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DostaWcy urząDzeń i materiaŁóW Do Druku cyfroWeGo, urząDzenia Wielofunkcyjne reklama

ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z O.O.
ul. gosławicka 2d, 45-446 opole
tel.: 77 458 16 81
www.atrium.com.pl

atrium centrum ploteroWe oD 1993 roku jest WioDącym polskim DostaWcą 
kompleksoWych rozWiązań Do proDukcji reklamy WielkoformatoWej. 
firma posiada certyfikat iso 9001. co roku jest honorowana takimi nagrodami jak: gazele Biznesu,
diamenty forbes’a, przejrzysta firma d&B, rzetelna firma. 
atrium jest WyŁącznym DystryButorem Drukarek WielkoformatoWych i ploteróW
tnących firmy mutoh, WielkoformatoWych Drukarek uV firmy efi, ploteróW summa 
i artemis oraz laminatoróW i trymeróW marki neolt. kilka tysięcy instalacji świadczy o ogromnym
doświadczeniu i profesjonalizmie. jako jedyny dystrybutor w polsce atrium posiada własna linię produkcyjną
oraz centrum badawczo-rozwojowe. 
firma posiada oddziały 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.
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 łącz nie 70 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.

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, mu toH, du plo, ko ni ca mi nol ta, de ve lop, co ner,
oki colorpainter, sum ma, gra ph tec. 

api.pl jest au to ry zo Wa nym Dys try Bu to rem urzą Dzeń mar ki ep son do dru ku wiel ko for ma to we -
go, w tech no lo giach sub li ma cja, eko sol went, eko lo gicz ny druk ży wicz ny, uV, druk pig men to wy oraz DtG
i druk bez po śred ni na ba weł nie (mon na li sa ml8000). w ofer cie api.pl znaj du ją się rów nież urzą dze nia do dru -
ku Dtf (maX60), si to dru ku mar ki roQ, uV ma rek hanD top, GonG zhenG oraz sub li ma cji i dru ku bez po -
śred nie go na tka ni nach ho mer; ka lan dry i pra sy mar ki trans ma tic; la mi na to ry eco roll; plo te -
ry tnĄ ce Gra ph tec, sum ma i try me ry ke en cut; ocZkar ki i sto ja ki na me dia fir my pla st Grom -
met. api.pl to róW nież sze ro ka ofer ta me DióW Do Dru ku oraz atra men tóW W ofe ro Wa nych
tech no lo Giach. do star cza my spraw dzo ne pa pie ry sub li ma cyj ne, ca nva sy, ta pe ty, pa pie ry gra ficz ne, tka -
ni ny do dru ku, fo lie i la mi na ty pod sta wo we/spe cja li stycz ne oraz fo lie mon ta żo we, fo lie okien ne, ma te ria ły
do pod świe tleń; eko lo gicz ne kar to no we pod ło ża op p bo ga; fo lie ter mo trans fe ro we; pro gra my rip.

api.pl spóŁka z o.o.
95-070 aleksandrów Łódzki, rąbień, ul. okrężna 37
Biuro obsługi klienta / magazyn główny: 
ul. Zgierska 86/88, 95-070 aleksandrów Łódzki 

showroom:
rąbień k. Łodzi | chorzów | warszawa
tel.: +42 250 55 95
e-mail: zamowienia@api.pl
www.api.pl

W api.pl Łączymy najlepsze stanDarDy W Druku WielkoformatoWym z precyzją cięcia 
i oBróBki po Druku.  jesteśmy dystrybutorem wiodących marek ploterów tnĄcycH i akcesoriów
do cięcia japońskiej firmy Graphtec i belgijskiej summa oraz trymerów marki keencut.
Łączymy kompetencje w obszarze cięcia oferując:
n rolkowe plotery tnące do precyzyjnego wycinania po obrysie, w dowolnym kształcie, grafiki

wydrukowanej na ploterach drukujących w różnych technologiach; 
n automatyczne wykrojniki cyfrowe umożliwiające seryjne wycinanie etykiet, opakowań

wydrukowanych na materiałach formatu od a4 do B2; 
n stołowe plotery tnące umożliwiające cięcie, bigowanie kartonu, tektury, tworzyw sztucznych itp.
naszym atutem jest profesjonalny i doświadczony ZespóŁ serwisowy. pełna oferta na www.api.pl.

api.pl spóŁka z o.o.
95-070 aleksandrów Łódzki, rąbień, ul. okrężna 37
Biuro obsługi klienta / magazyn główny: 
ul. Zgierska 86/88, 95-070 aleksandrów Łódzki 

showroom:
rąbień k. Łodzi | chorzów | warszawa
tel.: +42 250 55 95
e-mail: zamowienia@api.pl
www.api.pl

ARCTIC PAPER POLSKA SP. Z O.O.
ul. okrężna 9, 02-916 warszawa

tel.: 22 20 30 500
www.arcticpaper.com

pa pie ry w ofer cie arc tic pa per: poD Ło ża Do Dru ku la se ro We Go – g-print*, g-snow**, arctic Volume white,
arctic Volume Highwhite, arctic Volume ivory, arctic Volume ice,  arctic silk+, amber preprint, munken design**
(munken pure, munken pure rough, munken lynx, munken lynx rough, munken polar, munken polar rough,
munken kristall, munken kristall rough); do druku czarno-białego nadają się dodatkowo munken premium,
munken print; poD Ło ża Do Dru ku hsij – amber Highway regular, amber Highway super, munken Highway;
poD Ło ża Do Dru ku hp in Di Go – g-print*, g-snow**,  noWość arctic Volume ice, arctic Volume white, arctic
silk+, munken id (munken kristall id, munken polar id, munken lynx id, munken pure id ); poD Ło ża Do Dru -
ku atra men to We Go czar no -Bia Łe Go amber preprint, munken design**, munken premium, munken print.
* dystrybutorami papieru g-print w arkuszach są firmy papyrus oraz europapier polska
** wyłącznym dystrybutorem papierów munken design, munken id i g-snow na polskim rynku jest firma europapier polska

https://amagraf.pl
mailto:biuro@amagraf.pl
https://solwentowe.pl
https://introligatorskie.pl
https://kopiarki.lodz.pl
https://www.api.pl
https://www.api.pl
mailto:zamowienia@api.pl
mailto:zamowienia@api.pl
https://www.api.pl
https://www.arcticpaper.com
https://atrium.com.pl
https://www.brother-industrial.com
mailto:info@brother-ism.com
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DocufielD sp. z o.o. sp. jaWna
ul. polska 114, 60-401 poznań
tel.: +48 61 666 29 80
fax: +48 61 666 29 50

www.docufield.com

spe cja li zu je my się W Do star cza niu roz Wią zań Do in tro li Ga tor ni Dla Dru kar ni cy fro Wych,
tech no lo Gii za rzą Dza nia ko re spon Den cją ma so Wą oraz au to ma ty ką pocz to Wą:
n maszyny hunkeler aG do rolowego druku cyfrowego
n kopertownice przemysłowe kern aG
n automaty paczkowe kern aG
n systemy odsysania i prasowania ścinków hunkeler systems aG
n biurowa automatyka pocztowa Quadient

od wielu lat skutecznie pomagamy klientom w wyborze i wdrożeniu optymalnych
rozwiązań produkcyjnych oraz świadczymy pełną opiekę serwisową według najwyższych standardów.

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: afinia label, oki, d.p.r., dtg digital, compress uV, forever.
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 oki – drukarki rolowe do etykiet z białym tonerem oraz drukarki termotransferowe
n D.p.r. – urzą dze nia wy kań cza ją ce do ety kiet
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 com press – dru kar ki uV z pła skim sto łem, tu sze uV
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

oferujemy systemy proDukcyjne 
Do Druku cyfroWeGo arkuszoWeGo i roloWeGo, 
uszlachetniania 3D i oBróBki introliGatorskiej.

zapraszamy na www.dks.pl

DKS SP. Z O.O.
centrala: ul. energetyczna 15
80-180 kowale, gdańsk
tel.: 58 309 03 07
tel. kom.: +48 664 042 295
oddziały: warszawa | Białystok i gdańsk i Bydgoszcz |
katowice | kraków | Łódź | olsztyn | poznań | rzeszów |
szczecin | wrocław
kontakt@dks.pl
www.dks.pl

Wio Dą cy Dys try Bu tor ma te ria ŁóW i roz Wią zań Dla flek so Gra fii, of f se tu i ro to Gra Wiu ry.
od 28 lat pomagamy oszczędzić naszym klientom czas i pieniądze oferując innowacyjne rozwiązania:
n ma szy ny dru ku ją ce flek so, of f set i hy bry dy codimag®, macarbox®, edale®, tresu®.
n urządzenia myjące i ekologiczne środki chemiczne firmy re cyl® oraz firmy aBc allied®.
n ra kle ze szwedz kiej sta li sWe DeV®, w tym naj now sza li stwa ce ra micz na pre mium H9.
n ra kle two rzy wo we flexoconcepts®, w tym li stwę oran ge™ (dru k ety kiet) oraz Green™ (druk tektury).
n wał ki ra stro we ce ra micz ne fir my che shi re® i siat kę tac ti lox™ imi tu ją cą si to druk.
n urzą dze nia er hardt -le imer® do in spek cji i pod glą du dru ku oraz pro wa dze nia wstę gi.
n okle jar ki fle xo tech®, wi sko zy me try fa snacht®, sys te my ko mo ro we tre su®.
n czysz cze nie la se ro we wał ków ra stro wych  – naj bar dziej eko lo gicz na i naj sku tecz niej sza me to da czysz cze nia!

GRAW SP. Z O.O.
ul. kolejowa 2, 95-035 ozorków
tel./fax: 42 718 2121
graw@graw.pl
www.graw.pl

EUROPAPIER POLSKA SP. Z O.O.
aleje jerozolimskie 142a
02-305 warszawa (west station i, p.iV)
infolinia: +48 22 120 00 00
e-mail: biuro@europapier.pl
www.europapier.pl

oD Wielu lat Wyznaczamy stanDarDy na rynku DystryBucji papieróW poliGraficznych,
BiuroWych, tektury, papieróW ozDoBnych, meDióW Do reklamy oraz artykuŁóW
hiGienicznych, chemicznych i sprzętu Do utrzymania czystości. 
w naszej ofercie znajdują się: papiery, koperty i materiały opakowaniowe: papiery biurowe, ozdobne,
powlekane i niepowlekane, pakowe, samokopiujące, specjalne do druku wielkoformatowego, podłoża
do druku cyfrowego, podłoża i etykiety samoprzylepne, rolki do kas fiskalnych i fax-u, koperty, kartony:
graficzne, opakowaniowe i kreatywne, a także tektura niepowlekana; folie: ploterowe, solwentowe, okienne,
odblaskowe, laminaty; banery: frontlit, backlit, blockout, siatka mesh; systemy ekspozycji: media do
kaset roll-up; media do sublimacji: flagi, decory, backlity, blockouty, papier transferowy, papier protekcyjny
do ochrony kalandra; artykuły higieniczne, chemiczne oraz sprzęt do utrzymania czystości.

CANON POLSKA SP. Z O.O.
ul. gottlieba daimlera 2 
02-460 warszawa

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

WioDący śWiatoWy proDucent rozWiązań Do Druku

canon od lat wyznacza standardy i wytycza nowe ścieżki rozwoju branży poligraficznej. w ofercie firmy
znajdują się m.in. najszybsze na rynku urządzenia do druku produkcyjnego, w tym zdobywające olbrzymią
popularność maszyny atramentowe do drukowania z roli oraz na papier cięty. producent szczyci się
także nowoczesnymi ploterami uVgel, które w ostatnich latach zrewolucjonizowały druk wielkoformatowy 
i umożliwiły dynamiczny rozwój wykorzystania druku w aranżacji wnętrz.
dla biur canon oferuje szeroką gamę urządzeń wielofunkcyjnych. co więcej, w ofercie firmy znajduje
się także oprogramowanie, które znacznie ułatwia wszystkie procesy związane z drukiem, zarówno 
w biurach, jak i w drukarniach.

https://www.canon.pl
mailto:produkcyjne@canon.pl
https://www.dks.pl
https://www.dks.pl
mailto:kontakt@dks.pl
https://www.docufield.com/pl/
https://ekstreme.pl
mailto:contact@ekstreme.pl
https://www.europapier.pl
mailto:biuro@europapier.pl
https://graw.pl
mailto:graw@graw.pl
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MÜLLER MARTINI EASTERN EUROPE GMBH
reinhartsdorfgasse 1. a-2320 rannersdorf, austria 
telefon +431706 4777
kontakt w polsce: +48 660 482 382
www.mullermartini.com

oferujemy urząDzenia Do oBróBki po Druku cyfroWym takie jak:
siGmaline, presto ii DiGital, aleGro DiGital, Vareo pro, Diamant DiGital.

są to li nie do opra wy bez sz wo wej, ze szy to wej i zło żo nej. urzą dze nia te mo gą pra co wać w try bie on li ne,
ne ar -li ne lub of fli ne. współ pra cu ją z ma szy na mi do dru ku cy fro we go róż nych pro du cen tów. w za leż -
no ści od ich kon fi gu ra cji urzą dze nia te ob ra bia ją za dru ko wa ny pa pier za rów no po dru ku zwo jo wym,
jak i ar ku szo wym. w try bie on li ne li nia sig ma kon tro lu je ca ły pro ces dru ku i ob rób ki po dru ku, by 
za pew nić naj lep sze pa ra me try ja ko ścio we i wy daj no ścio we. 

więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: www.mullermartini.com

konica minolta jest DostaWcą profesjonalnych, cyfroWych systemóW proDukcyjnych
Do Druku koloroWeGo i monochromatyczneGo. 

w swojej ofercie posiada urZĄdZenia do cyfrowego lakierowania 3d, druku
sZerokoformatowego, jak równieŻ do druku etykiet. firma od lat utrzymuje pozycję lidera na
polskim rynku. posiada także rozwiązania wspomagające zarządzanie i ułatwiające pracę drukarń i punktów
poligraficznych. podstawą działania konica minolta jest przede wszystkim diagnoza potrzeb klienta, na
drugim etapie wybór, a następnie wdrożenie optymalnego rozwiązania, wraz z pełną opieką serwisową.
firma posiada rozbudowaną sieć oddziałów, dzięki którym klienci w całym kraju mogą liczyć na
profesjonalne wsparcie. 

KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS POLSKA
ul. krakowiaków 44, 02-255 warszawa
info@konicaminolta.pl, www.konicaminolta.pl

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.komplementarne.pl
www.integart.com.pl, www.ekologicznadrukarnia.pl

n hp – drukarki wielkoformatowe: Hp latex s. 300 oraz s. 500, Hp latex s. 1500, s. 3000
n drukarki Hp latex serii 700/800, również z białym tuszem 700w/ 800w oraz rozwiązania Hp

latex print&cut, urządzenia do druku na mediach sztywnych Hp latex r-2000
n drukarki sublimacyjne Hp stitch s500/s1000
n drukarki 3d w technologii Hp multi jet fusion
n urządzenia renomowanej marki summa: cut, s class, summa f-series 

oraz rozwiązania, laminatory mefu oraz neschen
n urządzenia komplementarne.pl tj.: trymery keencut, fleXa; 

aplikatory stołowe BuBBle-free, laminatory mefu oraz neschen
n akcesoria oraz oprogramowanie do druku i cięcia

odwiedź nasze 
centra demonstracyjne 

Hp demo laB: 
warszawa i wrocław 

katowice i kraków
poznań i gdańsk

MARK ANDY POLAND SP. Z O.O.
ul. szyszkowa 35/37
02-285 warszawa, tel.: 22 354 33 70
Łukasz chruśliński, tel. kom.: +48 604 766 702
lukasz.chruslinski@markandy.com
www.markandy.com

Di Gi tal se ries iQ – hy bry do wa ma szy na wą skow stę go wa in kjet zbu do wa na na plat for mie evo lu tion
se ries, ba zu ją ca na mo du le cy fro wym do mi no n6 10 i uV. ofe ru je pręd kość mak sy mal ną 50 m/min. w try -
bie wy so ko ja ko ścio wym i 70 m/min. w try bie „high -spe ed”, kon fi gu ra cja uwzględ nia max 7 ze spo łów
in kjet uV (cmy koV + w), po sia da mo du ły do uszla chet nia nia w li nii. Di Gi tal se ries hD – hy bry do wa
ma szy na dru ku ją ca w sys te mie ink jet uV, wy so kiej roz dziel czo ści z sys te mem 5 lub 8 ko lo rów, pręd -
kość 73 m/min z moż li wo ścią uszla chet nia nia dru ku w li nii oraz łą cze nia tech no lo gii dru ku cy fro we go
z flek so, si to dru kiem, zdo bie niem fo lią na zim no czy sztan co wa niem w li nii. Di Gi tal pro3 – ma szy na 
wy po sa żo na w se mi ro ta cyj ny mo duł sztan cu ją cy i ze spół flek so. ma szy na de dy ko wa na krót kim i śred nim
se riom, jak też ety kie tom per so na li zo wa nym i wie lo wa rian to wym, wy ma ga ją cym do dat ko wych uszla -
chet nień w li nii. kom pak to we wy mia ry. pręd kość do 23,4 m/min.

OKI EUROPE (POLSKA)
ul. domaniewska 42, 02-672 warszawa
osoba kontaktowa: 
tomasz Ziędalski, tel.: 22 44 86 500
tomasz.ziedalski@okieurope.com
www.oki.com/pl/printing/products/label

firma oki to jeDen z czoŁoWych proDucentóW 
urząDzeń Drukujących oraz rozWiązań z zakresu Druku. 

najnowsze urządzenia oki do druku etykiet pro1040 (cmyk) i pro1050 (cmyk+1 z dodatkowym tonerem
białym) drukują na szerokiej gamie nośników, uwzględniając nawet te, które nie zawsze są obsługiwane
przez konwencjonalne drukarki etykiet, co z kolei umożliwia realizację kreatywnych pomysłów 
i skomplikowanych zadań, a także opłacalny druk nawet pojedynczych sztuk. piąty kolor, czyli opcja
„cmyk+1”, zwiększa swobodę projektowania etykiet. technologia suchego tonera umożliwia drukowanie
etykiet wodoodpornych, które wytrzymują nie tylko zanurzenie, ale też nie płowieją pod wpływem
promieniowania uV, a także są odporne na ścieranie. 

MEDIA IKONOS SP. Z O.O.
ul. gosławicka 2d, 45-446 opole

tel.: 77 458-16-81
biuro@ikonosmedia.eu
www.ikonosmedia.eu

W ofercie faBryki ikonos znajDą państWo najszerszy WyBór materiaŁóW i atramentóW
Do Druku WielkoformatoWeGo W najlepszych cenach – prosto oD proDucenta.
produkowane w opolu materiały cechują się najwyższą jakością, trwałością, oddają szeroki gamut barw,
umożliwiają druk w wysokich rozdzielczościach i jednocześnie w wysokich prędkościach. 
nie bez znaczenia jest fakt, iż w polsce produkowane są także materiały ekologiczne bez pcV. 
produkcja zlokalizowana w kraju oraz rozbudowana sieć sprzedaży gwarantują najszerszą ofertę i pełną
dostępność najwyższej jakości produktów. 
firma zapewnia także profesjonalną obsługę i doradztwo.

firma posiada oddziały w: warszawie, gdańsku, poznaniu i krakowie.

https://ikonosmedia.eu
mailto:biuro@ikonosmedia.eu
https://www.integart.com.pl/pl
https://www.ekologicznadrukarnia.pl
https://www.komplementarne.pl
mailto:info@integart.com.pl
https://www.konicaminolta.pl/pl-pl
mailto:info@konicaminolta.pl
https://www.markandy.com
mailto:lukasz.chruslinski@markandy.com
https://www.mullermartini.com/de/home/
https://www.mullermartini.com/de/home/
mailto:tomasz.ziedalski@okieurope.com
https://www.oki.com/pl/printing/products/label/


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

pla stics Gro up jest czo Ło Wym Dys try Bu to rem pŁyt, fo lii, pro fi li i póŁ pro Duk tóW 
z tWo rzyW sztucz nych. Do star cza my Wy so kiej kla sy ma te ria Ły ma ją ce za sto so Wa nie
W Wie lu Bran żach: re kla mie, Bu DoW nic tWie, prze my śle, opa ko Wa niach i po li Gra fii.

ofer ta bran ży po li gra ficz nej obej mu je ta kie ma te ria ły jak fo lie: plo te ro we, do dru ku cy fro we go, si to dru -
ko we, ma gne tycz ne, od bla sko we, ba ne ry la mi no wa ne i po wle ka ne, fo lie ty pu flex i flock, a tak że pły ty do
za dru ku cy fro we go i si to we go: pmma, pcw spie nio ne, pet, pp ka na li ko we oraz ar ku sze do za dru ku 
of f set pcw, pet, pp, Hips.
w swojej ofercie posiadamy również folie samochodowe do oznaczeń reklamowych oraz folie do zmiany
koloru auta. nowość w portfolio to folie bezklejowe do podświetleń.
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reklama DostaWcy urząDzeń i materiaŁóW Do Druku cyfroWeGo, urząDzenia Wielofunkcyjne

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 92 
digital@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

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 druku cyfrowego oferujemy następujące rozwiązania:
n oprogramowanie do optymalizacji procesów produkcyjnych firmy hybrid software;
n plotery uV-led, płaskie i roll-to-roll szwajcarskiej firmy swissQprint;
n drukarki inkjet do zadruku opakowań tekturowych firmy Xante;
n zgrzewarki do banerów, plandek i materiałów technicznych firmy miller Weldmaster;
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. 

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH 
SPÓŁKA Z O.O., ODDZIAŁ W POLSCE
ul. poleczki 33, 02-822 warszawa
tel.: 22 545 81 00, fax: 22 545 81 01
sharp.sep@sharp.eu, www.sharp.pl

fir ma sharp pol ska Do star cza pro Duk ty Dla Biz ne su, któ re oBej mu ją: Dru kar ki (od
na biur ko wych, przez urzą dze nia wie lo funk cyj ne, po dru kar ki wy so ko na kła do we), mo ni to ry in te r-
ak tyW ne i ekra ny Wy ko rzy stu ją ce naj Bar Dziej za aWan so Wa ne tech no lo Gie pŁa skie Go
ekra nu, lap to py, oraz in ne, in no Wa cyj ne pro Duk ty i roz Wią za nia. oprócz te go fir ma sharp
jest rów nież do staw cą pro fe sjo nal nych usług it ta kich jak, pcaas – pc as a se rvi ce (kom pu ter ja ko usłu -
ga), Help desk oraz in nych zin te gro wa nych roz wią zań i za rzą dza nych usług dla róż no rod nych śro do wisk
pra cy. Zgod nie z ha słem „Be ori gi nal.” sharp two rzy roz wią za nia wpie ra ją ce róż no rod ność i szy te na
mia rę nie po wta rzal nych po trzeb swo ich klien tów.
dodatkowe informacje o oferowanych rozwiązaniach można uzyskać na: www.sharp.pl
https://www.linkedin.com/showcase/sharp-electronics-cee

REPROGRAF 
– GRAFIKUS S.A.
ul. wolska 88
01-141 warszawa

mimaki, 3sixty: piotr Białowieżec 698 698 628
screen, memjet, rotocontrol, Valloy: 
tomasz naglik 698 698 629
www.reprograf-grafikus.com.pl

n screen: truepress jet l350uV+ – system do druku etykiet, opakowań z roli na rolę – inkjet uV;
truepress 520 Hd – inkjetowa maszyna do druku książek.

n mimaki: solvent – jV100, jV300, jV330, cjV150, cjV300, cjV330; uV flatbed – ujf3042fx,
ujf304mkii,ujf3042mkiie,  ujf 3042mkiiex, ujf6042mkii, ujf6042mkiie, ujf7151plus,
ujf7151plusii; uV roll to roll ujV100, ucjV300.

n 3sixty: najbardziej wydajna drukarka uV led360°; bezpośredni druk na przedmiotach
cylindrycznych i stożkowych, np. takich jak: butelki, termosy, kubki, szklanki i puszki.

n Valloy: tonerowa maszyna etykietowa Bizpress 13r.
n rotocontrol: urządzenia do finishingu.
dodruk, wycinanie, foliowanie na zimno i na gorąco, booklety. 

RISET POLSKA
ul. maszewska 28, 01-925 warszawa
tel.: (22)  864 65 55; (22) 669 92 46
riset@riset.pl, dok@riset.pl
http://riset.pl

je ste śmy dys try bu to rem ja poń skich ma szyn uchiDa – au to ma tycz nych fo lia rek ze zło ce niem, fal ce rek,
sys te mów zbie ra ją cych pod ci śnie nio wych i cier nych, utrzą sa rek, wy ci na rek z for ma tu z bi go wa niem i per -
fo ra cją, morGana – okle ja rek do ksią żek pur, bi gó wek i fal cer ko -bi gó wek, plockmatic – cy fro wych 
i of f se to wych sys te mów zbie ra ją co -szy ją cych oraz sys te mów ko per tu ją cych, poWis – sys te mów do ele -
ganc kiej opra wy do ku men tów, caslon – wy ci na rek, zło cia rek bez ma try co wych i ka sze ró wek, tauler –
pneu ma tycz nych fo lia rek, spc – wier ta rek do pa pie ru, dziur ka czy, per fo ra to rów dziur ku ją cych, intec –
płaskich ploterów tnących; thermo-o-type – sztanc płaskich. Graphtec – systemy wykańczania np. do
naklejek. urządzenia w jednym przebiegu mogą nacinać za pomocą precyzyjnego plotera, laminować, odklejać
odpady, a także rozcinać wzdłużnie. w bo ga tej ofer cie znaj du ją się rów nież monochromatyczne
i koloroWe Drukarki laseroWe, urząDzenia Wielofunkcyjne utaX i ta triumph-aDler.

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

www.polkos.com.pl

polkos jest au to ry zo Wa nym Dys try Bu to rem plo te róW ro lanD oraz je Dy nym i ofi cjal -
nym Dys try Bu to rem fir my Xe nons. 
W ofer cie po sia da my ca łą ga mę plo te rów dru ku ją cych: sol wen to we (ro land), plo te ry uV (ro land, Xe nons),
sub li ma cja (ro land), ma szy ny do dru ko wa nia ta pet (di men se), wiel ko for ma to we ma szy ny uV (Xe nons). 
Za pew nia my ser wis i za ple cze tech nicz ne.
polkos to tak że wio dą cy do staw ca ma te ria łów dla ryn ku re kla mo we go. ofe ru je my: pa pie ry, fo lie sa -
mo przy lep ne, atra men ty uV na Zdar, atra men ty uV jetBest, tek sty lia, me dia do sys te mów wy sta wien -
ni czych, ma te ria ły ścien ne, ma te ria ły do pod świe tleń, ba ne ry, la mi na ty.
pro po nu je my spraw dzo ne roz wią za nia za rów no przy do bo rze od po wied nie go no śni ka do dru ku, jak i w dzie -
dzi nie atra men tów sol wen to wych ma rek Bor de aux oraz sts, któ rych je ste śmy dys try bu to rem w polsce.

https://www.plastics.pl
mailto:warszawa@plastics.pl
https://www.polkos.eu
https://www.reprograf-grafikus.com.pl
https://riset.pl
mailto:riset@riset.pl
mailto:dok@riset.pl
https://www.scorpio.com.pl
mailto:digital@scorpio.com.pl
https://www.linkedin.com/showcase/sharp-electronics-cee
https://www.sharp.pl
https://www.sharp.pl
mailto:sharp.sep@sharp.eu
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DostaWcy urząDzeń i materiaŁóW Do Druku cyfroWeGo, urząDzenia Wielofunkcyjne reklama

jesteśmy polską firmą projektującą 
i proDukującą automatyczne linie Do laminoWania papieru.

w naszej ofercie posiadamy:
n laminatory jedno- i dwustronne do druku cyfrowego do formatu B2 
n laminatory jedno- i dwustronne do druku offsetowego do formatu B0
n szeroką gamę wyposażenia opcjonalnego

na specjalne życzenie projektujemy i budujemy laminatory zgodnie z potrzebami klienta.

zfp sp. z o.o.
ul. krzemowa 5
81-577 gdynia

kontakt:
tel.: 58 629 90 44
zfp@zfp.com.pl
www.zfp.com.pl

Xeikon jest częścią flint group, która oferuje cyfroWe maszyny Drukujące: 
suchy toner (elektrofotoGrafia) oraz inkjet uV, a także maszyny do wykończenia i uszlachetniania.

na maszynach Xeikon można produkować:
n etykiety samoprzylepne, heat transfer, wet glue, in-mould.
n opakowania z tektury litej, kubki papierowe.
n torebki foliowe doypack, saszetki.
n książki, tapety.
surowce nie wymagają prime’owania, a farby rozliczamy wg realnego zużycia (bez clicków).
w polsce mamy bezpośredni serwis i sprzedaż.

Xeikon manufacturing nV 
(flint Group Digital solutions)
duwijckstraat 17, 2500 lier, Belgia
michał kuczkowski, kierownik sprzedaży w polsce
tel. +48 665 107 610, michal.kuczkowski@flintgrp.com
www.xeikon.com

WAB 
ARTYKUŁY 
POLIGRAFICZNE

kontakt: 
tel./fax: (81) 718 67 02
tel./fax: (81) 718 67 03 
info@wab.lublin.pl
www.wab.lublin.pl

kompleksoWa oBsŁuGa W zakresie materiaŁóW poliGraficznych
n  szeroka gama lakierów print-coat: lakiery dyspersyjne, lakiery uV inline i offline, 

lakiery blistrowe, lakiery hybrydowe, lakiery posiadające certyfikaty isega (food contact).
n  laboratorium – badania opakowań i lakierów, powłok, migracja, wszelkie badania analityczne.
n  płyty do lakierowania: do lakierów dyspersyjnych, uV i hybrydowe. 
n  farby drukarskie.
n  obciągi gumowe do wszystkich technik druku i lakierowania.
n  papiery kalibrujące, folie kałamarzowe, włókniny do myjek.
n  płyty ctp, termiczne i bezprocesowe. 
n  chemia poligraficzna z certyfikatem isega.

TECH-WEB MARCIN MATYSIAK
tel. kom.: +48 665 325 833
e-mail: m.matysiak@tech-web.pl
www.tech-web.pl

tech-WeB jest przeDstaWicielem firmy focus laBel machinery ltD,
BrytyjskieGo proDucenta maszyn fleksoGraficznych i cyfroWych, 
BęDąceGo na rynku oD ponaD 40 lat. 

oferujemy: 
n  cyfrowe maszyny drukujące etykiety. 
n  maszyny cyfrowe do zadruku tekstyliów. 
n  posiadamy również w ofercie maszyny do finishingu. 

zapraszamy do współpracy i głębszego zapoznania się z szeroką gamą naszych produktów.

SMART LFP SP.  Z O.O.  S.K
ul. wojska polskiego 2, 40-669 katowice
kontakt: +48 603 999 081
demo eXperience center: +48 609 912 719
www.smartlfp.pl

pro fe sjo nal na in te Gra cja śro Do Wi ska pro Duk cyj ne Go Bran ży lfp. iden ty fi ka cja i za spo ko je nie
po trzeb klien tów prze my sło wych ryn ków Vi scom, opa ko oraz te xti le; asy sta i gwa ran cja do bo ru roz wią zań,
szko le nia, opty ma li za cja work flow oraz roz wią za nia so ftwa re mis dla tych ryn ków. ofer ta obej mu je:
n urzą dze nia dru ku ją ce fir my efi,
n dru kar ki roll -to -roll uVgel ca non co lo ra do,
n sto ły cy fro we go cię cia Zund,
n opro gra mo wa nie do pro duk cji opa ko wań engView sys tem,
n opro gra mo wa nie kla sy ems mul ti press fir my da ta li ne so lu tion,
n smart lfp expe rien ce cen ter – au tor ski pro gram szko leń le an ma na ge ment,
n po moc w fi nan so wa niu in we sty cji, wspar cie tech nicz ne, ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny.

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 ponad 21 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.

Bydgoszcz: ul. kościuszki 27, tel. 52 522 80 60 (-9), bydgoszcz@sico.pl / Gdańsk-Oliwa: ul. kaprów 4 B, tel. 58 500 42 60 (-9), gdansk@sico.pl
Kraków: al. jana pawła ii 178, tel. 12 666 00 40 (-9), krakow@sico.pl / Łódź: ul. wojska polskiego 190, tel. 42 620 06 20 (-9), lodz@sico.pl
Poznań Przeźmierowo: ul. składowa 33, tel. 61 600 70 10 (-9), poznan@sico.pl

SICO POLSKA SP. Z O.O.
ul. annopol 3,03-236 warszawa
tel.: +48 22 660 48 50 (-9)
fax: +48 22 814 50 91

https://www.sico.pl
mailto:gdansk@sico.pl
mailto:lodz@sico.p
mailto:poznan@sico.pl
https://www.smartlfp.pl
https://tech-web.pl
mailto:m.matysiak@tech-web.pl
https://wab.lublin.pl
mailto:info@wab.lublin.pl
mailto:michal.kuczkowski@flintgrp.com
https://xeikon.com/en
http://www.zfp.com.pl
mailto:zfp@zfp.com.pl



