DOSTAWCY MATERIAłóW, PODłOżY I URZąDZEń DO DRUKU NA TEKSTYLIACH

AGFA NV (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE
Oxygen Park Budynek B
ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa

info.pl@agfa.com
www.agfa-polska.pl

REKLAMA

NOWY SUBLIMACYJNY PLOTER AGFA AVINCI CX3200
O SZEROKOŚCI 3,2 M DO DRUKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO ORAZ TRANSFEROWEGO.
Wykorzystywany przy takich aplikacjach jak: displeje typu POS, graﬁka ścienna, reklama zewnętrzna,
materiały wystawiennicze czy ﬂagi. Wyposażony w dedykowany system transportu materiałów soft
signage, który zapewnia precyzyjne i łatwe podawanie materiałów z roli na rolę.
Urządzenie pracuje w kilku trybach produkcyjnych z rozdzielczością do 600x1200 dpi, w zależności od
zastosowań jego prędkość wynosi nawet 270 m2/h.
Avinci wyposażony jest w sześć atramentów (CMYKLcLm), co gwarantuje uzyskanie szerokiego gamutu
barw, znakomitych przejść tonalnych oraz reprodukcji detali.

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

DRUK SUBLIMACYJNY I BEZPOŚREDNI

API.PL SPÓŁKA Z O.O.
95-070 Aleksandrów Łódzki
Rąbień, ul. Okrężna 37

API.PL JEST AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM URZąDZEń I MATERIAłóW DO DRUKU NA TEKSTYLIACH.

Oddziały:
Warszawa | Chorzów | Wrocław | Szczecin
tel.: 42 250 55 95, fax: 42 250 55 94
news@api.pl, www.api.pl

Amagraf dostarcza wysokiej jakości urządzenia do druku na tekstyliach.
W ofercie sublimacyjne plotery XpertJet z głowicami AccuFine o zmiennej wielkości kropli
oraz atramentami o zwiększonej gęstości, kompatybilne z powlekanymi, jak i niepowlekanymi
papierami sublimacyjnymi, a także umożliwiającymi bezpośredni druk na tkaninach poliestrowych.
Dysponujemy także ploterami DTF do druku na koszulkach, znakowania
odzieży roboczej, technicznej i sportowej, a nawet na obuwiu.

Oferta obejmuje najnowsze plotery do sublimacji EPSON SC-F10000/10000H ﬂuo, HOMER i GONGZHENG;
do druku DTG (EPSON SC-F2100 / SC-F3000), zestawy do druku DTF MAX60; prasy i kalandry TRANSMATIC; atramenty i papiery sublimacyjne (m.in. NEENAH COLDENHOVE B.V.) oraz tekstylne podłoża
do druku.
API.PL oferuje urządzenia do sitodruku marki ROQ oraz farby (RUTLAND, UNIONLINK, MAGNACOLOURS),
materiały transferowe i akcesoria do sitodruku (EASIWAY). Rozszerzeniem oferty zdobienia tekstyliów
są folie ﬂex i ﬂock (PLOTTERFILMS, SEF, VESLINE).

biuro@atrium.com.pl
www.atrium.com.pl

ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE od 25 lat jest wiodącym, polskim dostawcą
kompleksowych rozwiązań do druku wielkoformatowego takich marek jak:
n MUTOH: drukarki żywiczne, eco, LED-UV, sublimacyjne i tekstylne
n EFI: produkcyjne drukarki LED-UV (rolowe, stołowe, hybrydowe)
n SUMMA: rolowe plotery tnące, stołowe systemy tnąco-frezujące
n IKONOS: własnej produkcji materiały samoprzylepne i powlekane
Kilka tysięcy instalacji świadczy o ogromnym doświadczeniu i profesjonalizmie. Firma posiada certyﬁkat ISO 9001. Aktualnie ﬁrma zatrudnia ponad 100 specjalistów. Atrium oprócz centrali, magazynów
i fabryki materiałów samoprzylepnych i powlekanych IKONOS w Opolu posiada oddziały i magazyny
w: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie.

BROTHER INTERNATIONALE
INDUSTRIEMASCHINEN GMBH
Düsseldorfer Str. 7-9, 46446 Emmerich am Rhein
tel.: +49 2822 609-81, info@brother-ism.com
www.brother-industrial.com

JAPOńSKA FIRMA BROTHER JEST JEDNYM ZE ŚWIATOWYCH LIDERóW W PRODUKCJI
PRZEMYSłOWYCH URZąDZEń DO DRUKU BEZPOŚREDNIEGO NA ODZIEżY I MASZYN DO SZYCIA.
Siedziba główna ﬁrmy Brother dedykowana urządzeniom przemysłowym, takim jak maszyny drukujące i szyjące, dostarczająca urządzenia na rynki Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, znajduje się
w miejscowości Emmerich am Rhein w Niemczech. Wraz z naszym oddziałem w Bolonii (Włochy)
zatrudniamy ponad 80 pracowników, w tym techników, inżynierów włókiennictwa, pracowników logistyki
magazynowej i specjalistów ds. sprzedaży.
Tym, co nas wyróżnia oprócz wysokiej jakości jako partnera biznesowego są uznane na całym świecie
produkty sygnowane marką Brother Quality, dobra struktura serwisowa oraz wyspecjalizowana sieć
lokalnych konsultantów.

ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z O.O.
ul. Gosławicka 2D, 45-446 Opole

EFI
Pol. Inds. SUPOI 8
Carrer Dels Ibers, 54
12550 Almazora (Castellón)
Hiszpania
Kontakt: Monika Mourao
Monika.Mourao@eﬁ.com
www.eﬁ.com
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EFI jest renomowanym producentem przemysłowych cyfrowych urządzeń drukujących bezpośrednio i pośrednio na tekstyliach, przeznaczonych w szczególności do produkcji aplikacji typu: przemysł
modowy oraz dekoracyjny, reklama wewnętrzna oraz ﬂagi.
SERIA PRO jest dedykowana producentom poszukującym możliwości powiększenia biznesu. Dostępna
w szerokościach 180 lub 340 cm oraz w konﬁguracjach z 8, 16 lub 32 głowicami drukującymi.
SERIA EFI FABRIVU oraz FABRIVU (i) o szerokościach 180, 340 oraz 520 cm to przemysłowe rozwiązania
do cyfrowego druku na tekstyliach w najwyższej jakości, charakteryzujące się niskim poziomem kosztów
eksploatacyjnych oraz najniższym zużyciem tuszu. Wszystkie urządzenia wyposażone są w przemysłowe
głowice Kyocera. FABRIVU 340 I (in line) – idealne dla początkujących w branży druku sublimacyjnego
lub przedsiębiorstw bez możliwości inwestowania w kalander.
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DOSTAWCY MATERIAłóW, PODłOżY I URZąDZEń DO DRUKU NA TEKSTYLIACH

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

SUBLIMACJA: modele SC-F 100 (A4), SC-F500 (A2), SC-F6300 (A0), F9400/H (64”), SC-F10000/H (76”)
– szybki czas realizacji projektów i niski całkowity koszt posiadania (TCO). Atramenty sublimacyjne z certyﬁkatem OEKO TEX.
DTG: modele SC-F2100, SC-F3000 – całościowe rozwiązanie obejmujące drukarkę, głowicę drukującą,
atrament i oprogramowanie, umożliwiające bezpośrednie drukowanie na koszulkach i innych elementach, atramenty z certyﬁkatem OEKO TEX.
DRUK PRZEMYSłOWY: seria Monnalisa ML8000, ML16000, ML32000, ML64000 – przemysłowy druk,
wysoka jakość wydruków, wydajność oraz stabilna i niezawodna praca przy minimum przestojów (technologia weryﬁkacji dysz, atramenty Epson GENESTA – kwasowe, dyspersyjne, reaktywne, pigmentowe).
Kompletny, zintegrowany system, który zapewnia pełne wsparcie w całym cyklu produkcyjnym.

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O.
Oddział w Polsce

INTEGART – CZOłOWY DYSTRYBUTOR ROZWIąZAń TECHNOLOGICZNYCH DO DRUKU TEKSTYLIóW:
drukarek HP Latex serii 300 oraz 500, a od 2019 roku drukarek HP Stitch S-Series, oferujących nowy
wymiar druku sublimacyjnego, umożliwiającego druk pośredni i bezpośredni na tkaninach (produkcja
odzieży, dekoracji wnętrz, reklama). Portfolio tkanin stanowią rekomendowane produkty, w tym ekologiczne, biodegradowalne, pozbawione PCW, łatwe w recyklingu, z certyﬁkatami ekologiczności.
Jesteśmy autorem projektu ekologicznadrukarnia.pl; wspierającego ﬁrmy oferujące ekologiczne media,
w tym tkaniny, takie jak: Jet UP/BC Dickson Evergreen, Apex Premium Easy i Canvas Stick, Mitylon/
/Mikroﬁbra, Apex Premium Textile Backlite/Frontlit/Blockout. Nowości i bestsellery z oferty tkanin:
Berger Textiles: Display, Samba, G-Flag, Blockout Directo FR; Aurich Textilien: Digipanorama, Digicompetition, Digifascination; PONGS Stretch Twill Soft i inne.

INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1, Błonie 55-330
Miękinia k. Wrocławia

LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS JEST AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM FIRMY DURST GROUP AG.
W przypadku wymagających jakości, przemysłowych urządzeń tekstylnych, linia produktów Alpha
zapewnia najwyższą produktywność, stabilność procesu druku i rentowność. Maszyny charakteryzują
się ekologicznym zadrukiem w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju, doskonałym odwzorowaniem kolorów, wysoką odpornością na spieranie i blaknięcie, ograniczonym zużyciem wody, energii
i substancji chemicznych. Systemy pracujące w technologii atramentów pigmentowych oraz reaktywnych, zgodnych z GOTS 5.0 i OEKO-TEX 100 drukują w szerokości od 1,9 do 3,3 m z prędkością odpowiednio dla szerokości – 1090 m2/h oraz 1450 m2/h.
Inżynierowie serwisu LFP Industrial Solutions wyposażeni w profesjonalną wiedzę i wyspecjalizowane
narzędzia zapewniają bezpieczeństwo i ciągłość produkcji w każdej drukarni. www.lfp-industrial.pl.

LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS
ul. Kwidzyńska 4
51-416 Wrocław

MAGENTA VISION JEST EUROPEJSKIM DOSTAWCą ROZWIąZAń
W SZEROKIM I SUPER SZEROKIM FORMACIE DRUKAREK ATRAMENTOWYCH.
Została utworzona w 2007 roku w Belgii, a od 2016 roku posiada oddział w Polsce. Firma oferuje najwyższej
jakości atramenty UV, UV LED, Eco Solvent, Hard Solvent i Latex, a także innowacyjne dodatki, takie jak:
płynne powłoki do gruntowania trudnych powierzchni (np. szkła, aluminium, drewna) oraz płynne laminaty
zabezpieczające wydruki przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych bądź uszkodzeniami
mechanicznymi. Firma oferuje również serwis techniczny maszyn i urządzeń do druku cyfrowego, a także
sprzedaż ploterów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Odwiedź nas na targach FESPA – BERLIN – 31.05-3.06 – STOISKO B19 W HALI 6.2.

tel.: 22 375 75 13
www.epson.pl

tel.: 71 31 51 601, tel./fax: 71 31 51 602
info@integart.com.pl, www.integart.com.pl

tel.: +48 71 321 98 83
office@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl

MAGENTA – VISION POLSKA SP. Z O.O.
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno
tel.: +48 22 299 13 80
e-mail: support@magenta-vision.com
www.magenta-vision.com

Firma posiada w swojej ofercie
PLOTERY ROLOWE I STOłOWE MIMAKI
drukujące w technologiach:
n UV LED
n solvent
Kontakt: Piotr Białowieżec
tel. kom.: 698 698 628
bialowiezec.piotr@reprograf-graﬁkus.com.pl
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REPROGRAF-GRAFIKUS SA
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa
tel.: +48 22 539 40 00
www.reprograf-graﬁkus.com.pl
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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

REKLAMA

SCORPIO SP. Z O.O. to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn dla takich dziedzin
poligraﬁi, jak: ﬂeksodruk, offset, introligatornia, tampondruk, znakowanie laserowe i druk cyfrowy.
DLA SEGMENTU WIELKOFORMATOWEGO DRUKU ROLOWEGO oferujemy następujące rozwiązania:
n plotery UV-LED szwajcarskiej ﬁrmy SWISSQPRINT, w tym najnowszy ploter roll-to-roll KARIBU, dedykowany do zadruku tekstyliów, siatki mesh i innych podłoży elastycznych;
n zgrzewarki do banerów, plandek i materiałów technicznych ﬁrmy MILLER WELDMASTER;
n oczkarki hiszpańskiej marki JOVER;
n tapety i canvas do zadruku cyfrowego ﬁrmy BN INTERNATIONAL.
Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne na etapie wdrożenia oraz
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

KOMPLEKSOWA OFERTA DO SUBLIMACJI
JESTEŚMY AUTORYZOWANYM PRZEDSTAWICIELEM: MIMAKI w zakresie sprzedaży drukarek,
kalandrów MONTI ANTONIO, laserów do cięcia tkanin EUROLASER, atramentów sublimacyjnych
i pigmentowych SENSIENT, ﬂagi i tkaniny HANZATEXTILE, papier sublimacyjny SAPPI,
papier przekładkowy.
SICO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Annopol 3,03-236 Warszawa
tel.: +48 22 814 50 01/03/33
fax: +48 22 814 50 91

Usługi serwisowe: przeglądy okresowe, naprawy i konserwacje maszyn sublimacyjnych,
solwentowych, UV i lateksowych. Autoryzowany przedstawiciel w zakresie sprzedaży części
zamiennych Mimaki. Wykonujemy proﬁle kolorystyczne ICC na wszystkich rodzajach mediów.

SMART LFP SP. Z O.O. S.K.
ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice
Kontakt: biuro@smartlfp.pl
DEMO EXPERIENCE CENTER: +48 609 912 719
www.smartlfp.pl

SMART LFP KONCENTRUJE SWOJE DZIAłANIA NA ZASPOKOJENIU POTRZEB KLIENTóW PRZEMYSłOWYCH RYNKóW VISCOM, OPAKO ORAZ TEXTILE. Jest gwarancją profesjonalnej integracji środowiska
produkcyjnego w branży LFP, zapewniając asystę, dobór rozwiązań, szkolenia, optymalizację workﬂow
oraz rozwiązania software MIS dla tych rynków. W ofercie znajdują się: urządzenia drukujące ﬁrmy EFI;
drukarki roll-to-roll UVgel Canon Colorado; stoły cyfrowego cięcia szwajcarskiej ﬁrmy ZüND; maszyny
do druku etykiet i opakowań Xeikon; oprogramowanie do produkcji opakowań EngView System; oprogramowanie klasy EMS Multipress ﬁrmy Dataline Solution; Smart LFP Experience Center – szkolenia
Lean Management – zarządzanie produkcją i optymalizacja procesów produkcyjnych; warsztaty
opakowaniowe – cyfrowa produkcja od koncepcji do realizacji; wsparcie przy uzyskaniu środków ﬁnansowania inwestycji oraz wsparcie techniczne i instalacyjne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

POLSKA FIRMA – dystrybutor papieru i podłoży dla poligraﬁi,
materiałów opakowaniowych oraz mediów dla reklamy.
NOWOŚĆ W OFERCIE – PAPIERY DO SUBLIMACJI MARKI TRANSFER!
ZING SA
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
www.zing.com.pl
infolinia: 801 322 333
info.pl@zing.com.pl

Kompleksowa oferta podłoży dla poligraﬁi i reklamy, najwyższa jakość serwisu:
usługa cięcia i konfekcji materiałów, dopracowana logistyka, profesjonalna obsługa
i doradztwo techniczne.
http://www.facebook.com/ZINGpolska

KONICA MINOLTA WPROWADZA URZąDZENIA
Z EFI FIERY FS500 PRO

n

przeznaczone dla rynku druku produkcyjnego wysokiej klasy
n

współpracy, wprowadzając na rynek 5 nowych cyfrowych interfejsów
Nowe interfejsy Fiery DFE oferują narzędzia preflight, inteligentne

EFI Fiery IC-319 i IC-318 v2 DFE, które będą napędzać kolorowe systemy produkcyjne Konica Minolta AccurioPress C14000/C12000

Firmy Electronics For Imaging, Inc. i Konica Minolta Business

EFI Fiery (DFE) opartych na najnowszej platformie Fiery FS500 Pro.

http://www.instagram.com/zing_polska

Nowe rozwiązania to:

––––––––––
Solutions Europe GmbH ogłosiły kontynuację długoterminowej

I

EFI Fiery IC-319 i IC-318L v2 DFE dla systemów Konica Minolta
AccurioPress C7100/C7090

n

Moduły DFE EFI Fiery IC-317 i IC-419 v2 do obsługi urządzeń Konica Minolta AccurioPress C4080/C4070 i AccurioPrint C4065

funkcje automatyzacji i technologie zarządzania kolorami. Specyﬁka-

Nowa platforma serwerowa Fiery FS500 Pro oferuje wiele korzyści

cje zadań są wybierane przez JobExpert, kolory dodatkowe są zoptyma-

dostawcom usług drukowania obsługującym maszyny Konica

lizowane w programie Spot Pro, błędy są wykrywane w programie Fie-

Minolta, m.in.: jeszcze szybszy czas przetwarzania; mniej odpadów,

ry Preﬂight, a znaczniki wykończenia są dodawane w programie Fiery

lepiej sprzedające się wydruki; dokładne kolory i korekty w czasie

Finishing Designer. Dzięki tym funkcjom klienci mogą zwiększyć ogól-

rzeczywistym; uproszczone wykończenie produktu.

ną liczbę wydruków i wykonać więcej zadań podczas jednej zmiany.
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Opracowano na podstawie informacji firmy EFI

POLIGRAFIKA 5/2022

