INTEGART Sp. z o.o., stoisko E6
Warsztaty termotransferowe „Amazing, but true vol.3”.

CAR WRAP WORKSHOPS, stoisko E9
Pierwsze tego rodzaju warsztaty Car Wrappingowe w Polsce z Certyfikowanym trenerem Rafałem Żmudą, dedykowane dla osób chcących
rozpocząć przygodę z oklejaniem samochodów i poszerzyć swoją
ofertę wykonywanych usług (warsztaty patne).

VISCAR, stoisko D1
Tańsze drukowanie białym tonerem w praktyce (OKI + Digital Factory
+ papier Freestyle).

ŚWIAT DRUKU, stoisko C11
Warsztaty „Mini-Akademia Zarządzania Barwą.
Tajniki poprawnego odwzorowania barw na ekranie i w druku”.

POKAZY
ADP Polska, stoisko C8
Obróbka wydruków: pokaz laminowania i cięcia posterów z zadrukowanej rolki (papier, folia).

INTEGART Sp. z o.o., stoisko E6
Premierowe pokazy technologii HP Stitch - nowy wymiar druku sublimacyjnego.

API.PL stoisko D6
Prezentacja mediów i podłoży do druku, w tym nowości produktowych: tekstyliów podłogowych, tkanin do reklamy wielkoformatowej
i mediów repozycjonowalnych.

OKI Europe (Polska), stoisko C10
System druku na kopertach, cyfrowy druk na papierach barwionych
w masie CMYK + BIAŁY
Druk szerokoformatowy na nośnikach metalizowanych, chromolux.

COLOP Polska, stoisko E5A
E-MARK - pokazy rewolucyjnego urządzenia do znakowania papieru,
tkanin, sklejki czy kartonu. Hala I – Festiwal Marketingu.

PLOTSERWIS, stoisko C6
Druk UV - Docan H3000 UV LED Roll 2 Roll - Druk na drewnie, metalu
i betonie.
Druk na podłożach płaskich i cylindrycznych - FY-6042T UV LED - Druk
na świecach i butelkach.

COLOP Polska, stoisko H2
Pokazy możliwości ploterów Universal Laser Systems.
Prezentacja znakowarki CMS.
Pokazy efektu pracy laserów na różnych materiałach: laminat, sklejka,
drewno, skóra.
IDEASYSTEMS, stoisko A3
UpMe PDF Automation Engine - preflight, naprawa plików
i automatyzacja w przygotowaniu do druku. Zarządzanie zleceniami
w drukarni i workflow. E-commerce: Web-to-Print, Web-to-Decor,
Web-to-Fabric Dedykowane systemy dla branży opakowań, POS/POP
i systemów wystawienniczych.

POLKOS, stoisko C7
Możliwości druku maszyny DIMENSOR przeznaczonej do produkcji
tapet wypukłych.
TERMONADRUK.PL, stoisko C9A
Praktyczne zastosowania drukarek białotonerowych OKI (OKI PRO
7411WT, OKI PRO 8432WT) z materiałami termotransferowymi Forever
na tkaninach, ceramice, szkle, drewnie.

Kontakt do Wystawców znajdziecie na liście dostępnej na www.festiwaldruku.pl Lista zawiera także wyszukiwarkę.
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API.PL stoisko F9
Warsztaty z praktycznego stosowania i aplikowania różnych rodzajów
mediów: mediów specjalnego przeznaczenia na podłogi, chodniki
i jezdnie asfaltowe oraz mediów elektrostatycznych. Techniki aplikowania foli szronionych, OWV, metalizowanych i z mikroprzyssawkami
oraz laminatów mono i polimerowych.

Festiwal Druku.pl
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MEDIA / MASZYNY

EFI Pro 24f – produkcyjny flatbed LED-UV 2.54 x 1.32 m.
Artemis – ekonomiczne lasery, laminatory, drukarki solwentowe 3.20 m.

ADP Polska, stoisko C8
Kala XY II PLUS: udoskonalony trymer automatyczny tnący w osiach XY.
Kala Mistral 1650: doskonały laminator wielkoformatowy.

Automatic Letter Bender, stoisko C11A
Digital Cutting Machine - uniwersalne urządzenie do inteligentnego cięcia miękkich,
niemetalicznych materiałów.

AGRAF Sp. z o.o., stoisko F7
Plotery Summa serii F - najbardziej wszechstronne płaskie plotery stołowe z nieustannie
rosnącym arsenałem narzędzi i możliwości.

CANON POLSKA, stoisko E5
Océ Colorado 1650 z wykorzystaniem formuły atramentów Océ UVgel 460 i technologii
Océ FLXfinish.

AKONDA, stoisko D4
Prezentacja cyklu produkcyjnego: SWIFT SPEED FOLD: bigówko-falcerka, składająca
papier do 350 g/m2 czy nawet 400 g/m2.

CENTRUM REKLAMY RB, stoisko E8B
Automatyczna giętarka BXL – V3 do liter blokowych 3D.

AluBest Polska, stoisko C1
Atexco Model X HS - najszybsza i najnowsza i do tego kompaktowa maszyna do druku
sublimacyjnego o najniższych kosztach druku.
Najszybsze maszyny, media, tusze i środki chemiczne do druku i wykańczania: Soft
Signagee Fasion, HomeDecor, HomeTextile.
Kalander Klieverik - maszyna o najwyższej jakości i możliwościach technicznych do druku
sublimacyjnego.
AMATEC POLSKA, stoisko G4
Kornit Digital – drukarka Storm HD6: 6 kolorów z czerwonym i zielonym, oprócz
standardowego CMYK-a.
Polyprint: dwa najnowsze modele shortee 2 i echo 2, ten drugi także w połączeniu
z sitodrukiem.
API.PL stoisko D6
Folia monomerowa i polimerowa z innowacyjnym klejem UV marki DECAL
VESLINE Simple Decor Blockout Matt 285 E - materiał repozycjonowalny nowej generacji.
ARCAVIA / JOKER, stoisko F2
Tkanina Discovery - 240 gr/m2 dedykowana do druku – sublimacja, latex i UV oraz do
produkcji - namiotów, parasoli itp.
Canvas-280 gr/m2 tkanina do produkcji obrazów – solvent i latex, w kolorach: biały, złoty
i srebrny.
ATRIUM, stoisko D2-D2a-D3-E2-E3
Mutoh ValueJet seria X – żywiczne drukarki 1.37 i 1.62 m z cert. ekologicznym.
Mutoh ValueJet seria UF – drukarki LED-UV w formacie A2+ i A3+.
Mutoh ValueJet seria UR – rolowy ploter LED-UV o szer. 1.62 m.
Mutoh ValueJet seria UH – rolowo-stołowy ploter LED-UV o szer. 1.62 m.

COLOP Polska, stoisko E5A
Rewolucyjne urządzenie E-MARK doskonałe dla branży eventowej, reklamowej,
promocyjnej, biurowej, produkcyjnej i wielu innych. Łączy zalety pieczątki i drukarki.
Hala I – FestiwalMarketingu.pl.
COLOP Polska, stoisko H2
Thunderlaser – wielkoformatowy ploter gwarantujący czystą obróbkę sklejki bez opaleń
i okopceń.
COLOR GROUP, stoisko A5
SmartJet 1615 - drukarka ecosolwentowa szer. 160 cm wyposażona w głowicę Epson,
oferująca najlepszy stosunek jakości druku do ceny.
E-JET 1825 UV LED - drukarka UV LED z roli na rolę szer. 180 cm drukująca dwoma
głowicami Epson, gwarantująca wysoką wydajność przy zachowaniu najwyższej jakości
druku.
DIGIPRESS, stoisko C3A
Xerox Versant 180 - przenieś czynności związane z drukiem arkuszowym na zupełnie
nowy poziom dzięki automatyzacji i jakości skrytej w kompaktowym rozmiarze
maszyny.
DiPrinter.com, stoisko E7
Premiera plotera YOTTA UV LED YD-F2513R5-40 - stołowej drukarki z możliwością
zadrukowania podłoży o grubości do 400 mm, ze stołem roboczym 2500 x 1300 mm.
DKS, stoisko D4
Canon imagePRESS C710 najnowszy model (maj 2019), który wyróżniają: dłuższy format
druku, automatyzacja ustawień dla podłoży fakturowanych, szybszy skaner, nowe
funkcje finiszera oraz nowy poprawiony podajnik boczny.
EFI Fiery Free Form Create nowe, darmowe narzędzie do personalizacji druku przy
użyciu kontrolera Fiery.

DUPLO POLSKA, stoisko E7A
Ekspozycja gotowych prac z najnowszej maszyny do lakierowania wybiórczego 3D DuSense DDC-810.

Heisslufttechnik Flocke, stoisko H1
Seamtek W 900-AT – zgrzewarka do tkanin technicznych z płynną regulacją parametrów
podczas zgrzewania. Dla drukarni wielkoformatowych oraz producentów reklam 3D.

EKSTREME, stoisko G6
4-głowicowa produkcyjna drukarka do tekstyliów DTG G4.
Pięciokolorowa (CMYK+WH) rolowa drukarka etykiet OKI Pro1050.

IGEPA POLSKA, stoisko G1
FLORA 3300L - druk UV Rtr, 320 cm, głowice KM1024i, 6pl.
FLORA XTRA 320 - szybki druk solventowy, 320 cm, nowe głowice KM1024i, 14pl.
EASY PRINT plus, EASY GUARD plus – Polimeryczne folie do druku, dedykowany laminat.
PONGS – Najlepszy wybór tekstyliów do druku.
PALBOARD – Wielowarstwowe płyty PVC z Palramu.

Epson Polska, stoiskoD5
SC-F2100 do trwałych, ekonomicznych nadruków na odzieży i torbach,
SC- P10000 wielkoformatowa drukarka wykorzystująca zestaw 10 kolorowych tuszów
Epson UltraChrome Pro,
SC-T5400 – uniwersalna, profesjonalna techniczna drukarka wielkoformatowa klasy
podstawowej,
SureLab SL-D800: najnowszy suchy minilab fotograficzny dla fotografów.
EMB System, C3
Premiera super szybkiej hafciarki Happy.
EXON GROUP, F4
Hafciarki komputerowe MEXA oraz oprogramowanie WILCOM.
Fastcom Systemy Laserowe, stoisko H7
Laser Co2 AEON Mira 5 z metalową tubą RF 30 W - wysoka jakość grawerowania.
Laser Co2 Aeon Nova 10 o mocy 100 W - szybki i precyzyjny laser do cięcia.

IKONOS, stoisko E2
Materiały z polskiej fabryki IKONOS – nowości i szeroka oferta mediów do druku
i dekoracji.
Atramenty do drukarek wielkoformatowych.
INTEGART Sp. z o.o., stoisko E6
HP Stitch - nowy wymiar druku sublimacyjnego.
Nowości w ofercie mediów do druku wielkoformatowego.
Promocja projektu EkologicznaDrukarnia.pl. Poznaj 3 proste kroki, aby stać się
Ekologicznym Partnerem Integart oraz uzyskać Certyfikat Ekologicznej Drukarni.
Prezentacja Mobilnego - Demo Van wraz z pokazami druku w technologii HP Latex.
INTREX, stoisko G10
DIgiFlex T3 system druku cyfrowego na opakowaniach gotowych w niskich nakładach.

GRAVOTECH, stoisko F5
Znakowarka laserowa: WeLase
Materiały grawerskie: Gravolase™ Metallics do zastosowań zewnętrznych
Materiały grawerskie: drewno i sklejka do grawerowania laserowego

JETPOL, stoisko C9
Prezentacja możliwości drukarek ekosolwentowych OKI Color Painter przy zastosowaniu
mediów typu Chromolux. Przedstawienie alternatywnych opcji wykorzystania
materiałów.

GRAWCOM, stoisko G5
Plotery laserowe GCC SPIRIT GLS i Mercury z kamerą CCD.
Plotery Tnace GCC Jaguar 5 i Puma 4.
Drukarka UV GCC JF-240UV.
Materiały grawerskie, materiały do produkcji naklejek 3D.

MAGENTA VISION POLSKA, stoisko E8
Premiera nowej maszyny sublimacyjnej - Fedar FD6194.
Atramenty UV LED produkowane przez Magenta Vision jako alternatywa do maszyn
producentów wszystkich marek.

HAFTEX, stoisko A2
Premiera najnowszego modelu hafciarki - 4 generacja maszyny hafciarskiej Haftex 1501.
Herz Polska, stoisko A6
Gięcie tworzyw: listwy grzejne TG 100 i TGG30.
Zgrzewanie banerów: zgrzewarki samojezdne Planon i Planon Digital oraz ręczne Rion
i Rion Digital.

MBR, stoisko H3
Urządzenia: MFP KonicaMinolta Bizhub 224e / MFP KonicaMinolta Bizhub C364e / MFP
KonicaMinolta Bizhub C554e.
OKI Europe (Polska), stoisko C10
Nowość w ofercie urządzeń cyfrowych OKI, OKI Pro1050 – drukarka etykiet
wykorzystująca technologię LED i kompozycję suchego tonera CMYK + BIAŁY.

OVILI POLSKA, stoisko A4
Produkowane w Polsce giętarki do materiałów termoplastycznych - ABS, Akryl (plexi/
PMMA), PC, PVC, PS i PET.

SoftPlast, stoisko D7
Automat szyjący CRONOS G.
System domingowy FLEXADOMA.

PLOTSERWIS, stoisko C6
Druk UV: Docan H1000/1600 UV LED, FR-3210T UV HYBRID, FY-1800G UV HYBRID.
Druk na tekstyliach: FY-2300TX, UD-1900 TX.
Kalander - PD 1800 XD, PD 1800 RXD.
Druk Solwentowy - FY-3200 AT PLUS/H4.

TEBA, stoisko C5
UCJV300-160: Ploter drukujaco-tnący UV z funkcją druku 4 warstw w jednym przebiegu.
Nowa hybrydowa drukarka UV LED drukująca media o wysokości do 24 cm. Ploter
tnąco-bigujący z automatycznym podajnikiem i pasem transporterowym na media
o formacie 60 x 40 cm.

PLUS DIGITAL, stoisko C4
Plotery wielkoformatowe EPSON SureColor SC-S wraz z nowoczesnymi materiałami do druku.

TERMONADRUK.PL, stoisko C9A
Forever Tattoo - papier od spersonalizowanych tatuaży. Od teraz nadruk na skórze nie
jest już ograniczeniem, a w połączeniu z drukiem białotonerowym można przenieść
każdą grafikę (bez względu na kolorystykę w projekcie, czy karnację skóry).

POLKOS, stoisko C7
Roland SF 200 - urządzenie do druku na plastikach głównie przeznaczone dla
producentów zabawek.
Roland RF 640, VS, 640i oraz laminatora BU 1600 WARM.
RICOH POLSKA, stoisko G11
Pierwszy polski pokaz plotera lateksowego Ricoh Pro™ L5160. Urządzenie wykorzystuje
nowe szybkoschnące atramenty lateksowe z certyfikatem GREENGUARD. Ploter
wyposażono w ustawione w skosie głowice Ricoh Gen5 i innowacyjny, zaawansowany
układ suszący.
Riset Polska, stoisko F8
Profesionalna Intorligatornia: Plockmatic / Morgana 160 pierwszy raz w Polsce, pokaz
linii do produkcji broszur (format landscape, opatentowany sposób kreowania grzbietu)
/ Morgana 300 Oklejarka PUR (format landscape) / Morgana 385 Falcerko-Bigówka /
Uchida - wycinarki, bigówki, falcerki, foliarki-złociarki.
SCORPIO Sp. z o.o., stoisko H4
Wysokojakościowy ploter swissQprint Nyala 3: próbki prezentujące m.in. druk soczewkowy i strukturalny, na różnorodnych podłożach, typu dibond, szkło akrylowe, drewno.
Najnowszy ploter roll-to-roll swissQprint Karibu: wydruki na różnorodnych podłożach
elastycznych typu folia czy tkanina backlit.
SERVICE CALL, stoisko E8A
Nowy atrament NAZDAR deklasujący produkty wiodących producentów innych farb.
Kompatybilny z głowicami EPSON DX4, DX5, DX6.
SICO Polska, stoisko F3
Drukarka UV Mimaki UCJV300 rolowa.
Drukarka UV Mimaki UJF 6042 do zadruku gadżetów.
Laminator Mistral 1650.

Trodat Trotec Group, stoisko F1
Nowy Speedy 400 – najszybszy laser do grawerowania.
Materiały grawerskie: TroGlass Mirror – idealna alternatywa dla szkła; TroGlitter –
wylewane szkło akrylowe z drobinkami brokatu; akcesoria (identyfikatory, uchwyty
dystansowe, aluminiowe zawieszki).
UV PRINTER, stoisko G9
Polska premiera plotera hybrydowego UV Duo21 - made in Poland.
VES PLOTER, stoisko C2
Drukarka wielkoformatowa UV LED - DACEN DG1510 / DG2513 / DG2030 / DG2530
Kompaktowa drukarka UV LED z modułem druku na butelkach - DACEN DG6090
Stoły tnące iECHO BK3 / TK3S / Ekonomiczny stół tnący RUK
Automat tnąco-bigujący iECHO PK
Ploter stołowy GRAPHTEC serii FCX4000 / FCX2000.
VIA COLOR, stoisko E4
HandTop HT2512UV
Pegasus Axis 6090 / Pegasus Rex 4060 / Pegasus Fox A4
Premiera nowych niskoemisyjnych atramentów, bezpiecznych dla otoczenia oraz
środowiska.
VISCAR, stoisko D1
NovaFlex Premium 1000 - folia flex premium w 69 kolorach.
Vastex LittleRed - ultra kompaktowy, dwukomorowy piecyk do DTG i sitodruku
Ekonomiczne wersje drukarek OKI WT.
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