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

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, druk bez po śred ni na ba weł nie (mon na li sa ml8000) i druk ety kiet. 

w ofercie api.pl znajdują się również urządzenia do druku dTf (maX 60 pro), sitodruku marki roQ,
druku etykiet marki oKi, uV marek handTop, GonGzhEnG oraz sublimacji i druku bezpośredniego
na tkaninach homEr; kalandry i prasy marki TransmaTic; laminatory Ecoroll; plotery tnĄce
GraphTEc, summa, iEcho, silhouETTE i trymery KEEncuT; ocZkarki i stojaki na media firmy
plasTGrommET. dostarczamy sprawdzone papiery sublimacyjne, canvasy, tapety, papiery graficzne,
tkaniny do druku, folie i inne materiały podstawowe/specjalistyczne.

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-silk, g-print*, g-snow**, arctic Volume
white, arctic Volume ice, 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-silk, g-print*,
g-snow**,  arctic Volume ice, arctic Volume white, , 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

aTrium cEnTrum ploTErowE od 30 laT jEsT wiodącym polsKim dosTawcą KomplEKsowych
rozwiązań do produKcji rEKlam wiElKoformaTowych.
atrium jest wyłącznym dystrybutorem drukarek wielkoformatowych muToh – ploterów eko-żywicznych,
sublimacyjnych, led uV, w tym ploterów do gadżetów. firma posiada również w swojej ofercie
wielkoformatowe drukarki led uV firmy efi, plotery solwentowe i led uV firmy arTEmis, plotery do
koszulek dTf, plotery tnące rolowe i stołowe firmy summa, trymery marki nEolT, kalandry marki arTEmis
i KliEVEriK oraz laminatory, plotery laserowe i termiczne różnych marek.
jako jedyny dystrybutor w polsce atrium posiada własną linię produkcyjną powlekanych materiałów
do druku wielkoformatowego oraz największe w polsce centrum badawczo-rozwojowe. 
firma posiada oddziały w: warszawie, gdańsku, poznaniu i krakowie.

API FOLIE POLSKA SP. Z O.O.
ul. raszyńska 13, 05-500 piaseczno
tel.: 22 737 58 01 
polska.sales@apifoilmakers.com
www.apifoilmakers.com

uszlachETniEniE druKu, wzmocniEniE KażdEj marKi, jaKośĆ
api foilmakers jest producentem metalizowanych  folii do ozdabiania etykiet, opakowań, grafik. 
specjalista w produkcji metalizowanych folii do hot stampingu, cold stampingu, metalizowanych folii
do laminowania w technologii offsetowej, folii pigmentowych, dyfrakcyjnych.
nasze folie metalizowane, folie dyfrakcyjne oraz pigmentowe  doskonale uszlachetniają każdą grafikę,
podnoszą rangę i wartość marki produktu oraz eksponują jego zalety. 
służymy profesjonalnym doradztwem technicznym, zapewniamy szkolenia oraz konsultacje techniczne
na każdym etapie produkcji opakowania lub etykiety. api foilmakers to globalny partner.

jEsTEśmy zawszE blisKo naszych KliEnTów!

https://amagraf.pl
mailto:biuro@amagraf.pl
https://solwentowe.pl
https://introligatorskie.pl
https://kopiarki.lodz.pl
https://develop.sklep.pl
https://apifoilmakers.com
mailto:polska.sales@apifoilmakers.com
https://www.api.pl
mailto:zamowienia@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.
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
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.

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

poligrafia@dks.pl i www.dks.pl

dTm prinT To firma isTniEjąca od 1986 roKu i spEcjalizująca się w dosTarczaniu
niEsTandardowych rozwiązań w dziEdziniE poliGrafii. oprócz własnych produktów firma ściśle
współpracuje ze znanymi producentami urządzeń drukujących jak primera technology, inc. czy oki europe,
oferując tym samym najlepsze rozwiązania w zakresie druku etykiet. dtm print oferuje drukarki etykiet
wykorzystujące technologię atramentową, laserową lub cyfrową technologię led.
lx500ec i lx610e pro to najlepszy wybór do drukowania profesjonalnie wyglądających etykiet produktów.
dTm cx86e jest najmniejszą na świecie kolorową drukarką led. jest idealna do zastosowań dla punktów
sprzedaży i tworzy profesjonalne kolorowe etykiety, metki, kupony, identyfikatory i wiele innych.
oKi pro1050 to kompaktowa cyfrowa drukarka etykiet led, która może produkować etykiety na żądanie
w unikalnej kombinacji cmyk + piąty biały kolor.

DTM PRINT
mainzer str. 131
65187 wiesbaden, niemcy 
tel.: +49 611 927770
e-mail: sales@dtm-print.eu
dtm-print.eu

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 uszczElniaczE komór raklowych i środKi do czyszczenia wałków aniloksowych. zapraszamy!

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

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

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

w ofEr ciE fa bry Ki iKo nos znaj dą pań sTwo naj szEr szy wy bór ma TE ria łów i aTra mEn Tów
do dru Ku wiEl Ko for ma To wE Go pro sTo od pro du cEn Ta.
pro du ko wa ne w pol sce, w opo lu ma te ria ły są sprze da wa ne do po nad 60 kra jów na ca łym świe cie, ce -
chu ją się naj wyż szą ja ko ścią, trwa ło ścią, od da ją sze ro ki ga mut barw, umoż li wia ją druk w wy so kich
roz dziel czo ściach i jed no cze śnie w wy so kich pręd ko ściach. w pol sce pro du ko wa ne są tak że ma te ria -
ły eko lo gicz ne bez pcV. 
ja ko je dy ny pro du cent me diów do dru ku wiel ko for ma to we go iko nos po sia da cen trum Ba daw czo -roz wo -
jo we. w la bo ra to rium te sto wa ne są no we re cep tu ry przy ja znych śro do wi sku ma te ria łów wiel ko for ma to wych
w róż nych tech no lo giach druku na ploterach typu: żywicznego, eco, solwentowych, wodnych, pigmentowych,
sublimacyjnych oraz led uV. fir ma po sia da od dzia ły w: war sza wie, gdań sku, po zna niu i kra ko wie.

EKsTrEmE 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 yKiET – 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 500 mm (x2) dtg di gi tal & pig men tinc;
dru kar ki uV com prEss, urzą dze nia grun tu jące 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

https://www.dks.pl
mailto:poligrafia@dks.pl
https://www.dks.pl
https://www.docufield.com/pl/
http://dtm-print.eu/en/
mailto:sales@dtm-print.eu
https://erka.com.pl
info@erka.com.pl
https://ekstreme.pl
mailto:contact@ekstreme.pl
https://ikonosmedia.eu
mailto:biuro@ikonosmedia.eu
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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

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.

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

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.

KORNIT DIGITAL EUROPE GMBH
wahlerstr.6 i d-40472 i düsseldorf i germany
kontakt: kdeu-info@kornit.com
tel.: +49 211 20055-0

www.kornit.com

KorniT diGiTal jEsT świaTowym lidErEm w dziEdziniE zrównoważonych, 
cyfrowych TEchnoloGii produKcji mody i TEKsTyliów na żądaniE. 

firma oferuje rozwiązania dla branży modowej, w tym kompleksowe systemy druku cyfrowego, atramenty,
materiały eksploatacyjne i cały globalny ekosystem, który zarządza przepływami pracy oraz realizacją
zamówień. od 2002 roku firma przewodzi branży w przejściu na produkcję na żądanie, która jest najbardziej
zrównoważonym wyborem – pozwala wykorzystać trendy, obniżać ceny towarów i redukować zapasy. 

Z siedzibą w izraelu i biurami w usa, europie oraz regionie azji i pacyfiku, kornit digital obsługuje klientów
w ponad 100 krajach i stanach na całym świecie. 

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

n drukarki wielkoformatowe hp laTEx: 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-series
n drukarki sublimacyjne Hp stitch s500/s1000
n drukarki 3d w technologii Hp multi jet fusion
n urządzenia renomowanej marki summa: cut, s class, f-series, l-series
n urządzenia komplementarne.pl tj.: trymery KEEncuT, flExa; 

aplikatory stołowe bubblE-frEE, laminatory mEfu oraz nEschEn
n akcesoria oraz oprogramowanie do druku oraz post-finishingu
odwiedź nasze centra demonstracyjne hp demo lab: demolab.integart.com.pl

mailto:info@integart.com.pl
https://www.hplatex.pl
https://www.integart.com.pl
https://www.komplementarne.pl
https://www.ekologicznadrukarnia.pl
https://www.konicaminolta.pl/pl-pl
mailto:info@konicaminolta.pl
https://www.kornit.com
mailto:kdeu-info@kornit.com
https://www.markandy.com
mailto:lukasz.chruslinski@markandy.com
https://mullermartini.com/en/homepage/
https://plastics.pl
mailto:warszawa@plastics.pl
https://mullermartini.com/en/homepage/
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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

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

mimaki, 3sixty, polyprint
piotr Białowieżec i 698 698 628
daniel furtak i 698 698 659
screen, memjet, rotocontrol, Valloy
tomasz naglik i 698 698 629

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 – plotery rolowe i stołowe, uV led i solvent;
n 3sixTy – druk na przedmiotach cylindrycznych i stożkowych;
n polyprinT – druk dtg/dtf;
n Valloy – tonerowa maszyna etykietowa Bizpress 13r;
n roToconTrol – urządzenia do finishingu, dodruk, wycinanie, 

foliowanie na zimno i na gorąco, booklety.

www.reprograf-grafikus.com.pl

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 maszyny do druku etykiet firmy Xeikon 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.

TECHNOGRAPH SP. Z O.O. SP. K.
ul. Zawiła 61, 30-390 kraków
tel.: + 48 (12) 262 04 72
tel. kom.: +48 535 461 500
biuro@technograph.pl
www.technograph.pl

wy łącz ny przed sta wi ciel: i hE ibEr + schrÖdEr: okien ko wa nie – wkle ja nie róż nych ma te ria łów do wy kro jów
kar to no wych i pro duk cja opa ko wań prze strzen nych i san wa – ja poń ska tech no lo gia pre cy zyj ne go sztan co -
wa nia i tło cze nia i op pli GEr – szwaj car skie li nie do ka sze ro wa nia i yawa: zło ce nie na go rą co i tło cze nie
i da Kiou: sztan co wa nie i tło cze nie pa pie ru, kar to nu oraz pla sti ku z ro li i fE lix: zauto ma ty zo wa na 
apli ka cja kle ju w pro duk cji opa ko wań, pos i ma te ria łów mar ke tin go wych i xEiKon: prze my sło wy druk 
cy fro wy opa ko wań kar to no wych w ja ko ści 1200 dpi i VE Ta pho nE: sys te my icorona oraz iplasma do
zwięk sza nia ad he zji ma te ria łów po li me ro wych i b&r moll – kom pak to we roz wią za nia do skła da nia 
i wy kra wa nia i dayuan – wielkoformatowe sztancowanie arkuszy z tektury falistej i saldoflEx – druk
fleksograficzny z roli na rolę i raGaoKE – składanie i klejenie opakowań z tektury i kartonu. 
sprze daż i ser wis i no we i uży wa ne ma szy ny po li gra ficz ne i czę ści za mien ne i wspar cie tech nicz ne i re lo ka cje dru karń.

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.

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 TEr-
aK Tyw nE, roz wią za nia di Gi Tal si Gna GE, mo ni To ry 8K 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,
Help desk it, com ple te pc sup port (cpcs), au dyt śro do wi ska it, usłu gi w za kre sie cy ber bez pie czeń stwa
(soc 24/7, aV, Bdr, mdr, sa se, siem), ko pia i od zy ska nie da nych dla mi cro soft 365 wraz z mi gra cją
da nych, pcaas (kom pu ter jak usłu ga), mo ni to ring sys te mu it w try bie 24/7, fwaas (fi re wall as 
a se rvi ce), usłu gi wdro że nio we i kon fi gu ra cyj ne, kon sul ta cje it i wie le in nych. Zgod nie z ha słem „Be
ori gi nal.” fir ma sharp two rzy glo bal ne roz wią za nia it wspie ra ją ce róż no rod ne po trze by biz ne so we 
swo ich klien tów, jak rów nież te, któ re są spe cy ficz ne dla wy ma gań lo kal ne go ryn ku.

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 plotery uV-led, płaskie i roll-to-roll,  szwajcarskiej firmy swissQprint;
n drukarki inkjet do zadruku opakowań tekturowych firmy smartjet;
n drukarki do zadruku kopert i małoformatowych opakowań firmy astro machinery;
n systemy drukująco-wycinające do etykiet marki anytron; 
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. 
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