
EFI
Pol. Inds. SUPOI 8
Carrer Dels Ibers, 54
12550 Almazora (Castellón)
Hiszpania

Kontakt: Monika Mourao
Monika.Mourao@efi.com

www.efi.com

EFI jest re no mo wa nym pro du cen tem prze my sło wych cy fro wych urzą dzeń dru ku jących bez po śred -
nio i po śred nio na tek sty liach, przeznaczonych w szcze gól ności do pro duk cji apli ka cji ty pu: prze mysł
mo do wy oraz de ko ra cyj ny, re kla ma we wnętrz na oraz fla gi.
SERIA  PRO jest de dy ko wa na pro du cen tom po szu ku ją cym możli wości po więk sze nia  biz ne su. Do stępna
w sze ro kościach 180 lub 340 cm oraz w kon fi gu ra cjach z 8, 16 lub 32 gło wi ca mi dru ku jący mi.
SERIA EFI FABRIVU oraz FABRIVU (i) o sze ro kościach 180, 340 oraz 520 cm to prze my sło we roz wiąza nia
do cy fro we go dru ku na tek sty liach w naj wyższej ja kości, cha rak te ry zu jące się ni skim po zio mem kosz tów
eks plo ata cyj nych oraz naj niższym zużyciem tu szu. Wszyst kie urządze nia wy po sażone są w prze my sło we
gło wi ce Ky oce ra.  FABRIVU 340 I (in li ne) – ide al ne dla po cząt ku ją cych w bran ży dru ku sub li ma cyj ne go
lub przed się biorstw bez moż li wo ści in we sto wa nia w ka lan der.
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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

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. 

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

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

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

Ofer ta obej mu je naj now sze plo te ry do sub li ma cji EP SON SC -F10000/10000H fluo, HO MER i GONG ZHENG;
do dru ku DTG (EP SON SC -F2100 / SC -F3000), ze sta wy do dru ku DTF MAX60; pra sy i ka lan dry TRANS -
MA TIC; atra men ty i pa pie ry sub li ma cyj ne (m.in. NE ENAH COL DEN HO VE B.V.) oraz tek styl ne pod ło ża
do dru ku. 

API.PL ofe ru je urzą dze nia do si to dru ku mar ki ROQ oraz far by (RU TLAND, UNION LINK, MA GNA CO LO URS),
ma te ria ły trans fe ro we i ak ce so ria do si to dru ku (EASI WAY). Roz sze rze niem ofer ty zdo bie nia tek sty liów
są fo lie flex i flock (PLOT TER FILMS, SEF, VE SLI NE).

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.
Sie dzi ba głów na fir my Bro ther de dy ko wa na urzą dze niom prze my sło wym, ta kim jak ma szy ny dru -
ku ją ce i szy ją ce, do star cza ją ca urzą dze nia na ryn ki Eu ro py, Afry ki i Bli skie go Wscho du, znaj du je się
w miej sco wo ści Em me rich am Rhe in w Niem czech. Wraz z na szym od dzia łem w Bo lo nii (Wło chy) 
za trud nia my ponad 80 pra cow ni ków, w tym tech ni ków, in ży nie rów włó kien nic twa, pra cow ni ków lo gi sty ki
ma ga zy no wej i spe cja li stów ds. sprze da ży.
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

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

ATRIUM CEN TRUM PLO TE RO WE od 25 lat jest wio dą cym, pol skim do staw cą 
kom plek so wych roz wią zań do dru ku wiel ko for ma to we go ta kich ma rek jak:
n MU TOH: dru kar ki ży wicz ne, eco, LED -UV, sub li ma cyj ne i tek styl ne
n EFI: pro duk cyj ne dru kar ki LED -UV (ro lo we, sto ło we, hy bry do we)
n SUM MA: ro lo we plo te ry tną ce, sto ło we sys te my tną co -fre zu ją ce 
n IKO NOS: wła snej pro duk cji ma te ria ły sa mo przy lep ne i po wle ka ne
Kil ka ty się cy in sta la cji świad czy o ogrom nym do świad cze niu i pro fe sjo na li zmie. Fir ma po sia da cer ty fi -
kat ISO 9001. Ak tu al nie fir ma za trud nia po nad 100 spe cja li stów. Atrium oprócz cen tra li, ma ga zy nów
i fabryki materiałów samoprzylepnych i powlekanych IKONOS w Opo lu po sia da od dzia ły i ma ga zy ny
w: War sza wie, Gdań sku, Po zna niu i Kra ko wie.

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

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.
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SUB LI MA CJA: mo de le SC -F 100 (A4), SC -F500 (A2), SC -F6300 (A0), F9400/H (64”), SC -F1000 0/H (76”) 
– szyb ki czas re ali za cji pro jek tów i ni ski cał ko wi ty koszt po sia da nia (TCO). Atra men ty sub li ma cyj ne z cer -
ty fi ka tem OEKO TEX. 
DTG: mo de le SC -F2100, SC -F3000 – ca ło ścio we roz wią za nie obej mu ją ce dru kar kę, gło wi cę dru ku ją cą,
atra ment i opro gra mo wa nie, umoż li wia ją ce bez po śred nie dru ko wa nie na ko szul kach i in nych ele men -
tach, atra men ty z cer ty fi ka tem OEKO TEX.
DRUK PRZE MY SłO WY: se ria Mon na li sa ML8 00 0, ML16000, ML3 20 00, ML6 40 00 – prze my sło wy druk,
wy so ka ja kość wy dru ków, wy daj ność oraz sta bil na i nie za wod na pra ca przy mi ni mum prze sto jów (tech -
no lo gia we ry fi ka cji dysz, atra men ty Ep son GE NE STA – kwa so we, dys per syj ne, re ak tyw ne, pig men to we).
Kom plet ny, zin te gro wa ny sys tem, któ ry za pew nia peł ne wspar cie w ca łym cy klu pro duk cyj nym.

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

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

LFP IN DU STRIAL SO LU TIONS JEST AU TO RY ZO WA NYM DYS TRY BU TO REM FIR MY DURST GRO UP AG. 
W przy pad ku wy ma ga ją cych ja ko ści, prze my sło wych urzą dzeń tek styl nych, li nia pro duk tów Al pha
za pew nia naj wyż szą pro duk tyw ność, sta bil ność pro ce su dru ku i ren tow ność. Ma szy ny cha rak te ry zu ją
się eko lo gicz nym za dru kiem w zgo dzie z za sa dą zrów no wa żo ne go roz wo ju, do sko na łym od wzo ro-
wa niem ko lo rów, wy so ką od por no ścią na spie ra nie i blak nię cie, ogra ni czo nym zu ży ciem wo dy, ener gii
i sub stan cji che micz nych. Sys te my pra cu ją ce w tech no lo gii atra men tów pig men to wych oraz re ak tyw -
nych, zgod nych z GOTS 5.0 i OEKO -TEX 100 dru ku ją w sze ro ko ści od 1,9 do 3,3 m z pręd ko ścią od po -
wied nio dla sze ro ko ści – 1090 m2/h oraz 1450 m2/h.
In ży nie ro wie ser wi su LFP In du strial So lu tions wy po sa że ni w pro fe sjo nal ną wie dzę i wy spe cja li zo wa ne
na rzę dzia za pew nia ją bez pie czeń stwo i cią głość pro dukcji w każdej drukarni. www.lfp-industrial.pl.

LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS
ul. Kwidzyńska 4
51-416 Wrocław

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

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.

REPROGRAF-GRAFIKUS SA
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa
tel.: +48 22 539 40 00
www.reprograf-grafikus.com.pl

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

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. 

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

INTEGART – CZOłOWY DYSTRYBUTOR ROZWIąZAń TECHNOLOGICZNYCH DO DRUKU TEKSTYLIóW:
dru ka rek HP La tex se rii 300 oraz 500, a od 2019 roku dru ka rek HP Stitch S -Se ries, ofe ru ją cych no wy 
wy mia r dru ku sub li ma cyj ne go, umoż li wia ją ce go druk po śred ni i bez po śred ni na tka ni nach (pro duk cja
odzie ży, de ko ra cji wnętrz, re kla ma). Port fo lio tka nin sta no wią re ko men do wa ne pro duk ty, w tym eko -
lo gicz ne, bio de gra do wal ne, po zba wio ne PCW, ła twe w re cy klin gu, z cer ty fi ka ta mi eko lo gicz no ści.
Je ste śmy au to rem pro jek tu eko lo gicz na dru kar nia.pl; wspie ra ją ce go fir my ofe ru ją ce eko lo gicz ne me dia,
w tym tka ni ny, ta kie jak: Jet UP/BC Dick son Ever gre en, Apex Pre mium Easy i Ca nvas Stick, Mi ty lon/
/Mi kro fi bra, Apex Pre mium Te xti le Bac kli te/Fron tlit/Bloc ko ut. No wo ści i be st sel le ry z ofer ty tka nin: 
Ber ger Te xti les: Di splay, Sam ba, G -Flag, Bloc ko ut Di rec to FR; Au rich Te xti lien: Di gi pa no ra ma, Di gi com -
pe ti tion, Di gi fa sci na tion; PONGS Stretch Twill Soft i in ne.

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

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

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.

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

POL SKA FIR MA – dys try bu tor pa pie ru i pod ło ży dla po li gra fii, 
ma te ria łów opa ko wa nio wych oraz me diów dla re kla my. 

NO WOŚĆ W OFER CIE – PA PIE RY DO SUB LI MA CJI MAR KI TRANS FER!

Kom plek so wa ofer ta pod ło ży dla po li gra fii i re kla my, naj wyż sza ja kość ser wi su: 
usłu ga cię cia i kon fek cji ma te ria łów, do pra co wa na lo gi sty ka, pro fe sjo nal na ob słu ga 
i do radz two tech nicz ne.

http://www.fa ce bo ok.com/ZINGpolska I http://www.in sta gram.com/zing_pol ska

ZING SA
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
www.zing.com.pl
infolinia: 801 322 333
info.pl@zing.com.pl

SCOR PIO SP. Z O.O. to je den z wio dą cych do staw ców ma te ria łów i ma szyn dla ta kich dzie dzin 
po li gra fii, jak: flek so druk, of f set, in tro li ga tor nia, tam pon druk, zna ko wa nie la se ro we i druk cy fro wy. 
DLA SEG MEN TU WIEL KO FOR MA TO WE GO DRU KU RO LO WE GO ofe ru je my na stę pu ją ce roz wią za nia:
n plo te ry UV -LED szwaj car skiej fir my SWISSQPRINT, w tym naj now szy plo ter roll -to -roll KA RI BU, de -

dy ko wa ny do za dru ku tek sty liów, siat ki mesh i in nych pod ło ży ela stycz nych; 
n zgrze war ki do ba ne rów, plan dek i ma te ria łów tech nicz nych fir my MIL LER WE LD MA STER;
n oczkar ki hisz pań skiej mar ki JO VER;
n ta pe ty i ca nvas do za dru ku cy fro we go fir my BN IN TER NA TIO NAL.
Do wszyst kich ofe ro wa nych roz wią zań za pew nia my do radz two tech nicz ne na eta pie wdro że nia oraz
ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny. 

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

KO NI CA MI NOL TA WPRO WA DZA URZą DZE NIA 
Z EFI FIE RY FS5 00 PRO 
––––––––––

Fir my Elec tro nics For Ima ging, Inc. i Ko ni ca Mi nol ta Bu si ness

So lu tions Eu ro pe GmbH ogło si ły kon ty nu ację dłu go ter mi no wej

współ pra cy, wpro wa dza jąc na ry nek 5 no wych cy fro wych in ter fej sów

EFI Fie ry (DFE) opar tych na naj now szej plat for mie Fie ry FS5 00 Pro. 

No we in ter fej sy Fie ry DFE ofe ru ją na rzę dzia pre fli ght, in te li gent ne

funk cje au to ma ty za cji i tech no lo gie za rzą dza nia ko lo ra mi. Spe cy fi ka -

cje za dań są wy bie ra ne przez JobExpert, ko lo ry do dat ko we są zop ty ma -

li zo wa ne w pro gra mie Spot Pro, błę dy są wy kry wa ne w pro gra mie Fie -

ry Pre fli ght, a znacz ni ki wy koń cze nia są do da wa ne w pro gra mie Fie ry

Fi ni shing De si gner. Dzię ki tym funk cjom klien ci mo gą zwięk szyć ogól -

ną licz bę wy dru ków i wy ko nać wię cej za dań pod czas jed nej zmia ny.

No we roz wią za nia to:

n EFI Fie ry IC -319 i IC -318 v2 DFE, któ re bę dą na pę dzać ko lo ro we sys -

te my pro duk cyj ne Ko ni ca Mi nol ta AccurioPress C1 400 0/C1 200 0

prze zna czo ne dla ryn ku dru ku pro duk cyj ne go wy so kiej kla sy

n EFI Fie ry IC -319 i IC -318L v2 DFE dla sys te mów Ko ni ca Mi nol ta

AccurioPress C7 100/C7 090

n Mo du ły DFE EFI Fie ry IC -317 i IC -419 v2 do ob słu gi urzą dzeń Ko -

ni ca Mi nol ta AccurioPress C4 080/C4 070 i AccurioPrint C4 065

Nowa platforma serwerowa Fiery FS500 Pro oferuje wiele korzyści

dostawcom usług drukowania obsługującym maszyny Konica

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

lepiej sprzedające się wydruki; dokładne kolory i korekty w czasie

rzeczywistym; uproszczone wykończenie produktu. 

Opracowano na podstawie informacji firmy EFI

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 KON CEN TRU JE SWO JE DZIA łA NIA NA ZA SPO KO JE NIU PO TRZEB KLIEN TóW PRZE MY SłO -
WYCH RYN KóW VI SCOM, OPA KO ORAZ TE XTI LE. Jest gwa ran cją pro fe sjo nal nej in te gra cji śro do wi ska
pro duk cyj ne go w branży LFP, za pew nia jąc asy stę, do bór roz wią zań, szko le nia, opty ma li za cję work flow
oraz roz wią za nia so ftwa re MIS dla tych ryn ków. W ofer cie znaj du ją się: urzą dze nia dru ku ją ce fir my EFI;
dru kar ki roll -to -roll UVgel Ca non Co lo ra do; sto ły cy fro we go cię cia szwaj car skiej fir my ZüND; maszyny
do druku etykiet i opakowań Xeikon; opro gra mo wa nie do pro duk cji opa ko wań EngView Sys tem; opro -
gra mo wa nie kla sy EMS Mul ti press fir my Da ta li ne So lu tion; Smart LFP Expe rien ce Cen ter – szko le nia
Le an Ma na ge ment – za rzą dza nie pro duk cją i opty ma li za cja pro ce sów pro duk cyj nych; warsztaty
opakowaniowe – cyfrowa produkcja od koncepcji do realizacji; wspar cie przy uzy ska niu środ ków fi nan -
so wa nia in we sty cji oraz wspar cie tech nicz ne i in sta la cyj ne, ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny.


