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Dostawcy urząDzeń Do Druku cyFrowego i 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

Do staw ca urząDzeń Do Dru ku wiel ko For ma to we go
api.pl jest au to ry zo wa nym Dys try Bu to rem urzą Dzeń i ak ce so riów Do Dru ku wiel ko For -
ma to we go, prze zna czo nych za rów no Do Dru ku na poD ło żach sztyw nych i ro lo wych.
W asor ty men cie do stęp ne są plo te ry sub li ma cyj ne mar ki EP SON (se ria SC -F) – w tym NO WOŚĆ plo -
ter do sub li ma cyj ne go dru ku prze my sło we go Ep son SC -F10000; oraz do dru ku Dtg (w tym NO WOŚĆ
plo ter Ep son SC -F3000); sub li ma cyj ne plo te ry prze my sło we ma rek HO MER i GONG ZHENG.
API.PL jest rów nież au to ry zo wa nym dys try bu to rem dru ka rek do dru ku eko sol wen to we go mar ki EP SON
(se ria SC -S), któ re do sko na le spraw dza ją się przy pro duk cji gięt kich ma te ria łów re kla mo wych. Uzu peł -
nie niem ofer ty urzą dzeń do dru ku wiel ko for ma to we go są dru kar ki uV spraw dzo nej mar ki HAND TOP
z gło wi ca mi Ri coh Gen6 i Ky oce ra KJ4. 

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 9001:2015.

atrium jest wyłącznym DystryButorem wielkoFormatowych Drukarek Firmy mutoh
(żywicznych, LED, sublimacyjnych), wielkoFormatowych Drukarek leD Firmy eFi, ploterów
summa, laminatorów shielD, 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.

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

ama graF zaj mu je się Do star cza niem urzą Dzeń po li gra Ficz nych. 

spe cja li zu je my się w sys te mach pro duk cyj nych do dru ku cy fro we go, plo te rach wiel ko for ma to wych
oraz urzą dze niach in tro li ga tor skich i wy kań cza ją cych.
Do star cza my oraz ser wi su je my sys te my pro duk cyj ne do dru ku cy fro we go, dru kar ki sol wen to we, 
dru kar ki UV, plo te ry tną ce, plo te ry ter micz ne, plo te ry fre zu ją ce, gilotyny elektryczne i hydrauliczne, 
fal cer ki, zbie racz ki, okle jar ki, fo liar ki, zło ciar ki, la kie rów ki, bin dow ni ce. Każ dy klient mo że li czyć na
pro fe sjo nal ny ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny, za opa trzyć się w ma te ria ły eks plo ata cyj ne oraz 
czę ści za mien ne. Ofe ru je my urzą dze nia ma rek: Ca non, Du plo, Ko ni ca Mi nol ta, De ve lop, Co ner, MU TOH,
OKI ColorPainter, Sum ma, Gra ph tec. 

ca non to Do świaD czo ny pro Du cent licz nych se rii urzą Dzeń wiel ko For ma to wych. Szcze -
gól ne miej sce w port fo lio fir my zaj mu ją no wo cze sne plo te ry ari zo na oraz co lo ra do, umoż li wia ją ce druk
na nie mal każ dej do stęp nej po wierzch ni.
In no wa cyj ne roz wią za nia sto so wa ne w wiel ko for ma to wych urzą dze niach Ca non, ta kie jak tech no lo gia
ni sko tem pe ra tu ro we go utrwa la nia wy dru ku, po zwa la ją cie szyć się do kład nym i wy daj nym dru kiem na róż -
nych pod ło żach.
Ca non to tak że do staw ca roz wią zań in ży nie ryj nych. No we se rie plo te rów colorwave i plotwave
sta no wią od po wiedź na pro ble my spo ty ka ne w co dzien nej pra cy kon struk to rów. Ich pra cę oraz bez pie -
czeń stwo wspo ma ga no wo cze sne opro gra mo wa nie clearconnect, prze zna czo ne spe cjal nie do pra cy z urzą -
dze nia mi wiel ko for ma to wy mi.

CANON POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gottlieba Daimlera 2 
02-460 Warszawa

wielkoformatowe@canon.pl
tel.: +48 22 430 60 00
www.canon.pl

COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O.
ul. Wolności 24, 02-496 Warszawa
tel.: +48 22 882 40 57, +48 601 954 030
e-mail: biuro@color-laboratory.com
https://color-laboratory.com/pl/kontakt/

co lor la Bo ra to ry mD za pew nia kom plek so we roz wią za nia Dla Dru kar ni wiel ko For ma -
to wych oraz Firm zaj mu ją cych się pro Duk cją re klam. W na szym port fo lio znaj dą Pań stwo urzą -
dze nia i atra men ty do wiel ko for ma to we go dru ku cy fro we go. Fir ma cl mD jest wy łącz nym, au to ry zo -
wa nym part ne rem han dlo wym i ser wi so wym pro du cen ta plo te rów Flo ra na ryn ku pol skim.
Na sze port fo lio obej mu je:
n plo te ry Flo ra: sol wen to we, eco -sol wen to we, UV do dru ku z ro li na ro lę, UV pła skie, 

UV hy bry do we (flat&roll -to -roll), tek styl ne/sub li ma cja
n Atra men ty eu ro pej skie go pro du cen ta KAO Chi mi graf, la tek so we ame ry kań skie go pro du cen ta STS
n Sze ro ki asor ty ment czę ści za mien nych do róż nych ty pów dru ka rek wiel ko for ma to wych
n Ser wis + ka li bra cję ko lo ry stycz ną plo te rów wiel ko for ma to wych

Firma Digiprint powstała w 2000 roku i od początku swojej działalności zajmuje się sprzedażą i serwisem
innowacyjnych urządzeń i oprogramowania dla rynku poligraficznego. 

W trakcie 21 lat działalności stworzyła szerokie portFolio proDuktów najlepszych światowych
marek oFerujących rozwiązania w zakresie Druku cyFrowego, Druku FleksograFicznego,
Druku wielkoFormatowego, a także Do projektowania i proDukcji etykiet i opakowań.
Dystrybutor jako jedyny w Polsce reprezentuje takie firmy jak hp indigo, hp pwp, highcon czy scodix.
Poza tym jest również przedstawicielem hp latex, esko, pcs kongsberg, laminy, aBg czy Fotoby. 
W swojej  ofercie ma również bogate portfolio marek z bogatym pakietem oprogramowania jak gmg
czy theurer. Po więcej informacji zapraszamy na 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
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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 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.

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

PLASTICS GROUP SP. Z O.O.
ul. Kolumba 40, 02-288 Warszawa

tel.: 22 575 08 00, fax: 22 575 08 89
warszawa@plastics.pl, www.plastics.pl

Drukarki wielkoFormatowe Firmy Flora w oFercie plastics group

w ofercie drukarki:
n Przemysłowe UV
n Solwentowe
n Tekstylne

Dystrybucja jest wsparta serwisem urządzeń oraz dystrybucją materiałów
eksploatacyjnych w postaci atramentów.

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. 

surecolor sc-F3000 – proDukcyjny moDel Dtg zasilany atramentem w workach 1,5 l.; sc -F2100
(DTG) z oprogramowaniem Garment Creator do produkcji koszulek, toreb, etc. Druk suBlimacyjny:
biurkowa sc-F100 (A4), sc-F500 (24”), sc-F9400h (64”) z atramentami fluo, sc-F6300 (44”) i przemysłowa 
sc-F10000 (250 m2/h); sc-t3405 (N) i sc-t5405 o niskim TCO to urządzenia dla biur i pracowni projektowych,
inżynieryjnych i GIS. Do proDukcji reklam i oznakowań: surecolor sc-s40610 (64”), sc-s60610/l
(64”) drukujące w CMYK i 10-kolorowa (z bielą) SC-S80610/L (64”), zasilane z 1,5-litrowych zasobników
z tuszem oraz nowośĆ sc-r5010 / l z atramentem żywicznym.
przemysłowy Druk BezpośreDni na tekstyliach (DTF), np. monna lisa ml-8000 z ośmioma
głowicami, atramenty: pigmentowy, kwasowy, reaktywny, dyspersyjny (155 m2/h). Dostępne są również
szybsze urządzenia ml 16/32 oraz ml 64 head. 

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

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

in te gart – wio Dą cy Dys try Bu tor tech no lo gii hp la teX, in no wa cyj nych i prze ło mo wych tech no -
lo gicz nie urzą dzeń w seg men cie dla ma łych i śred nich firm do dru ku wiel ko for ma to we go (od 1,6 do 3,2 m)
oraz hp la tex r do dru ku na me diach sztyw nych z uży ciem bia łe go tu szu. Dys try bu tor dru ka rek hp stitch s,
ofe ru ją cych no wy wy miar dru ku sub li ma cyj ne go na tka ni nach. Ofer tę In te gart uzu peł nia ją dru kar ki 3D 
fir my hp – mul ti jet Fu sion (5200; 4200 czy 580/Co lor), de dy ko wa ne dla branż: prze my sło wej, start’upów,
me dycz nej czy edu ka cyj nej. Port fo lio ma szy n do post -fi ni shin gu sta no wią sys te my tną ce mar ki sum ma F oraz
urzą dze nia kom ple men tar ne, tj. apli ka to ry Bub ble -Free, plo te ry tną ce (ro lo we) sum ma, la mi na to ry neschen
oraz me fu, a tak że try me ry ręcz ne keencut, pó łau to ma tycz ne i au to ma tycz ne mar ki Fle xa. 
Da wid sie dlis: sie dlis@in te gart.com.pl, tel. +48 605-102-205; 
to masz sta wic ki: sta wic ki@in te gart.com.pl, tel. +48 504-222-896.

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

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.

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
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TEBA SP. Z O.O. SP.K.
Natolin 46B, 92-701 Łódź

e-mail: teba@teba.pl
tel.: 42 639 51 87, 42 636 12 01
www.teba.pl

Fir ma te Ba jest Do staw cą plo te rów wiel ko For ma to wych oD po naD 30 lat.
Je ste śmy au to ry zo wa nym dys try bu to rem ma szyn ja poń skiej mar ki Mi ma ki. W na szej ofer cie znaj du ją się:
n Dru kar ki UV ro lo we i sto ło we: UJV100 -160, UCJV30 0, UJF -6042MkII, UJF -3042MkII
n Dru kar ki sol wen to we: JV1 00 -160, Jv300Plus, SWJ -320EA
n Dru kar ki sub li ma cyj ne: TS5 5 -1800, JV300Plus, TS3 00
n Dru kar ki tek styl ne: Tx300P-1800MkII, Tx300P-1800B, Ti ger -1800B MkII

Na szą ofer tę uzu peł nia ją uni wer sal ne plo te ry tną ce z wy mien ny mi na rzę dzia mi i pa sem trans por te -
ro wym z se rii CB03, CB08, TB08 oraz plo te ry ar ku szo we z se rii lst. Do star cza my rów nież la mi na to -
ry, ka lan dry i za pew nia my fa cho wy, spraw dzo ny ser wis i do radz two. 

Ves plo ter jest Dys try Bu to rem ja poń skiej Fir my gra ph tec, 
czo ło we go pro Du cen ta plo te rów tną cych. 
W na szej ofer cie znaj du ją 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 au to ma tycz ne wy kroj ni ki cy fro we umoż li wia ją ce se ryj ne wy ci na nie ety kiet, 

opa ko wań wy dru ko wa nych na ma te ria łach for ma tu: A4 do B2;
n ta bli co we plo te ry tną ce umoż li wia ją ce cię cie, bi go 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 ce 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

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) 256 15 55
ricoh@ricoh.pl 
www.ricoh.pl

seria ricoh pro l5100e otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie Druku.

n Dodatkowa opcja tuszy w kolorach pomarańczowym i zielonym w ploterach lateksowych ricoh pro
l5160e i ricoh pro l5130e poszerza gamę kolorystyczną, umożliwiając precyzyjne odwzorowanie
szerszej palety kolorów Pantone i specjalnych.

n głowice drukujące ricoh w trzyrzędowym układzie schodkowym pozwalają uzyskać najlepszą w swojej
klasie prędkość druku wynoszącą 46,7 m2 i mają funkcję automatycznego czyszczenia wydłużającą
czas pracy bez przestojów.

n pakiet oprogramowania colorgate productionserver select dodatkowo zwiększa wydajność pracy.
Wiodące na rynku oprogramowanie RIP jest dostosowane do wymogów druku wielkoformatowego.

Firma reprograF-graFikus 
jest autoryzowanym partnerem Firmy mimaki na terenie polski.

Oferujemy plotery rolowe i stołowe firmy mimaki drukujące w technologiach UV LED, solvent.
Zapewniamy kompleksową obsługę serwisową w zakresie napraw sprzętu i profilowania.

Maszyny Mimaki: 
piotr Białowieżec – tel. +48 698 698 628, bialowiezec.piotr@reprograf-grafikus.com.pl

serwis: serwis@reprograf grafikus.com.pl

REPROGRAF – GRAFIKUS S.A.
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

www.reprograf-grafikus.com.pl

W ofercie:
n drukarki 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 5,1 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, GMG, CMA Imaging – oprogramowania dla drukarek wielkoformatowych
n Autoryzowany serwis gwarancyjny EPSON: SC-S, SC-P, SC-T, ColorWorks

PLUS DIGITAL
ul. Kraszewskiego 7, 85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40
biuro@plusdigital.pl 

www.plusdigital.pl


