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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

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
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