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dostAwcy urządzeŃ do druku cyfrowego, urządzeniA wielofunkcyjne REKLAMA

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 bezpośrednim importerem i dystrybutorem urządzeŃ do druku nA tekstyliAch
orAz druku wielkoformAtowego nA podłoŻAch reklAmowych. W  ofercie znajdują się plotery
i akcesoria renomowanych producentów, w tym: plotery sublimAcyjne marki epson (seria SC-F),
gongzheng oraz homer; wysokiej jakości kalandry włoskiej firmy trAnsmAtic i prasy termotransferowe
metAlnoX i trAnsmAtic; plotery ekosolwentowe epson serii SC-S oraz plotery do druku
pigmentowego serii SC-P i SC-T. 
API.PL posiada w ofercie urządzenia do druku UV marki hAndtop, objęte standardową 24-miesięczną
gwarancją oraz 6-miesięczną gwarancją na głowice. W ofercie posiadamy urządzenia i akcesoria do
sitodruku marki roQ. Oferujemy również pełen wachlarz AtrAmentów do druku w ww. technologiach.
Naszym atutem jest profesjonalny i doświadczony zespół serwisowy. Pełna oferta na www.api.pl.

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

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 sprzedAŻ urządzeŃ introligAtorskich: zszywarek RINAK, ENAK, TAK oraz wiertarek
do papieru CITOBORMA – ręcznych 1-wrzecionowych; półautomatycznych i automatycznych 
2-, 4-, 6-wrzecionowych. Części zamienne do urządzeń introligatorskich marki NAGEL.

n mAteriAły introligAtorskie: zszywki płaskie i z oczkiem, wiertła stalowe, teflonowe, 
do tekstyliów.

n rAkle mdc dla flekso-, tampon- i wklęsłodruku firmy Daetwyler SwissTec: niepowlekane,
powlekane warstwą ceramiczną np. LongLife o bardzo wysokiej żywotności, powlekane Soft 
o podwyższonej odporności na korozję i redukujące rysy oraz smugi, nierdzewne 
i specjalistyczne do Cold Seal, laminacji itp. Konsultacje, dobór i testy rakli.

n premium setter – system grawerowania elastomerowych form firmy Hell Gravure.

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

systemy druku cyfrowego VersAfire.

n VersAfire ep – bezpieczeństwo i jakość od pierwszego do ostatniego arkusza. 

n VersAfire eV – różnorodność zastosowań i uszlachetnień. 

n VersAfire em – ekonomiczna produkcja monochromatyczna. 

n prinect digitAl frontend – intuicyjny interfejs użytkownika, wysoce zautomatyzowane
procesy, wydajny RIP i system zarządzania barwą. Doskonałe narzędzie dla profesjonalistów.

HEIDELBERG POLSKA SP. Z O.O.
ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa
tel.: 22 57 89 000, fax: 22 57 89 652
info.pl@heidelberg.com
www.heidelberg.pl

ATRIUM CENTRUM 
PLOTEROWE SP. Z O.O.
ul. Gosławicka 2D, 45-446 Opole
tel.: 77 458 16 81, fax: 77 458 16 82
www.atrium.com.pl

Atrium Centrum Ploterowe od 1993 roku jest wiodącym polskim dostawcą kompleksowych rozwiązań
do produkcji reklamy wielkoformatowej. Firma posiada certyfikat ISO 9001.

Atrium jest wyłącznym dystrybutorem wielkoformAtowych drukArek firmy mutoh
(żywicznych, LED, sublimacyjnych), wielkoformAtowych drukArek led firmy efi, ploterów
summA, lAminAtorów i trymerów neolt, oprogrAmowAniA onyX i wielu innych. Kilka tysięcy
instalacji świadczy o ogromnym doświadczeniu i profesjonalizmie.

Aktualnie firma zatrudnia ponad 100 specjalistów.
Firma posiada oddziały w: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie.
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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.

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

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 SUMMA – plotery bębnowe: SUMMA S-Class 2, SUMMACut, 
n SUMMA F – wielofunkcyjne plotery stołowe 
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!

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 pro3 – ma szy na wy po sa żo na w se mi ro -
ta cyj ny mo duł sztan cu ją cy i ze spół flek so gra ficz ny. Ma szy na skie ro wa na jest do dru karń po szu ku-
ją cych roz wią za nia cy fro we go, de dy ko wa ne go krót kim i śred nim se riom, jak też ety kie tom per so na -
li zo wa nym i wie lo wa rian to wym, wy ma ga ją cym do dat ko wych uszla chet nień, re ali zo wa nych w jed nym
prze bie gu. Kom pak to we wy mia ry. Pręd kość do 23,4 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.

MÜLLER MARTINI EASTERN EUROPE GMBH
Reinhartsdorfgasse 1. A-2320 Rannersdorf, Austria 
Telefon +431706 4777
Kontakt w Polsce: +48 660 482 382
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

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. 

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

Kontakt: tel.: (22) 256 15 55
ricoh@ricoh.pl 
www.ricoh.pl

ri coh pol skA zA pew niA do stęp do kom plek so wej ofer ty ko lo ro wych i mo no chro mA -
tycz nych sys te mów do cy fro we go dru ku pro duk cyj ne go. Wśród nich znaj du ją się:
n Roz wią za nia ko lor dla ma łych dru kar ni i CRD: se ria pro c5300s
n Roz wią za nia ko lor dla śred nio na kła do wych dru kar ni: se ria pro c7200x z pią tą sta cją na to ner spe cjal ny
n Roz wią za nia ko lor wy so kona kła do we: se ria pro c9200
n Roz wią za nia mo no dla każ de go ryn ku: se ria pro c8300
Sys te my Ri coh po zwa la ją na druk na sze ro kiej ga mie me diów i za pew nia ją do stęp do wie lu do dat ko -
wych fi ni sze rów.
W na szej ofer cie znaj du ją się rów nież urzą dze nia do dru ku wiel ko for ma to we go – plo te ry la tek so we, urzą -
dze nia ty pu flat bed UV, jak rów nież urzą dze nia do bez po śred nie go dru ku na odzie ży – dtg.
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SMART LFP
ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice
tel. kom.: 603 999 081, e-mail: biuro@smartlfp.pl
www.smartlfp.pl

profesjonAlnA integrAcjA środowiskA produkcyjnego w brAnŻy lfp. 
W ofercie firmy:
n efi – dru kar ki wiel ko for ma to we: Efi Vu tek, Efi Ma tan, Efi PRO, Efi FabriVU. 

EFI ma wszyst ko, cze go Two ja fir ma po trze bu je, aby od nieść suk ces.
n dA tA li ne – opro gra mo wa nie mul ti press. Pro fe sjo nal na au to ma ty za cja or ga ni za cji 

biz ne so wej. MUL TI PRESS to ERP, MIS i CRM w jed nym roz wią za niu.
n en gView sys tems – opro gra mo wa nie EngView Packaging Su ite 7 to pro fe sjo nal ne opro gra -

mo wa nie do pro jek to wa nia kon struk cji i za ma wia nia on li ne opa ko wań i eks po zy to rów POP/POS.
n zünd – wie lo za da nio we plo te ry sto ło we tną co -bi gu ją co -fre zu ją ce Zünd G3, D3, S3; 
n opro grA mo wA nie zünd: Zünd Cut Cen ter (ZCC) oraz Zünd De sign Cen ter (ZDC).

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

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 bAlAcron internAtionAl.
do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne na etapie wdrożenia oraz
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

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: 
PrimelinkB9100, D95/D110/D125/D136, Nuvera EA 120/144/157, Nuvera 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:
PrimelinkC9065/C9070, Versant 180, Versant 3100, Iridesse, iGen 5

n sys te my In kje to we: Tri vor 2400 HD/HF, Rial to 900, Baltoro 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 32 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, Kierownik Sprzedaży w Polsce
tel. +48 665 107 610, michal.kuczkowski@flintgrp.com
www.xeikon.com

RISET POLSKA
ul. Maszewska 28, 01-925 Warszawa
tel.: (22)  864 65 55; (22) 669 92 46
riset@riset.pl, dok@riset.pl
http://riset.pl

riset pol skA to dekAdy doświAdczeŃ hAndlowych i serwisowych jAko dostAwcA technologii
i usług. w ofercie posiAdAmy urządzeniA do obróbki druku cyfrowego i offsetowego.
Je ste śmy dys try bu to rem ja poń skich ma szyn uchidA – au to ma tycz nych fo lia rek ze zło ce niem, fal ce rek,
sys te mów zbie ra ją cych pod ci śnie nio wych i cier nych, utrzą sa rek, wy ci na rek z for ma tu z bi go wa niem i per -
fo ra cją, morgAnA – okle ja rek do ksią żek PUR, bi gó wek i fal cer ko -bi gó wek, plockmAtic – cy fro wych 
i of f se to wych sys te mów zbie ra ją co -szy ją cych oraz sys te mów ko per tu ją cych, powis – sys te mów do ele -
ganc kiej opra wy do ku men tów, cAslon – wy ci na rek, zło cia rek bez ma try co wych i ka sze ró wek, tAuler –
pneu ma tycz nych fo lia rek, spc – wier ta rek do pa pie ru, dziur ka czy, per fo ra to rów dziur ku ją cych, intec –
płaskich ploterów tnących; thermo-o-type – sztanc płaskich. W bo ga tej ofer cie znaj du ją się rów nież
monochromAtyczne i kolorowe drukArki lAserowe oraz urządzeniA wielofunkcyjne utAX.

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

producent mAszyn i urządzeŃ 
dlA poligrAfii i przemysłu opAkowAniowego
n przewijarki
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 przewijarki stołowe
n przecinarki i nacinarki do gilz
n wózki do załadunku roli
n urządzenie do składania etykiet (fan-folder)


