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

Api.pl jest AutoryzowAnyM dystryButoreM
urzĄdzeń i Akcesoriów do druku wielkoforMAtowego,
przeznAczonych zArówno do druku nA podłożAch sztywnych i rolowych.

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

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.

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

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.

w ofercie firMy dks:
urzĄdzeniA wielkoforMAtowe:
n plotery atramentowe (canon, Hp)

n

plotery tonerowe (kip)

urzĄdzeniA produkcyjne:
n drukarki produkcyjne (konica minolta, canon)

n

n

skanery i składarki (contex, es-te)

systemy do druku etykiet (konica minolta)

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

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

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

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.

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
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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.
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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

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

integArt – wiodĄcy dystryButor urzĄdzeń hp latex, innowacyjnych i przełomowych technologicznie urządzeń 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 3d
dedykowane dla branż: przemysłowej, start’upów, medycznej czy edukacyjnej. portfolio maszyn do post-ﬁnishingu stanowią systemy tnące marki summa f, summa l (laser) 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

konicA MinoltA specjalizuje się w doradztwie biznesowym i nowoczesnych technologiach, dostarczając szereg wiodących systemów i metod druku. nieustannie inwestuje w badania i rozwój, wyznaczając
przy tym standardy. odpowiada na potrzeby oferując druk sensoryczny czy personalizowany, a także rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości. konica minolta Business solutions polska sp. z o.o. wchodzi w skład
grupy konica minolta, inc. z siedzibą w japonii.
jest liderem rynku druku produkcyjnego i przemysłowego oraz czołowym dostawcą biurowych
urządzeń wielofunkcyjnych. dostarcza kompleksowo usługi it, oferując szeroki wachlarz rozwiązań
optymalizujących procesy biznesowe w średnich i dużych organizacjach. w swoim portfolio ma szereg
rozwiązań z zakresu monitoringu i zapewnienia bezpieczeństwa.
dzięki 15 serwisowo-sprzedażowym oddziałom w kraju z powodzeniem obsługuje klientów w całej polsce.

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

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

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.

poligrAfikA 1/2022

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
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oki to jeden z czołowych producentów urzĄdzeń drukujĄcych
orAz rozwiĄzAń z zAkresu druku z BArdzo szerokiM portfolio dedykowAnyM
wydrukoM profesjonAlnyM, specjAlistycznyM i BiurowyM.
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

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 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.

PLASTICS GROUP SP. Z O.O.
ul. kolumba 40, 02-288 warszawa

drukArki wielkoforMAtowe firMy florA w ofercie plAstics group
w ofercie drukarki:
n przemysłowe uV
n solwentowe
n tekstylne

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

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

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

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

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 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

www.polkos.com.pl

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

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

plotery lAteksowe – ricoh pro™ l5130e i ricoh pro™ l5160e
oferujemy trzy konﬁguracje kolorystyczne: cmyk, cmyk+biały, cmyk+pomarańczowy+zielony.
n stosujemy bezpieczne dla środowiska atramenty lateksowe i niezawodne głowice piezoelektryczne ricoh.
n trzyrzędowy schodkowy układ głowic umożliwia osiągnięcie najwyższej w tej klasie urządzeń prędkości druku: 46,7 m2/h. dzięki funkcji automatycznego czyszczenia uzyskujemy znaczące wydłużenie
czasu pracy bez przestojów.
n obsługujemy media o maksymalnej szerokości: 137 lub 162 cm, m.in.: papier powlekany/niepowlekany, folie, tapety, bannery, samoprzylepne materiały winylowe i tkaniny.
n dołączony serwer produkcyjny colorgate oferuje sprawdzony system przepływu pracy i zarządzania
kolorem, umożliwiający spełnianie kreatywnych wymagań klientów.

tel.: (22) 256 15 55
ricoh@ricoh.pl
www.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.
współpracujemy zarówno z dużymi, światowymi markami, jak i tymi, które dopiero wchodzą na rynek.
rozwijamy się razem z naszymi klientami – dostarczając technologii, wspólnie się ucząc i wdrażając
innowacje. mamy 20 lat doświadczenia i oddziały w całej polsce, za tym idzie rozległa znajomość branży, rynku i trendów.
naszą siłą jest doświadczony, zgrany team o szerokich i zróżnicowanych kompetencjach eksperckich.
dzięki temu, prócz optymalnie dobranych urządzeń i mediów, oferujemy najwyższej jakości serwis, doradztwo i szkolenia.
oddziały: Bydgoszcz, gdańsk, kraków, łódź, poznań, warszawa.

SICO POLSKA SP. Z O.O.
ul. annopol 3 / 02-236 warszawa
tel.: 22 660 48 50
e-mail: sico@sico.pl
www.sico.pl

AdoBe zrezygnuje z kolorów pAntone

jęły decyzję o usunięciu nieaktualnych bibliotek i kontynuowaniu współ-

––––––––––

pracy nad lepszym rozwiązaniem. Pantone będzie też badać możliwość

specjaliści zajmujący się drukiem wyrazili zaniepokojenie luką in-

kooperacji z innymi firmami zajmującymi się projektowaniem cyfro-

formacyjną związaną z decyzją adobe na temat planów usunięcia

wym, aby zapewnić użytkownikom łatwy dostęp do najbardziej aktual-

pantone color librairies (biblioteki kolorów pantone) z przyszłych

nych bibliotek kolorów z poziomu dowolnej aplikacji do projektowania.

wersji produktów creative cloud.

Simon Gambling, dyrektor zarządzający, Zebra: To nieco przera-

fiirma adobe wydała biuletyn techniczny na temat planowanych

żająca perspektywa. Słysząc o usunięciu Pantone, który jest standar-

zmian w bibliotekach pantone. W marcu 2022 roku biblioteki Panto-

dem branżowym na całym świecie, trudno wyobrazić sobie alternatyw-

ne Color, które są wstępnie zaimplementowane do Adobe Photoshop,

ne rozwiązanie, które okaże się płynnym przejściem; możemy tylko

Illustrator, InDesign, Adobe Color i Adobe Capture zostaną usunięte

czekać na kolejną aktualizację ze strony Adobe.

z przyszłych aktualizacji oprogramowania. Aby zminimalizować wpływ

Simon Eccles, współpracownik portalu Printweek i ekspert tech-

tej zmiany, pracujemy nad alternatywnym rozwiązaniem dla produk-

niczny: Używam produktów Adobe, wbudowane biblioteki Pantone

tów, których dotyczy problem – stwierdzają przedstawiciele adobe.

zawsze były ich ważną częścią w kontekście druku, zwłaszcza w branży

wiadomość ta wywołała konsternację wśród użytkowników pro-

etykiet i opakowań. Popularyzacja druku cyfrowego oznacza, że atramen-

duktów adobe w dziedzinie druku i graﬁki. Ekspert ds. zarządzania

ty z kolorami dodatkowymi są może mniej ważne, ale Pantone nadal

kolorami Paul Sherfield, właściciel i założyciel firmy konsultingo-

stanowi branżowy standard opisów kolorów na całym świecie.

wej The Missing Horse, powiedział portalowi printweek: W tym

Ogłoszenie dotyczące usunięcia wbudowanego Pantone zamiesz-

tygodniu rozmawiałem o tym z wieloma moimi klientami. To raczej

czone na stronie internetowej i zaoferowanie krótkiego, bo tylko czte-

rozczarowujący przykład dwóch dużych firm, które zaopatrują bran-

romiesięcznego okresu wypowiedzenia bez wyjaśnienia alternatyw,

żę graficzną, jednocześnie nie wspierając tej branży. Potrzebujesz

jest nieodpowiedzialne i lekceważące wobec milionów projektantów

abonamentu, aby pobrać najnowszą bibliotekę – drukarze pewnie

i drukarzy, którzy co roku sumiennie wnoszą opłaty do Adobe.

będą go mieli, ale ilu grafików i wydawców zdecyduje się na to?
istnieją spekulacje, że taka sytuacja jest wynikiem „ogromnych

Bill Greenwood, specjalista ds. obróbki obrazu i retuszu: Pantone tworzy rozszerzenie Adobe o nazwie Pantone Connect. To rozsze-

spadków w branży reklamy” spowodowanych opłatami licencyjnymi.

rzenie umożliwia użytkownikom dostęp do bibliotek Pantone. Mam

portal printweek zwrócił się do obu ﬁrm z prośbą o komentarz.

nadzieję, że Adobe automatycznie włączy rozszerzenie Pantone Con-

Marcie Foster, dyrektor Pantone ds. zarządzania marką i komunikacji marketingowej, odpowiedziała, że ﬁrmy adobe i pantone by-

nect do podstawowej instalacji. W przeciwnym razie użytkownicy
mogą pobrać go z adobe market place.

ły i nadal są wieloletnimi partnerami: Niestety, obecna implementacja

firma adobe nie komentowała tych informacji (stan na 10.12).

biblioteki Pantone w aplikacjach Creative Cloud oferowanych przez

właścicielem pantone jest danaher, przedsiębiorstwo jest również

Adobe jest przestarzała, ma braki i niedokładne informacje. Aby zapew-

właścicielem esko, X-rite, Videojet i linx.

nić naszym użytkownikom jak najlepsze wrażenia, firmy wspólnie pod-
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