Dostawcy urząDzeń Do Druku cyFrowego i wielkoFormatowego
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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 zajmuje się Dostarczaniem urząDzeń poligraFicznych.

api.pl spółka z o.o.
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 86/88

Dostawca urząDzeń Do Druku wielkoFormatowego
api.pl jest autoryzowanym DystryButorem urząDzeń i akcesoriów Do Druku wielkoFormatowego, przeznaczonych zarówno Do Druku na poDłożach sztywnych i rolowych.
W asortymencie dostępne są plotery sublimacyjne marki EPSON (seria SC-F) – w tym NOWOŚĆ ploter do sublimacyjnego druku przemysłowego Epson SC-F10000; oraz do druku Dtg (w tym NOWOŚĆ
ploter Epson SC-F3000); sublimacyjne plotery przemysłowe marek HOMER i GONGZHENG.
API.PL jest również autoryzowanym dystrybutorem drukarek do druku ekosolwentowego marki EPSON
(seria SC-S), które doskonale sprawdzają się przy produkcji giętkich materiałów reklamowych. Uzupełnieniem oferty urządzeń do druku wielkoformatowego są drukarki uV sprawdzonej marki HANDTOP
z głowicami Ricoh Gen6 i Kyocera KJ4.

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

specjalizujemy się w systemach produkcyjnych do druku cyfrowego, ploterach wielkoformatowych
oraz urządzeniach introligatorskich i wykańczających.
Dostarczamy oraz serwisujemy systemy produkcyjne do druku cyfrowego, drukarki solwentowe,
drukarki UV, plotery tnące, plotery termiczne, plotery frezujące, gilotyny elektryczne i hydrauliczne,
falcerki, zbieraczki, oklejarki, foliarki, złociarki, lakierówki, bindownice. Każdy klient może liczyć na
profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zaopatrzyć się w materiały eksploatacyjne oraz
części zamienne. Oferujemy urządzenia marek: Canon, Duplo, Konica Minolta, Develop, Coner, MUTOH,
OKI ColorPainter, Summa, Graphtec.

Atrium Centrum Ploterowe od 1993 roku jest wiodącym polskim dostawcą kompleksowych rozwiązań
do produkcji reklamy wielkoformatowej. Firma posiada certyﬁkat ISO 9001:2015.

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

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

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.

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

canon to DoświaDczony proDucent licznych serii urząDzeń wielkoFormatowych. Szczególne miejsce w portfolio ﬁrmy zajmują nowoczesne plotery arizona oraz colorado, umożliwiające druk
na niemal każdej dostępnej powierzchni.
Innowacyjne rozwiązania stosowane w wielkoformatowych urządzeniach Canon, takie jak technologia
niskotemperaturowego utrwalania wydruku, pozwalają cieszyć się dokładnym i wydajnym drukiem na różnych podłożach.
Canon to także dostawca rozwiązań inżynieryjnych. Nowe serie ploterów colorwave i plotwave
stanowią odpowiedź na problemy spotykane w codziennej pracy konstruktorów. Ich pracę oraz bezpieczeństwo wspomaga nowoczesne oprogramowanie clearconnect, przeznaczone specjalnie do pracy z urządzeniami wielkoformatowymi.

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/

color laBoratory mD zapewnia kompleksowe rozwiązania Dla Drukarni wielkoFormatowych oraz Firm zajmujących się proDukcją reklam. W naszym portfolio znajdą Państwo urządzenia i atramenty do wielkoformatowego druku cyfrowego. Firma cl mD jest wyłącznym, autoryzowanym partnerem handlowym i serwisowym producenta ploterów Flora na rynku polskim.
Nasze portfolio obejmuje:
n plotery Flora: solwentowe, eco-solwentowe, UV do druku z roli na rolę, UV płaskie,
UV hybrydowe (ﬂat&roll-to-roll), tekstylne/sublimacja
n Atramenty europejskiego producenta KAO Chimigraf, lateksowe amerykańskiego producenta STS
n Szeroki asortyment części zamiennych do różnych typów drukarek wielkoformatowych
n Serwis + kalibrację kolorystyczną ploterów wielkoformatowych

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

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

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.

EPSON EUROPE B.V.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

integart – wioDący DystryButor technologii hp lateX, innowacyjnych i przełomowych technologicznie urządzeń w segmencie dla małych i średnich ﬁrm do druku wielkoformatowego (od 1,6 do 3,2 m)
oraz hp latex r do druku na mediach sztywnych z użyciem białego tuszu. Dystrybutor drukarek hp stitch s,
oferujących nowy wymiar druku sublimacyjnego na tkaninach. Ofertę Integart uzupełniają drukarki 3D
ﬁrmy hp – multi jet Fusion (5200; 4200 czy 580/Color), dedykowane dla branż: przemysłowej, start’upów,
medycznej czy edukacyjnej. Portfolio maszyn do post-ﬁnishingu stanowią systemy tnące marki summa F oraz
urządzenia komplementarne, tj. aplikatory Bubble-Free, plotery tnące (rolowe) summa, laminatory neschen
oraz mefu, a także trymery ręczne keencut, półautomatyczne i automatyczne marki Flexa.
Dawid siedlis: siedlis@integart.com.pl, tel. +48 605-102-205;
tomasz stawicki: stawicki@integart.com.pl, tel. +48 504-222-896.

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

tel.: 22 375 75 00, fax: 22 375 75 01
lfp@epson.pl, www.epson.pl

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

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:
n Urządzenia oparte na wielokrotnie nagradzanej technologii białego tonera z serii 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.

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

Drukarki wielkoFormatowe Firmy Flora w oFercie plastics group

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

w ofercie drukarki:
n Przemysłowe UV
n Solwentowe
n Tekstylne
Dystrybucja jest wsparta serwisem urządzeń oraz dystrybucją materiałów
eksploatacyjnych w postaci atramentów.

poligraFika 1/2021

tel.: 22 575 08 00, fax: 22 575 08 89
warszawa@plastics.pl, www.plastics.pl
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PLUS DIGITAL
ul. Kraszewskiego 7, 85-240 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 46 40
biuro@plusdigital.pl
www.plusdigital.pl
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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

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

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

www.reprograf-graﬁkus.com.pl

serwis: serwis@reprograf graﬁkus.com.pl

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

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

n

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

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

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

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.

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

Firma teBa jest Dostawcą ploterów wielkoFormatowych oD ponaD 30 lat.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem maszyn japońskiej marki Mimaki. W naszej ofercie znajdują się:
n Drukarki UV rolowe i stołowe: UJV100-160, UCJV300, UJF-6042MkII, UJF-3042MkII
n Drukarki solwentowe: JV100-160, Jv300Plus, SWJ-320EA
n Drukarki sublimacyjne: TS55-1800, JV300Plus, TS300
n Drukarki tekstylne: Tx300P-1800MkII, Tx300P-1800B, Tiger-1800B MkII

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

Naszą ofertę uzupełniają uniwersalne plotery tnące z wymiennymi narzędziami i pasem transporterowym z serii CB03, CB08, TB08 oraz plotery arkuszowe z serii lst. Dostarczamy również laminatory, kalandry i zapewniamy fachowy, sprawdzony serwis i doradztwo.

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 automatyczne wykrojniki cyfrowe umożliwiające seryjne wycinanie etykiet,
opakowań wydrukowanych na materiałach formatu: A4 do B2;
n tablicowe plotery tnące umożliwiające cięcie, bigowanie kartonu, tektury, tworzyw sztucznych itp.;
n plotery drukujące solwentowe i uV – umożliwiające wydruk na materiałach płaskich
o grubości do 120 mm.
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