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dostawcy urzĄdzeń do druKu cyfroweGo i wieLKoformatoweGo reklama

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

api.pL jest autoryzowanym dystrybutorem urzĄdzeń do druKu wieLKoformatoweGo,
przeznaczonych do druKu na podłożach sztywnych i roLowych.

api.pl to autoryzowany dystrybutor druKareK marKi epson w technologiach suBlimacja,
ekosolwent, ekologicZny druk żywicZny, uV, pigmentowy, dtg oraz druk bezpośredni na bawełnie.
w ofercie api.pl znajdują się również druKarKi dtf, urzĄdzenia do sitodruKu marki roQ, 
druKarKi uv marek Handtop, gongZHeng oraz urzĄdzenia do subLimacji i druKu
bezpośrednieGo na tKaninach Homer.

naszym atutem jest profesjonalny i doświadczony ZespóŁ serwisowy. pełna oferta na www.api.pl 

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 cen trum pLo te ro we od 1993 ro Ku jest wio dĄ cym poL sKim do staw cĄ Kom pLeK -
so wych roz wiĄ zań do pro duK cji re KLa my wieL Ko for ma to wej. je ste śmy jed nym z czo ło wych
pro du cen tów me diów do re kla my wiel ko for ma to wej w eu ro pie. po twier dze niem wy so kich stan dar dów
jest wdro żo ny sys tem ja ko ści iso 9001: 2015.
atrium jest wy łĄcz nym dys try bu to rem wieL Ko for ma to wych dru Ka reK fir my mu toh (ży -
wicz nych, Led -uv, sub Li ma cyj nych), su per -wieL Ko for ma to wych dru Ka reK Led -uv fir my
efi, pLo te rów tnĄ cych sum ma, La mi na to rów i try me rów neoLt i ar te mis, pLo te rów soL -
wen to wych oraz Led -uv ar te mis, opro Gra mo wa nia onyX i wie Lu in nych.
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. ak tu al nie fir ma za trud -
nia po nad 100 spe cja li stów. fir ma po sia da od dzia ły 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

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

eKsteme działamy od 2006 roku, wiodący polski dostawca w zakresie rozwiązań do produkcji etykiet,
druku dtg, dtf, uV oraz termo-transferu.
urzĄ dze nia do pro duK cji et Kiet – pro fe sjo nal ne dru kar ki ro lo we do ety kiet, wy ci nar ki ety kiet,
prze wi jar ki, dys pen se ry, apli ka to ry, pod ło ża sa mo przy lep ne na rol kach (pa pier, pp, pet etc) afi nia 
La bels, oKi, dpr La be ling;
dru Kar Ki dtG i dtf – no wość dru kar ki Q -se ries hy brid, 2/4 gło wi ce dru ku ją ce, szyb kie prze sta -
wia nie z dtg na dtf, pod ci śnie nio wy sys tem tac, do 150 ja snych i 75 ciem nych ko szu lek na godzinę,
po le za dru ku 410 x 500mm (x2) dtg di gi tal & pig men tinc;
dru kar ki uV com press, urzą dze nia grun tu jąc dtg, atra men ty Ko daK i dupont, pra sy ter mo trans -
fe ro we, me dia do trans fe ru fo re ver, pro fe sjo nal ne do radz two i ser wis.

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

w ofercie firmy dKs:

urzĄdzenia produKcyjne:
n drukarki produkcyjne (konica minolta, canon, fujifilm)  n systemy do druku etykiet (konica minolta)

urzĄdzenia do wyKończenia introLiGatorsKieGo:
n do lakierowania wybiórczego uV 3d (mgi, duplo)  n oklejarki, foliarki, gilotyny, bigówki, falcerki etc.

urzĄdzenia wieLKoformatowe:
n plotery atramentowe (canon, Hp)  n plotery tonerowe (kip)  n skanery i składarki (contex, es-te)

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

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

DIGIPRESS SP. Z O.O.
ul. kościuszkowców 5a, 30-428 kraków
e-mail: a.jablonska@digipress.pl
tel. kom.: +48 504 162 635, +48 504 162 645
tel. kom.: +48 785 663 961, +48 785 663 899 
www.digipress.pl

diGipress to autoryzowany partner marKeK: ricoh, XeroX, canon oraz fuji. 
nasz zespół składa się z fachowców z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku poligrafii i to dzięki
niemu staliśmy się ekspertami i liderami w zakresie sprzedaży urządzeń produkcyjnych dla poligrafii.
dostarczamy oraz serwisujemy systemy produkcyjne do druku cyfrowego. każdemu z naszych klientów
indywidualnie doradzamy w wyborze najlepszych rozwiązań odpowiednich dla ich biznesu, nieustannie
podnosząc poziom zadowolenia z naszej obsługi. Znajdujące się w naszej ofercie maszyny i urządzenia
stanowią jeden z podstawowych elementów wyposażenia biura czy też drukarni.

serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzenia naszej strony digipress.pl – postaramy się pomóc
również tobie.

https://ekstreme.pl
mailto:contact@ekstreme.pl
https://www.dks.pl
mailto:poligrafia@dks.pl
https://atrium.com.pl
https://digipress.pl
mailto:a.jablonska@digipress.pl
https://www.api.pl
mailto:zamowienia@api.pl
https://amagraf.pl
https://kopiarki.lodz.pl
https://develop.sklep.pl
https://solwentowe.pl
https://introligatorskie.pl
mailto:biuro@amagraf.pl
https://digipress.pl
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reklama dostawcy urzĄdzeń do druKu cyfroweGo i wieLKoformatoweGo

n surecoLor sc-f3000 – szybki model dtg do druku wysokonakładowego. dwie głowice, 1,5-litrowe
worki z tuszem, druk na ubraniach do 29,5 mm grubości.

n surecoLor sc-f10000/f10000h – sublimacyjne drukarki przemysłowe, 4 lub 6 dużych głowic, 
3- lub 10-litrowe zasobniki na atrament, system wymiany hot-swap ograniczający przestoje.
prędkość do 255 m2/h.

n surecoLor sc-f100/f500 – najmniejsze urządzenie sublimacyjne a4/a1 z systemem stałego 
zasilania w atrament.

n monna Lisa mL-8000 – przemysłowy druk bezpośrednio na tkaninach (dtf) z 8 głowicami precision
core; drukuje z prędkością 290 m2/h. druk atramentami kwasowymi, reaktywnymi, pigmentowymi
oraz dyspersyjnymi.

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O.
oddział w polsce

tel.: 22 375 75 13 i lfp@epson.pl
www.epson.pl

in te Gart – wio dĄ cy dys try bu tor urzĄdzeń hp Latex, in no wa cyj nych i prze ło mo wych tech no lo gicz -
nie urzą dzeń do dru ku wiel ko for ma to we go (od 1,6 do 3,2 m) oraz hp La tex r do dru ku na me diach sztyw -
nych, z uży ciem bia łe go tu szu. dys try bu tor dru ka rek hp stitch s, ofe ru ją cych no wy wy miar dru ku 
sub li ma cyj ne go na tka ni nach. ofer tę in te gart uzu peł nia ją dru kar ki 3d fir my hp – mul ti jet fu sion 3d
de dy ko wa ne dla branż: prze my sło wej, start’upów, me dycz nej czy edu ka cyj nej. port fo lio ma szy n do post -
-fi ni shin gu sta no wią sys te my tną ce mar ki sum ma f, summa L (laser) oraz urzą dze nia kom ple men tar ne, tj.
apli ka to ry bub ble -free, plo te ry tną ce (ro lo we) sum ma, la mi na to ry neschen oraz me fu, a tak że try me ry 
ręcz ne Keencut, pó łau to ma tycz ne i au to ma tycz ne mar ki fle xa. 
da wid sie dlis: sie dlis@in te gart.com.pl, tel. +48 605-102-205; 
to masz sta wic ki: sta wic ki@in te gart.com.pl, tel. +48 504-222-896.

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

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

Ko ni ca mi noL ta spe cja li zu je się w do radz twie biz ne so wym i no wo cze snych tech no lo giach, do star cza -
jąc sze reg wio dą cych sys te mów i me tod dru ku. nie ustan nie in we stu je w ba da nia i roz wój, wy zna cza jąc
przy tym stan dar dy. od po wia da na po trze by ofe ru jąc druk sen so rycz ny czy per so na li zo wa ny, a tak że roz -
wią za nia roz sze rzo nej rze czy wi sto ści. ko ni ca mi nol ta Bu si ness so lu tions pol ska sp. z o.o. wcho dzi w skład
gru py ko ni ca mi nol ta, inc. z sie dzi bą w ja po nii. 
jest li de rem ryn ku dru ku pro duk cyj ne go i prze my sło we go oraz czo ło wym do staw cą biu ro wych 
urzą dzeń wie lo funk cyj nych. do star cza kom plek so wo usłu gi it, ofe ru jąc sze ro ki wa chlarz roz wią zań 
opty ma li zu ją cych pro ce sy biz ne so we w śred nich i du żych or ga ni za cjach. w swo im port fo lio ma sze reg
roz wią zań z za kre su mo ni to rin gu i za pew nie nia bez pie czeń stwa.
dzię ki 15 serwisowo-sprzedażowym od dzia łom w kra ju z po wo dze niem ob słu gu je klien tów w ca łej pol sce.

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

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

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.

MIMAKI EUROPE B.V.
stammerdijk 7e, 1112 aa diemen, Holandia
sales & marketing department
tel.: 0031 (0) 20 462 79 42 
info@mimakieurope.com    
www.mimakieurope.com

oGraniczone czasowo zniżKi na serię 330 firmy mimaKi

mimaki, wiodący producent wielkoformatowych drukarek atramentowych i ploterów tnących,
rozpoczyna nowy rok od ograniczonych czasowo ofert na swoje drukarki solwentowe z serii 330.

seria 330 firmy mimaki składa się z drukarki jv330-160 oraz systemu drukująco-tnącego cjv330-160;
obie maszyny wyposażone są w unikalne funkcje, takie jak slitter Xy i nowo zaprojektowany system
zmiany podłoży.

aby sprawdzić oferty, odwiedź stronę www.mimakieurope.com.

Lfp industriaL soLutions sp. z o.o. – zaufany dostawca i inteGrator rozwiĄzań dLa
poLiGrafii. Zakres naszej oferty obejmuje m.in.:
n przemysłowe, wielkoformatowe cyfrowe maszyny drukujące renomowanej marki durst
n urządzenia drukujące w technologii uV led amerykańskiej marki vanguard
n maszyny do druku na tekturze falistej w technologii uV oraz w technologii wodnej
n urządzenia do druku z roli na rolę, na podłożach sztywnych w technologii uV oraz wodnej
n przemysłowe rozwiązania do druku na tkaninach i dzianinach
n jednoprzebiegowe cyfrowe drukarki wstęgowe – inkjet uV
n rozwiązania do cięcia/frezowania od małych ploterów po w pełni zautomatyzowane urządzenia marki elitron
n autoryzowany i profesjonalny serwis inżynierski oferowanych produktów

LFP INDUSTRIAL 
SOLUTIONS SP. Z O.O.
ul. kwidzyńska 4, 
51-416 wrocław
poland

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

https://www.epson.pl
mailto:lfp@epson.pl
https://www.nowasublimacja.pl
mailto:biuro@integart.com.pl
https://www.integart.com.pl/pl
https://www.hplatex.pl
https://www.drukarki3dhp.pl
https://www.komplementarne.pl
https://www.konicaminolta.pl/pl-pl
mailto:info@konicaminolta.pl
https://lfp-industrial.pl
mailto:siedlis@integart.com.pl
mailto:stawicki@integart.com.pl
mailto:office@lfp-industrial.pl
https://magenta-vision.com
mailto:support@magenta-vision.com
https://www.mimakieurope.com
mailto:info@mimakieurope.com
https://www.mimakieurope.com
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reproGraf-GrafiKus jest autoryzowanym partnerem mimaKi na terenie poLsKi.

oferuje plotery rolowe i stołowe firmy mimaki drukujące w technologiach uV led i solvent.
Zapewniamy kompleksową obsługę serwisową w zakresie napraw sprzętu i profilowania.

piotr białowieżec, mimaki product manager
+48 698 698 628 i piotrek@reprograf-grafikus.com.pl

daniel furtak, przedstawiciel handlowy działu maszyn i urządzeń
+48 698 698 659 i furtak.daniel@reprograf-grafikus.com.pl

REPROGRAF-GRAFIKUS S.A.
ul. wolska 88, 01-141 warszawa
info@reprograf-grafikus.com.pl
www.reprograf-grafikus.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 wielkoformatowego 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 smartjet;
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. 

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

sico to dostawca i inteGrator rozwiĄzań poLiGraficznych dLa reKLamy i przemysłu. 

współ pra cu je my za rów no z du ży mi, świa to wy mi mar ka mi, jak i ty mi, któ re do pie ro wcho dzą na ry nek.
roz wi ja my się ra zem z na szy mi klien ta mi – do star cza jąc tech no lo gii, wspól nie się ucząc i wdra ża jąc 
in no wa cje. ma my 20 lat do świad cze nia i od dzia ły w ca łej pol sce, za tym idzie roz le gła zna jo mość bran -
ży, ryn ku i tren dów.
na szą si łą jest do świad czo ny, zgra ny te am o sze ro kich i zróż ni co wa nych kom pe ten cjach eks perc kich.
dzię ki te mu, prócz opty mal nie do bra nych urzą dzeń i me diów, ofe ru je my naj wyż szej ja ko ści ser wis, do -
radz two i szko le nia.
od dzia ły: byd goszcz, Gdańsk, Kra ków, łódź, war sza wa.

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

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

www.polkos.com.pl

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

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

PROFEX ELEKTRONIK – SWOBODA SP. K.
ul. korneckiego 99B, 45-109 opole 
tel. kom.: 501 006 485, profexel@profexel.eu
www.uv.opole.pl

autoryzowany serwis i dystrybutor firmy Gew (ec) Limited.

n systemy led chłodzone powietrzem aeroled, wodą leoled oraz systemy hybrydowe arcled®
n kompleksowe rozwiązania uV dla druku offsetowego – nowoczesne rozwiązania leoled lub

konwencjonalne systemy e4c

Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardzania uV.
oferujemy części zamienne, lampy uV oraz doradztwo techniczne.

serwisujemy zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset uV.

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/

oKi europe to jeden z czołowych producentów 
urzĄdzeń druKujĄcych dLa branży usłuGowej oraz Graficznej. 
posiadamy w ofercie między innymi drukarki:
n rolowe drukarki etykiet serii pro1000 drukujące w oparciu o suchy toner w kolorach cmyk plus biały.

drukują one 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.

n urządzenia pro9541/42 do druku graficznego na różnych podłożach, w tym torbach papierowych,
również w technologii cmyk plus biały lub przezroczysty.

n drukarki pro8432wt do wydruków termotransferowych z możliwością użycia podkładu w kolorze białym.

https://www.oki.com/pl/printing/index.html
mailto:tomasz.ziedalski@okieurope.com
https://www.polkos.eu
https://uv.opole.pl
mailto:profexel@profexel.eu
https://www.reprograf-grafikus.com.pl
mailto:info@reprograf-grafikus.com.pl
mailto:furtak.daniel@reprograf-grafikus.com.pl
https://www.scorpio.com.pl
mailto:digital@scorpio.com.pl
mailto:piotrek@reprograf-grafikus.com.pl
https://www.sico.pl
mailto:sico@sico.pl



