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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

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 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 marki epson do druku ekosolwentowego
(seria sc-s) oraz druku uv. uzupełnieniem oferty urządzeń do druku wielkoformatowego są drukarki
uV sprawdzonej marki Handtop z głowicami ricoh gen6 i kyocera 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. jesteśmy jednym z czołowych producentów mediów do reklamy
wielkoformatowej w europie. potwierdzeniem wysokich standardów jest wdrożony system jakości 
iso 9001:2015.
AtriuM jest wyłĄcznyM dystryButoreM wielkoforMAtowych drukArek firMy Mutoh
(żywicznych, led uV, sublimacyjnych), wielkoforMAtowych drukArek led uv firMy efi, ploterów
tnĄcych 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. 

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

w ofercie firMy dks:

urzĄdzeniA wielkoforMAtowe:
n plotery atramentowe (canon, Hp)  n plotery tonerowe (kip)  n skanery i składarki (contex, es-te)

urzĄdzeniA produkcyjne:
n drukarki produkcyjne (konica minolta, canon)  n systemy do druku etykiet (konica minolta)

urzĄdzeniA do wykończeniA introligAtorskiego:
n do lakierowania wybiórczego uV 3d (mgi, duplo)  n oklejarki, foliarki, gilotyny, bigówki, falcerki etc.

DKS SP. Z O.O.
centrala: ul. energetyczna 15
80-180 kowale k. gdańska
tel. kom.: +48 664 042 295
e-mail: poligrafia@dks.pl
www.dks.pl

oddziały | gdańsk | warszawa | Białystok i Bydgoszcz |
katowice | kraków | Łódź | olsztyn | poznań | rzeszów |
szczecin | wrocław

https://amagraf.pl
https://kopiarki.lodz.pl
https://develop.sklep.pl
https://solwentowe.pl
https://introligatorskie.pl
https://www.api.pl
mailto:news@api.pl
https://atrium.com.pl
https://www.dks.pl
mailto:poligrafia@dks.pl
https://ekstreme.pl
mailto:contact@ekstreme.pl
https://www.epson.pl
lfp@epson.pl
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in te gArt – wio dĄ cy dys try Bu tor urzĄdzeń hp latex, in no wa cyj nych i prze ło mo wych tech no lo gicz -
nie urzą dzeń 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 3d
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, summa l (laser) 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

ko ni cA Mi nol tA spe cja li zu je się w do radz twie biz ne so wym i no wo cze snych tech no lo giach, do star cza -
jąc sze reg wio dą cych sys te mów i me tod dru ku. nie ustan nie in we stu je w ba da nia i roz wój, wy zna cza jąc
przy tym stan dar dy. od po wia da na po trze by ofe ru jąc druk sen so rycz ny czy per so na li zo wa ny, a tak że roz -
wią za nia roz sze rzo nej rze czy wi sto ści. ko ni ca mi nol ta Bu si ness so lu tions pol ska sp. z o.o. wcho dzi w skład
gru py ko ni ca mi nol ta, inc. z sie dzi bą w ja po nii. 
jest li de rem ryn ku dru ku pro duk cyj ne go i prze my sło we go oraz czo ło wym do staw cą biu ro wych 
urzą dzeń wie lo funk cyj nych. do star cza kom plek so wo usłu gi it, ofe ru jąc sze ro ki wa chlarz roz wią zań 
opty ma li zu ją cych pro ce sy biz ne so we w śred nich i du żych or ga ni za cjach. w swo im port fo lio ma sze reg
roz wią zań z za kre su mo ni to rin gu i za pew nie nia bez pie czeń stwa.
dzię ki 15 serwisowo-sprzedażowym od dzia łom w kra ju z po wo dze niem ob słu gu je klien tów w ca łej pol sce.

konicA MinoltA 
Business solutions polskA sp. z o.o.
ul. krakowiaków 44, 02-255 warszawa
tel.: 22 560 33 00
e-mail: info@konicaminolta.pl
www.konicaminolta.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

w ofercie:
urzĄdzeniA introligAtorskie: wiertarki do papieru citoBorma – ręczne 1-wrzecionowe;
półautomatyczne i automatyczne 2-, 4-, 6-wrzecionowe oraz zszywarki rinak, enak, tak. 
części zamienne do urządzeń introligatorskich marki nagel.
MAteriAły introligAtorskie: zszywki płaskie i z oczkiem, wiertła stalowe, teflonowe, do tekstyliów.
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.
preMiuM setter – laserowy 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

MAGENTA – VISION POLSKA SP. Z O.O.
ul. puławska 34, bud. 26a, 05-500 piaseczno
tel.: +48 606 209 117
e-mail: support@magenta-vision.com
www.magenta-vision.com

MAgentA vision jest europejskiM dostAwcĄ rozwiĄzAń 
w szerokiM i superszerokiM forMAcie MAszyn drukArskich. 

produkuje najwyższej jakości AtrAMenty uv, uv led, eco solvent, hard solvent, a także 
płynne powłoki do gruntowania trudnych powierzchni oraz laminaty zabezpieczające wydruki. 
firma oferuje również serwis techniczny maszyn i urządzeń do druku cyfrowego, a także
sprzedAż ploterów. magenta Vision jest autoryzowanym dealerem maszyn do druku
cyfrowego marki teckwin oraz grAndo.

zAprAszAMy do kontAktu.

https://erka.com.pl
mailto:info@erka.com.pl
https://www.heidelberg.com/pl/pl/index.jsp
mailto:info.pl@heidelberg.com
mailto:biuro@integart.com.pl
https://www.nowasublimacja.pl
https://www.integart.com.pl/pl
https://www.hplatex.pl
https://www.drukarki3dhp.pl
https://www.komplementarne.pl
https://sklep.jetpol.pl
https://jetpol.pl
https://jetpol.pl
https://sklep.jetpol.pl
https://www.konicaminolta.pl/pl-pl
mailto:info@konicaminolta.pl
https://magenta-vision.com
mailto:support@magenta-vision.com
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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 pro9541wt jako pierwsza na rynku umożliwia klasyczny druk termotransferowy oraz sitodrukowy –

termotransfer hybrydowy w 5 kolorach (cmyk+Biały) na żądanie w technologii 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: 
tomasz Ziędalski, tel.: 22 44 86 500
tomasz.ziedalski@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.

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

RICOH POLSKA SP. Z O.O.
ul. Żwirki i wigury 18a, 02-092 warszawa

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

plo te ry lA tek so we – ri coh pro™ l5130e i ri coh pro™ l5160e
n ofe ru je my trzy kon fi gu ra cje ko lo ry stycz ne: cmyk, cmyk+bia ły, cmyk+po ma rań czo wy+zie lo ny.
n sto su je my bez piecz ne dla śro do wi ska atra men ty la tek so we i nie za wod ne gło wi ce pie zo elek trycz ne ri coh.
n trzy rzę do wy schod ko wy układ gło wic umoż li wia osią gnię cie naj wyż szej w tej kla sie urzą dzeń pręd ko -

ści dru ku: 46,7 m2/h. dzię ki funk cji au to ma tycz ne go czysz cze nia uzy sku je my zna czą ce wy dłu że nie
cza su pra cy bez prze sto jów.

n ob słu gu je my me dia o mak sy mal nej sze ro ko ści: 137 lub 162 cm, m.in .: pa pier po wle ka ny/nie po wle -
ka ny, fo lie, ta pe ty, ban ne ry, sa mo przy lep ne ma te ria ły wi ny lo we i tka ni ny.

n do łą czo ny ser wer pro duk cyj ny colorgate ofe ru je spraw dzo ny sys tem prze pły wu pra cy i za rzą dza nia 
ko lo rem, umoż li wia ją cy speł nia nie kre atyw nych wy ma gań klien tów.

P.H.U. POLKOS MARIUSZ KOSIOR
ul. ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz
tel.: 52 345 24 50

www.polkos.com.pl

firMA polkos jest AutoryzowAnyM dystryButoreM 
ploterów rolAnd i xenons, A tAkże AtrAMentów BordeAux i jetBest

w swojej ofercie posiadamy całą gamę ploterów drukujących:
n maszyny solwentowe roland
n maszyny uv roland i xenons
n urządzenia sublimacyjne roland i xenons

Aby utrzymać najwyższą jakość usług, zapewniamy wyszkolony serwis oraz zaplecze techniczne.

https://www.oki.com/pl/printing/about-us/news-room/blog/2021/transfer-printing-for-profit/index.html
mailto:tomasz.ziedalski@okieurope.com
https://www.plastics.pl
mailto:warszawa@plastics.pl
http://www.plusdigital.pl
https://www.polkos.eu
http://www.reprograf-grafikus.com.pl
mailto:bialowiezec.piotr@reprograf-grafikus.com.pl
mailto:serwis@reprograf-grafikus.com.pl
https://www.ricoh.pl
mailto:ricoh@ricoh.pl
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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

sico to dostAwcA i integrAtor rozwiĄzAń poligrAficznych dlA reklAMy i przeMysłu. 

współ pra cu je my za rów no z du ży mi, świa to wy mi mar ka mi, jak i ty mi, któ re do pie ro wcho dzą na ry nek.
roz wi ja my się ra zem z na szy mi klien ta mi – do star cza jąc tech no lo gii, wspól nie się ucząc i wdra ża jąc 
in no wa cje. ma my 20 lat do świad cze nia i od dzia ły w ca łej pol sce, za tym idzie roz le gła zna jo mość bran -
ży, ryn ku i tren dów.
na szą si łą jest do świad czo ny, zgra ny te am o sze ro kich i zróż ni co wa nych kom pe ten cjach eks perc kich.
dzię ki te mu, prócz opty mal nie do bra nych urzą dzeń i me diów, ofe ru je my naj wyż szej ja ko ści ser wis, do -
radz two i szko le nia.
od dzia ły: Byd goszcz, gdańsk, kra ków, łódź, po znań, war sza wa.
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Ado Be zre zy gnu je z ko lo rów pAn to ne
––––––––––

spe cja li ści zaj mu ją cy się dru kiem wy ra zi li za nie po ko je nie lu ką in -

for ma cyj ną zwią za ną z de cy zją ado be na te mat pla nów usu nię cia

pan to ne co lor li brai ries (bi blio te ki ko lo rów pan to ne) z przy szłych

wer sji pro duk tów cre ati ve clo ud.

fiir ma ado be wy da ła biu le tyn tech nicz ny na te mat pla no wa nych

zmian w bi blio te kach pan to ne. W mar cu 2022 roku bi blio te ki Pan to -

ne Co lor, któ re są wstęp nie za im ple men to wa ne do Ado be Pho to shop,

Il lu stra tor, InDesign, Ado be Co lor i Ado be Cap tu re zo sta ną usu nię te

z przy szłych ak tu ali za cji opro gra mo wa nia. Aby zmi ni ma li zo wać wpływ

tej zmia ny, pra cu je my nad al ter na tyw nym roz wią za niem dla pro duk -

tów, któ rych do ty czy pro blem – stwier dza ją przed sta wi cie le ado be.

wia do mość ta wy wo ła ła kon ster na cję wśród użyt kow ni ków pro -

duk tów ado be w dzie dzi nie dru ku i gra fi ki. Eks pert ds. za rzą dza nia

ko lo ra mi Paul Sher field, wła ści ciel i za ło ży ciel fir my kon sul tin go -

wej The Mis sing Hor se, po wie dział por ta lo wi prin twe ek: W tym 

ty go dniu roz ma wia łem o tym z wie lo ma mo imi klien ta mi. To ra czej

roz cza ro wu ją cy przy kład dwóch du żych firm, któ re za opa tru ją bran -

żę gra ficz ną, jed no cze śnie nie wspie ra jąc tej bran ży. Po trze bu jesz 

abo na men tu, aby po brać naj now szą bi blio te kę – dru ka rze pew nie 

bę dą go mie li, ale ilu gra fi ków i wy daw ców zde cy du je się na to?

ist nie ją spe ku la cje, że ta ka sy tu acja jest wy ni kiem „ogrom nych

spad ków w bran ży re kla my” spo wo do wa nych opła ta mi li cen cyj ny mi.

por tal prin twe ek zwró cił się do obu firm z proś bą o ko men tarz.

Mar cie Fo ster, dy rek tor Pan to ne ds. za rzą dza nia mar ką i ko mu -

ni ka cji mar ke tin go wej, od po wie dzia ła, że   fir my ado be i pan to ne by -

ły i na dal są wie lo let ni mi part ne ra mi: Nie ste ty, obec na im ple men ta cja

bi blio te ki Pan to ne w apli ka cjach Cre ati ve Clo ud ofe ro wa nych przez

Ado be jest prze sta rza ła, ma bra ki i nie do kład ne in for ma cje. Aby za pew -

nić na szym użyt kow ni kom jak naj lep sze wra że nia, fir my wspól nie pod -

ję ły de cy zję o usu nię ciu nie ak tu al nych bi blio tek i kon ty nu owa niu współ -

pra cy nad lep szym roz wią za niem. Pan to ne bę dzie też ba dać moż li wość

ko ope ra cji z in ny mi fir ma mi zaj mu ją cy mi się pro jek to wa niem cy fro -

wym, aby za pew nić użyt kow ni kom ła twy do stęp do naj bar dziej ak tu al -

nych bi blio tek ko lo rów z po zio mu do wol nej apli ka cji do pro jek to wa nia.

Si mon Gam bling, dy rek tor za rzą dza ją cy, Ze bra: To nie co prze ra -

ża ją ca per spek ty wa. Sły sząc o usu nię ciu Pan to ne, któ ry jest stan dar -

dem bran żo wym na ca łym świe cie, trud no wy obra zić so bie al ter na tyw -

ne roz wią za nie, któ re oka że się płyn nym przej ściem; mo że my tyl ko

cze kać na ko lej ną ak tu ali za cję ze stro ny Ado be.

Si mon Ec c les, współ pra cow nik por ta lu Prin twe ek i eks pert tech -

nicz ny: Uży wam pro duk tów Ado be, wbu do wa ne bi blio te ki Pan to ne 

za wsze by ły ich waż ną czę ścią w kon tek ście dru ku, zwłasz cza w bran ży

ety kiet i opa ko wań. Po pu la ry za cja dru ku cy fro we go ozna cza, że   atra men -

ty z ko lo ra mi do dat ko wy mi są mo że mniej waż ne, ale Pan to ne na dal 

sta no wi bran żo wy stan dard opi sów ko lo rów na ca łym świe cie.

Ogło sze nie do ty czą ce usu nię cia wbu do wa ne go Pan to ne za miesz -

czo ne na stro nie in ter ne to wej i za ofe ro wa nie krót kie go, bo tyl ko czte -

ro mie sięcz ne go okre su wy po wie dze nia bez wy ja śnie nia al ter na tyw,

jest nie od po wie dzial ne i lek ce wa żą ce wo bec mi lio nów pro jek tan tów

i dru ka rzy, któ rzy co ro ku su mien nie wno szą opła ty do Ado be. 

Bill Gre en wo od, spe cja li sta ds. ob rób ki ob ra zu i re tu szu: Pan -

to ne two rzy roz sze rze nie Ado be o na zwie Pan to ne Con nect. To roz sze -

rze nie umoż li wia użyt kow ni kom do stęp do bi blio tek Pan to ne. Mam

na dzie ję, że Ado be au to ma tycz nie włą czy roz sze rze nie Pan to ne Con -

nect do pod sta wo wej in sta la cji. W prze ciw nym ra zie użyt kow ni cy

mo gą po brać go z ado be mar ket pla ce.

fir ma ado be nie ko men to wa ła tych in for ma cji (stan na 10.12).

wła ści cie lem pan to ne jest da na her, przed się bior stwo jest rów nież

wła ści cie lem esko, X -ri te, Vi de ojet i linx.

Opra co wa no na pod sta wie in for ma cji por ta lu Printwe ek
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