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reklama dostawcy materiałów do druKu cyfroweGo i wieLKoformatoweGo

api.pl posiada w ofercie wysokiej jakości media i podłoża do więKszości rodzajów druKu
wieLKoformatoweGo. współpracujemy z cenionymi producentami, takimi jak: asLan, asphaLt art,
drytac, GeneraL formuLations i heXis. rozwijamy także markę własną – vesLine. 
w asortymencie dostępne są ekologiczne płyty eXceLLent, canvasy, tapety, magnesy, tkaniny
reklamowe oraz materiały do home decor. 
ponadto posiadamy szeroką ofertę folii i laminatów oraz podłoży specjalistycznych, np. na płaszczyzny
o niskiej energii powierzchniowej, asfalt i beton.

specjalizujemy się w materiałach na trudne powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne, mediach niszowych
do druku wielkoformatowego oraz druku offsetowego.

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

tel.: 77 458-16-81
fax: 77 458-16-82
biuro@ikonosmedia.eu
www.ikonosmedia.eu

poLsKi producent i dostawca najwyższej jaKości materiałów i atramentów do druKu
wieLKoformatoweGo. jedyna w tej części europy fabryKa materiałów samoprzyLepnych
i powLeKanych Lfp. sprzedaż w ponad 40 Krajach na całym świecie.
produkowane w opolu materiały cechują się najwyższą jakością, trwałością, oddają szeroki gamut barw,
umożliwiają druk w wysokich rozdzielczościach i jednocześnie w wysokich prędkościach. materiały ikonos
spełniają wszelkie normy ekologiczne. są to m.in. tapety, laminaty uv, folie samoprzylepne typu monomer,
polimer, materiały do systemów roll-up, backlity do podświetleń, a także produkty ekologiczne, takie
jak folie pp czy folie pet (pcV free). i produkcja zlokalizowana w kraju, a także rozbudowana sieć sprzedaży
gwarantuje najwyższej jakości produkty, najszerszą ofertę, pełną dostępność, profesjonalną obsługę 
i doradztwo. i 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

amaGraf jest dystrybutorem 
specjaListycznych czyściw bezpyłowych niezastĄpionych w poLiGrafii. 

na sze czy ści wa wy ko na ne są z nie prze rwa nych włó kien po lie stro wych o po dwój nym wią za niu, cha rak -
te ry zu ją się de li kat ną struk tu rą ma te ria łu, za pew nia jąc sku tecz ne czysz cze nie bez ry zy ka uszko dze nia
czysz czo nej po wierzch ni. Zni ko me wy twa rza nie włó kien i czą stek pod czas użyt ko wa nia za pew nia bez -
piecz ne i efek tyw ne czysz cze nie. Ście recz ki bez py ło we pro du ko wa ne i pa ko wa ne są w po miesz cze niach
o kon tro lo wa nych pa ra me trach śro do wi sko wych kla sy 10. 
ofe ru je my tak że pa tycz ki bez py ło we ma ją ce za sto so wa nie między innymi w czysz cze niu gło wic dru -
ku ją cych w plo te rach.

firma dKs dostarcza materiały eKspLoatacyjne dLa wieLKoformatowych 
systemów Graficznych oraz projeKtowych cad i Gis, między innymi: 
n hp – atramenty, 
n canon – atramenty i głowice, 
n Kip – tonery kolorowe i czarno-białe,
n conteX – zabezpieczenia dokumentów z folii transparentnej, szyby i lampy,
n es-te – taśmy z etykietami.
oferujemy kontrakty serwisowe do urządzeń produkcyjnych konica minolta, canon, kip.
Świadczymy usługi serwisowe: gwarancyjne i pogwarancyjne. Zapewniamy wsparcie informatyczne 
wraz z aktualizacjami dedykowanego oprogramowania dla wszystkich wymienionych marek.

DKS SP. Z O.O.
centrala: ul. energetyczna 15
80-180 kowale k. gdańska
tel. kom.: +48 58 309 03 07
e-mail: info.gdansk@dks.pl
www.dks.pl

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

api.pL spółKa z o.o.
rąbień, ul. okrężna 37 | rąbień
95-070 aleksandrów Łódzki

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

prowadzimy sprzedaż maszyn introLiGatorsKich oraz materiałów tj.:
n  wiertarki citoBorma od 1 do 6 głowic
n  ZsZywarki jedno- i dwugłowicowe
n  ZsZywki zwykłe, wzmocnione, z oczkiem
n  wiertŁa introligatorskie: stalowe, teflonowe, przedłużane, do specjalistycznych zastosowań
n  ostrZaŁki i papier do natŁusZcZania wierteŁ
ponadto w naszej ofercie znajdujĄ się:
n  rakle do flekso, tampon- i wklęsłodruku
n  farBy i lakiery dla druku opakowań giętkich  w technologii flekso i roto
n  premiumsetter system grawerowania elastomerowych form drukowych i lakierujących

erKa s.c.
ul. wiślana 70, 05-092 Łomianki

tel.: 22 751 39 12 / 22 751 77 64
info@erka.com.pl / www.erka.com.pl

EUROPAPIER POLSKA SP. Z O.O.
aleje jerozolimskie 142a
02-305 warszawa (west station i, p.iV)
infolinia: +48 22 120 00 00 i 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.
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mailto:biuro@amagraf.pl
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dostawcy materiałów do druKu cyfroweGo i wieLKoformatoweGo reklama

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

do staw ca me diów dLa po Li Gra fii i re KLa my 

n pły ty i ar Ku sze z two rzyw – ple Xi glas, pet, pcw, pp, kom po zy to we i in ne 
n ba ne ry – fron tlit, bac klit, mesh, bloc ko ut
n teK sty Lia – fla gi, bac klit, fron tlit, ca nvas, bloc ko ut
n fo Lie – sa mo przy lep ne, plo te ro we, si to dru ko we, ter mo trans fe ro we, ma gne tycz ne
n La mi na ty – za bez pie cza ją ce, mo no me rycz ne, po li me rycz ne, pod ło go we
n systemy aLuminiowe reKLamowe – do: ra mek, to te mów, ta blic, ka se to nów

www.plastics.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

firma poLKos to wiodĄcy dostawca materiałów przeznaczonych dLa rynKu reKLamoweGo. 
firma z wieloletnią tradycją, która sprosta oczekiwaniom każdego klienta.
jesteśmy dostawcą materiałów do druku wielu znaczących firm na rynku polskim; oferujemy:
n papiery n folie samoprzylepne
n tekstylia n media do systemów wystawienniczych
n materiały do podświetleń n materiały ścienne
n Banery n laminaty
proponujemy państwu najbardziej sprawdzone rozwiązania zarówno przy doborze odpowiedniego nośnika
do druku, jak również w temacie atramentów solwentowych marek: bordeaux i jetbest, których jesteśmy
dystrybutorem na terenie polski.

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

www.polkos.com.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 marek tecKwin, Grando, imprimo oraz laserów i frezarek cnc marki widinovations.

zapraszamy do KontaKtu.

sun che mi caL – naj więK szy na świe cie pro du cent farb i piG men tów dLa po Li Gra fii
po sia da my trzy dy wi zje zaj mu ją ce się roz wią za nia mi dla dru ku cy fro we go: stre am Li ne – roz wią za nia opar -
te na tech no lo gii sol wen to wej i uV. to wy so kiej kla sy za mien ni ki, kom pa ty bil ne z ory gi nal ny mi tu sza mi ty pu
oem, dla róż nych urzą dzeń wiel ko - i su per wiel ko for ma to wych. na sze atra men ty łą czą w so bie wy so ką ja kość,
czy stość pig men tów przy za cho wa niu ni skie go po zio mu za pa chu i speł nia niu re stryk cyj nych norm śro do wi -
sko wych. sunteXtiLe – dział zaj mu ją cy się pro duk cją i wdra ża niem roz wią zań do prze my słu tek styl ne go, 
w ofer cie po sia da my atra men ty sub li ma cyj ne, re ak tyw ne oraz pig men to we. na sze roz wią za nia umoż li wia ją 
uzy ski wa nie wy ra zi stych ko lo rów, głę bo kiej czer ni oraz nie zwy kle od por nej po wło ki na czyn ni ki ze wnętrz ne. 
sunjet – dział zaj mu ją cy się re cep tu ro wa niem i pro du ko wa niem róż ne go ro dza ju atra men tów in kje to wych
dla tech no lo gii uV. roz wią za nia sunjet są sprze da wa ne wy łącz nie przez na szych part ne rów oem.

SUN CHEMICAL SP. Z O.O.
ul. okólna 46a, 05-270 marki

tel.: +48 22 761 51 00
fax: +48 22 761 51 01
www.sunchemical.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.

INTEGART SP. Z O.O.
ul. maszynowa 1, 55-330 Błonie k/wrocławia

tel.: 71 31 51 601 i 71 31 53 191
biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl i www.wrapdesign.pl 
www.termo-transfer.com.pl i www.easydecor.pl

inteGart to jeden z czołowych dystrybutorów materiałów 
roLowych i sztywnych do produKcji reKLam, deKoracji wnętrz. 
oferta firmy: folie, papiery, tapety i tkaniny do druku lateksowego, solwentowego, sublimacyjnego
oraz uv, folie magnetyczne, produkty odblaskowe oraz szronione. 
w portfolio znajdują się produkty znanych marek:  aslan, apex premium, avery dennison, carnavalcal,
3m, neschen, mactac, Berger textiles, Hp, steiko, lg Husys, poli-tape, magnaflex, reflekton, folex, aurich
textilien, saint clair (dickson), katz, multipanel uk, 3a composites, simona i wiele innych. jesteśmy
propagatorem proekologicznego podejścia do prowadzonego biznesu (www.ekologicznadrukarnia.pl),
a od 2022 r. promujemy i oferujemy markę własną produktów premium do dekoracji i renowacji wnętrz
easydecor.pl.

https://www.integart.com.pl/pl
mailto:biuro@integart.com.pl
https://www.wrapdesign.pl
https://www.termo-transfer.com.pl
https://www.easydecor.pl
https://www.easydecor.pl
https://www.ekologicznadrukarnia.pl
https://magenta-vision.com
mailto:support@magenta-vision.com
https://plastics.pl
https://plastics.pl
mailto:warszawa@plastics.pl
https://www.polkos.eu
https://www.sunchemical.com
https://wab.lublin.pl
mailto:info@wab.lublin.pl


dystrybucja papieru dLa poLiGrafii, podłoży do KomuniKacji wizuaLnej 
oraz druKu wieLKoformatoweGo, w tym płyty z tworzyw sztucznych
szeroKa oferta produKtów przeznaczonych do druKu cyfroweGo
n  profesjonalny serwis
n  usługa cięcia
n  dopracowana logistyka
n  dostawa max w 24h!

poLsKa firma!

ZING S.A. 
al. jerozolimskie 212, 02-486 warszawa
tel.: (+48 22) 592 29 29, fax: (+22) 592 29 07
Biuro w krakowie: ul. kocmyrzowska 13a, kraków
tel.: (+12) 684 39 80, fax: (+12) 684 39 81
viscom@zing.com.pl, www.zing.com.pl
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reklama dostawcy materiałów do druKu cyfroweGo i wieLKoformatoweGo

fir ma z wie Lo Let nim do świad cze niem w bran ży po Li Gra ficz nej ofe ru jĄ ca 
za opa trze nie dLa dru Ku of f se to we Go, cy fro we Go oraz fLeK so Gra ficz ne Go, ofe ru je:
n  atra men ty sun che mi cal (far by sol wen to we, far by uV, far by do sub li ma cji);
n  me dia do dru ku wiel ko for ma to we go (ba ne ry, mesh, fo lie owV, pa pie ry fo to gra ficz ne, po ste ro we,

fo lie ora cal, ave ry, 3m);
n  czę ści do plo te rów róż nych pro du cen tów (mi ma ki, ro land, mu toh);
n  far by dru kar skie (w tech no lo giach of f se to wych, flek so oraz low mi gra tion);
n  pły ty ctp ko dak, ter micz ne i bez pro ce so we;
n  czę ści eks plo ata cyj ne do ma szyn of f se to wych (He idel berg, ko mo ri, kBa, ro land, sa ku rai).
za pra sza my rów nież do na sze go skle pu on li ne sklep.zi nart.pl

ZINART SPÓŁKA Z O.O.
ul. polanowicka 69, 51-180 wrocław
tel.: 71 373 59 39
e-mail: zinart@zinart.pl
www.zinart.pl

pierwsza w poLsce 
maszyna fujifiLm revoria 
press pc 1120 
––––––––––

na jej za kup zde cy do wa ła się fir ma Blu e-

jet z Gdań ska. jak mó wi Piotr Ka czo row ski,

bę dą cy wspól nie z bra tem Paw łem jej wła ści -

cie lem, ma szy na prze ję ła pra cę z urzą dze nia

in ne go pro du cen ta i dwu krot nie zwięk szy ła

wy daj ność fir my w za kre sie dru ku cy fro we go.

We wszyst kich te stach Fu ji film Re vo ria Press

PC 1120 wy pa da ła naj le piej, a w za kre sie dru -

ko wa nia rów nych apli nie ma na ryn ku żad nej

kon ku ren cji – mó wi piotr ka czo row ski. – In no -

wa cyj na, 10-bi to wa głę bia barw za sto so wa na

w tym roz wią za niu jest prze wa gą Fu ji film

nad in ny mi pro du cen ta mi, ofe ru ją cy mi urzą -

dze nia ba zu ją ce na głę bi 8-bi to wej.

mó wi Agniesz ka Gło wac ka, bu si ness de -

ve lop ment ma na ger POD w fir mie Fu ji film:

10-bi to wa głę bia da je moż li wość od wzo ro -

wa nia po nad mi liar da barw, co gwa ran tu je

ja kość na po zio mie tech no lo gii of f se to wej.

Re vo ria za pew nia moż li wość dru ko wa nia

z pręd ko ścią do 120 A4 na mi nu tę, nie za leż -

nie od pod ło ża (..).

fu ji film re vo ria press pc 1120 umoż li -

wia dru ko wa nie dwu stron ne, w 6 ko lo rach

w jed nym prze bie gu: cmyk plus 2 do dat ko -

we (do wy bo ru spo śród 6 ko lo rów spe cjal -

nych). Re vo ria Press PC 1120 jest ma szy ną

bę dą cą do sko na łym uzu peł nie niem dla tra dy -

cyj nych tech no lo gii – kon ty nu uje agniesz ka

gło wac ka. – Jest opła cal na w kon tek ście dru -

ko wa nia na niej za rów no mniej szych, jak

i wy so kich na kła dów. (…)

pod ci śnie nio wy po daj nik do wy dru ków

(rów nież ban ne ro wych) za pew nia spraw ne

po bie ra nie dłu gich i trud nych pod ło ży nie za -

leż nie od ich gra ma tu ry. War to wspo mnieć – 

mó wi agniesz ka gło wac ka – że Re vo ria umoż -

li wia za sto so wa nie w ra mach jed ne go zle ce nia

dwóch z sze ściu do stęp nych do dat ko wych ko -

lo rów. Stan dar dem w ma szy nie jest CMYK (…),

ale moż na do nie go w do wol nym mo men cie

do dać wy bra ne dwa ko lo ry spe cjal ne – bia ły,

zło ty, srebr ny, ró żo wy (…) czy to ner prze zro czy -

sty (dla pod ło ży gład kich bądź fak tu ro wa -

nych). Co war to pod kre ślić – ko lor bia ły otwie -

ra przed użyt kow ni ka mi ma szy ny Re vo ria in ne

sek to ry, ja ki mi są np. dru ko wa nie ety kiet czy

za dru ko wy wa nie fo lii. dru ko wa ne na tej ma -

szy nie fo lie nie skle ja ją się w sto sie dzię ki

spe cjal ne mu mo du ło wi sta tic eli mi na tor. 

W za leż no ści od pro jek tu, ja ki chce my

wy dru ko wać, to ne ry spe cjal ne moż na wy ko -

rzy stać tu ja ko pod kła do we lub wierzch nie – 

na no szo ne po CMYK -u – do da je To masz

Wró blew ski, Gra phics BD di rec tor w pol -

skim od dzia le fir my Fu ji film. – Ja ko pod kła -

do we ko lo ry wy ko rzy sty wa ne są: zło ty, srebr -

ny, bia ły i ró żo wy, ja ko wierzch nie – wszyst kie

wy mie nio ne plus to ner prze zro czy sty, któ ry

za pew nia efekt la kie ru wy biór cze go. Moż na

go rów nież wy ko rzy stać do po kry cia ca łe go

wy dru ku, jak dzie je się to w przy pad ku wy ko -

rzy sty wa nia tra dy cyj ne go la kie ru. (…)

istot nym ele men tem jest opa ten to wa -

ny przez fu ji film sys tem utrwa la nia umoż li -

wia ją cy szyb ką re gu la cję tem pe ra tu ry od -

po wied nią do da ne go pod ło ża. 

au to ma ty za cja pra cy, od po wied nie 

wy ko rzy sty wa nie za so bów, ogra ni cza nie

zużycia mediów – wszystko to ma znaczenie

również w aspekcie ekologicznym. 

revoria to kolejne urządzenie firmy

fujifilm pracujące w firmie Bluejet. następną

inwestycją też będzie rozwiązanie fujifilm:

wielkoformatowa maszyna acuity ultra r2

5044. 

Opracowano na podstawie 

informacji firmy Fujifilm
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