


Producenci mediów i maszyn do 
druku każdego roku częstują nas nowinka-
mi technologicznymi. Wciąż pręży się stara 
gwardia sprawdzonych, opatentowanych 
i rekomendowanych przez drukarnie urzą-
dzeń i materiałów, ale dumnie przeciska się 
między nimi pułk pachnących nowością, 

niespodzianką i innowacją propozycji inżynierów. Wiele tegorocz-
nych debiutów miało miejsce podczas tegorocznej FESPY, która 
okazała się prawdziwą mekką światowego druku. Prawie każdy 
producent chwalił się nowym portfolio, które wskazuje standardy 
nowoczesnym drukarniom. W kolejnej edycji Raportu Dostawców 
Mediów i Maszyn przedstawiamy obszerną ofertę dostępnych  
na rynku urządzeń i materiałów do druku wielkoformatowego  
i cyfrowego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z barwnym 
repertuarem nowych produktów oraz przypomnienia sobie tych 
podbijających rynek od dawna.
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K o n k u r s  R o l a n d a 
Firma Roland DG obchodzi w tym roku swoje 30-

te urodziny. Z tej okazji zoorganizowany został międzyna-
rodowy konkurs dla wszystkich użytkowników maszyn 
Roland. Wystarczy załadować zdjęcie swojego najlepszego 
produktu stworzonego z użyciem urządzenia Roland. 
Każdy uczestnik ma szansę na wygraną. Nagrodami są: 
wycieczka dla dwóch osób do Japonii, jedną z wybranych 
maszyn: Roland VersaCAMM VS-420, Roland EGX-360, 
Roland MDX-40A, Roland JWX-30. 

Nowa usługa w Europapier-Impap
Od października 2011 r. firma Europapier-Impap 

świadczy usługę cięcia pod format oraz sprzedaż nie-
pełnych opakowań i arkuszy (wielokrotność 10 arkuszy). 
Usługa dotyczy papierów ozdobnych, banerów, folii, 
tworzyw sztucznych. Usługa cięcia pod format i sprze-
daż niepełnych opakowań i arkuszy została uruchomio-
na w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów. 

System lojalnościowy Ikonos
Opolski dystrybutor i producent materiałów 

do druku wielkoformatowego wdrożył platformę    
B2B (ang. business-to-business). Jest to kolejny krok 
w rozwoju firmy, mający na celu zagwarantować 
odbiorcom wyższy poziom obsługi oraz pakiet 
korzyści. Pierwsi klienci otrzymali dostęp do testowej 
wersji platformy wiosną tego roku. „Dziś każdy 
kontrahent naszej firmy, po rejestracji ma możliwość 
korzystania z naszej platformy” - mówi Paweł Stania, 
kierownik działu marketingu firmy Atrium Centrum 
Ploterowe. „Nasza platforma to nie jest zwykły sklep 
interentowy, mimo że wizualnie może budzić takie 
skojarzenia. Poszliśmy o krok dalej, zarówno w zakresie 
technologii, jak i korzyści które ta forma komunikacji za 
sobą niesie.” - tłumaczy Paweł Stania.

N o w a  s i e d z i b a  m a g a z y n u 
I g e p a  P o z n a ń

Pod koniec czerwca zmieniła się lokalizacja poznańskiego 
oddziału Igepa Polska. Magazyn oraz biuro sprzedaży przeniesio-
ne zostało do nowoczesnego centrum logistycznego ProLogis. 
Nowy adres biura i magazynu Igepa Poznań to: Sady, ul. Za 
Motelem 2D, 62-080 Tarnowo Podgórne. Dotychczasowe numery 
telefonu i faksu nie uległy zmianie. Dzięki większej powierzchni 
nowego magazynu możliwe będzie utrzymanie wyższych stanów 
magazynowych wszystkich produktów znajdujących się w 
stałej ofercie. Nowoczesna konstrukcja i wyposażenie magazynu 
stwarzają optymalne warunki do składowania i przechowywania 
papieru, dzięki czemu w pełni zachowuje on swoje właściwości. 
Wielkość nowego magazynu pozwoli na poszerzenie dostępne-
go asortymentu, lepsze funkcjonowanie systemu dostaw oraz 
szybsze realizowanie zleceń.

:Anapurna w Mediapress 
W połowie lipca w firmie poligraficzno-reklamowej Mediapress z Andrychowa rozpoczął pracę 

wielkoformatowy ploter Agfa :Anapurna M 2050. Urządzenie wzbogaciło park sprzętowy tego prężnie 
rozwijającego się przedsiębiorstwa i umożliwiło rozszerzenie palety świadczonych przez nie usług, m.in. 
o bezpośredni zadruk w technologii inkjet UV na podłożach twardych, także nietypowych. 

Warto dodać, że ploter dostarczony do Andrychowa to pierwsza w Polsce instalacja modelu :Ana-
purna M 2050, wprowadzonego do oferty Agfa Graphics na ubiegłorocznych targach Fespa 2010. Model 
:Anapurna M 2050 jest jednym z największych przedstawicieli tej niezwykle popularnej rodziny wielkofor-
matowych urządzeń drukujących, bazujących na technologii inkjet UV. 

Ploter drukuje w trybie płaskim oraz „z roli na rolę”, obsługując media o szerokości ponad 2 metry, 
co umożliwia bezpośrednie zadrukowywanie materiałów sztywnych o formacie 2 x 3 m i grubości 4,5 
cm z prędkością do 24 m²/h. Urządzenie umożliwia zastosowanie sześciu kolorów (CMYK, jasny cyjan, 
jasna magenta) oraz dodatkowej bieli (to opcja znana z wcześniejszego modelu :Anapurna Mw), która 
może służyć jako kolor podkładowy lub dodatkowy, specjalny.Arizona w D.W.A.

Bilbordy, plakaty, banery, ścianki ekspozycyjne, szyldy, tablice, flagi i grafiki na pojazdy – tyle do tej pory w wielkim formacie miała do powiedzenia firma D.W.A.  
z Kielc. Przedsiębiorstwo, które od ponad 10 lat działa z sukcesami na trudnym rynku reklamowym, postanowiło jednak nie poprzestawać na tym, co do tej pory 
oferowało swoim klientom – chciało móc „powiedzieć” więcej. I choć jego oferta jest niezwykle bogata - bo oprócz druku wielkoformatowego realizuje m.in. również 
zlecenia z zakresu druku offsetowego i małoformatowego druku cyfrowego, wykonuje tablice rejestracyjne i informacyjne, zajmuje się grawerowaniem - to jednak jak 
twierdzi Zbigniew Wenus, właściciel firmy – aby obecnie istnieć na rynku należy stale poszerzać portfolio usług, podnosić ich jakość, a także przyspieszać czas realizacji 
zleceń. Do tego są jednak potrzebne innowacyjne rozwiązania. Takim okazał się ploter Océ Arizona 360 GT. Przede wszystkim dlatego, że pozwolił firmie zaproponować 
klientom nową jakość usług – nie tylko mogą one być teraz realizowane w krótszym czasie, ale również – co bardzo ważne - w bardziej przystępnej cenie. 

Seiko i d.gen w Digiprint 
Od czerwca b.r. firma Digiprint poszerzyła swoje portfolio o produkty 

dwóch znanych światowych producentów, firm Seiko i d.gen. Urządzenia dedy-
kowane są na rynek druku wielkoformatowego. 

Grupa Seiko, to japoński producent maszyn drukujących w technologii sol-
wentowej i eco-solwentowej, oraz tuszy do tych urządzeń. Urządzenia doskonale 
sprawdzają się w druku banerów, folii, backlitów, oraz wielu rozwiązań dla branży 
reklamowej. 

Firma d.gen to koreański producent cyfrowych maszyn drukujących, spe-
cjalizujących się w druku na tkaninach. Firma istnieje od ponad 30 lat i doskonale 
znana jest europejskim klientom. Maszyny pozwalają na druk na bardzo wielu 
typach tkanin i bardzo wiele aplikacji typu: flagi, abażury, ubrania, poduszki, po-
szewki, obrusy, nakrycia na meble, grafika targowa, dekoracje dla teatru i filmowe. 
Urządzenia drukują wysokojakościowo, w technologii bezpośredniego druku na 
tkaninach. Tusz po nałożeniu na materiał jest utrwalany poprzez wygrzewanie. 

Digiprint oferuje sprzedaż, montaż i serwis maszyn serii Seiko i d.gen, oraz 
tusze do tych urządzeń.

MSTRZOWIE WAG CIĘŻKIEJ

Funkcjonalne, przestronne i komfortowe. Peugeot Bipper, Partner, Expert i Boxer
- każdy z nich to idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających.
Do tego w bardzo atrakcyjnej cenie. Zapraszamy!

AUTO DEALER Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Peugeot
40-600 Katowice, ul. Kościuszki 215
tel. 32 252 50 70, tel. kom. 692 480 137, fax 32 253 39 36

CENA TEŻ SIĘ SPODOBA

Indywidualne podejście do klienta. Rabaty do 40%
Zadzwoń do konsultanta: 32 252 50 70

Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie Peugeot. Modele prezentowane na zdjęciu mogą różnić się od samochodów dostępnych w ofercie.

www.peugeot.pl
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Trymer Verdi  
Verdi to trymery pionowe z piłą tarczową do cięcia wielu twardych 
podłoży PVC, MDF, drewna, akrylu, Dibond, aluminium. Opcjonalny 
„Pneaumatic Cutter” tnie tektury, płyty piankowe itp. Manualne 
i w pełni zautomatyzowane, o kilku dł. cięcia od 120 do 305 cm. 
Wyprodukowane w Hiszpanii. Wyróżnia je doskonała relacja jakości i 
możliwości do ceny. 

Dystrybutor: Graph-Expert

VersaSTUDIO BN-20  
VersaSTUDIO BN-20 to pierwszyna świecie biurkowy 
eko-solwentowy ploter drukująco-tnący do druku 
atramentami metalicznymi. Plotery posiadają najnow-
szą wersję oprogramowania Roland VersaWorks v.4.0. 
(bogata biblioteka 512 kolorów metalicznych). Dodanie 
ponad 500 kolorów sprawia, że projektowanie daje 
większą elastyczność i komfort pracy.BN-20 drukuje w 
szerokości A2 lub 480 mm,wmax rozdzielczości1440 dpi.
Ten poręczny ploter ma zastosowanie przede wszystkim 
w szybkiej produkcji niskonakładowych naklejek, małych 
grafik samochodowych oraz grafiki odzieżowej.

Dystrybutor: KML Solutions

DURST OMEGA 1  
Durst Omega 1 został zaprojektowany na rynek „entry 
level”. Jest to nowa koncepcja firmy Durst, która chce 
zaproponować urządzenie niedrogie, szybko dostępne, a 
zarazem wyposażone w najnowsze i najlepsze technolo-
gie wykorzystywane przez największe maszyny UV Durst 
Rho. Omega 1 to ploter o wysokiej rozdzielczości druku. 
Nowoczesne głowice greyscalowe drukują w maksymal-
nej rozdzielczości aż 1728 dpi. Za wysoką jakość prowa-
dzenia głowic odpowiada magnetyczny napęd, który w 
odróżnieniu od mechanicznego gwarantuje jeszcze wyż-
szą precyzję i powtarzalność druku.  Segment maszyn 
„entry level” w większości przypadków cechuje się niskim 
poziomem niezawodności co wyklucza zastosowanie 
takich urządzeń w produkcji. Znając te bolączki rybku 
Durst zaprojektował Omegę 1 maszynę produkcyjną, 
cenowo dostępną „dla każdego”. Maksymalna prędkość 
druku Omegi wynosi 35 m²/h. Omega 1 sprawdzi się w 
drukarniach wielkoformatowych oraz agencjach reklamo-
wych jak i w drukarniach sitodrukowych, u producentów 
opakowań, POS i innych oznakowań a także w wielu 
zakładach produkcyjnych. Jak określa producent Omega 
1 daje możliwość wejścia w druk UV bez ryzyka.

Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe

NOWOŚCI***

Najnowsze model UV 
Mimaki  – UJF-3042FX  
Charakteryzuje go utrwalanie UV LED, nowe atramenty 
UV oraz nowy primer dla zwiększania przyczepności 
atramentu do podłoża, co pozwoli drukarniom spełniać 
nawet najbardziej wysublimowane oczekiwania klientów. 
Najważniejsze funkcje: Utrwalanie UV LED , wartość dodana 
– biały atrament oraz lakier, funkcja automatycznego 
nakładania primer’a.  Dostępne są 3 rodzaje atrament UV 
(w tym elastyczny).

Dystrybutor: TeBa

NEO UV-LED Evolution  
Prezentowany na wszystkich wielkich imprezach targowych 
ploter NEO UV-LED Evolution występujący w 2 szer. 1,6 i 2,5 
m drukujący z roli i na mediach sztywnych do 20 cm głowi-
cami Konica-Minolta z 4 lub 14 pl kroplą z kolorem białym 
tuszem z laboratoriów SUN za cenę 80 Euro/litr utwardza-
nym blokiem z ledami, na który producent przewiduje 5 lat 
gwarancji o małej konsumpcji energii, nie wytwarzającej 
ogromnej temperatury, działającej od 1 sekundy bez cze-
kania na nagrzanie to tylko kilka zalet tego innowacyjnego 
urządzenia którego premiera miała miejsce w tym roku.

Dystrybutor: Plotserwis
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Pred8tor – flatbed UV 

Najnowsze na świecie urządzenie do druku 
UV typu flatbed z opcją roll to roll. Druku-
je w najwyższej rozdzielczości 1200 dpi, 
równolegle z białym oraz lakierem. Pierwszy 
raz została zastosowana skala szarości druku 
“grey scale”. Osiąga niewiarygodne prędkości 
(pełen  arkusz 1,25 x 2,43 m jest drukowany 
poniżej 1 minuty) a maksymalna możliwa 
prędkość druku to 180 m²/h. Najwyższa 
jakość możliwa jest dzięki zastosowaniu 
najnowszej generacji głowic Ricoh -  6 
picolitrowa kropla ze skalą szarości daje 
rozdzielczość optyczną 1200 dpi  fotogra-
ficzną jakość oraz nieskończone możliwości 
aplikacji. Pierwszy raz zastosowana zmienna 
kropli przy urządzeniu wielkoformatowym. 
Idealnie dopasowany stół oraz ciśnieniowy 
podsys stołu utrzymuje jeszcze stabilniej  
materiały sztywne lub elastyczne dając 
idealna  precyzję wydruku. Pierwszy raz 
zastosowany mobilny panel użytkownika 
ze wszystkimi funkcjami IPAD, umożliwia-
jący sterowanie z dowolnego miejsca, oraz 
kontrolowanie bieżącej pracy maszyny przez 
Iphone. Interaktywna diagnostyka do szyb-
szego rozwiązywania problemów – naprawa 
urządzenia online. Doskonała jakość i pręd-
kość druku Pred8tor’a osiągana jest dzięki  
nowatorskiemu rozwiązaniu “system blade”  
tj. na jeden kolor  przypisany jest 8 głowic, 
ktore zamontowane zostały w specjalnym 
skrzynce dające efekt idealnej precyzji druku. 
W karetce zamontowane są 4 skrzyneczki 
(CMYK) lub biały/lakier. Dzięki tej nowator-
skiej technologii  Pred8tor drukuje pasem o 
szerokości 25 cm przy użyciu 6-picolitrowych 
głowic Ricoh. 

Dystrybutor: Gandy Digital

NOWOŚCI***

• Maks. rozdzielczość 1440 dpi
• 30 m2/h (540 x 720 dpi)
• Najlepsza cena w swojej klasie
• Najnowsza technologia głowic drukujących
• Model solwentowy lub sublimacyjny

Druk wysokiej jakości przy 30m2/h
Superwielki format w przystępnej cenie

Szerokość zadruku: 2632 mm

Dwa dostępne modele:

INK
SUB
DYE

Mimaki rozumie potrzeby druku wielkoformatowego. Nowa 
maszyna JV34-260 zapewnia ponadprzeciętną jakość druku, 
zwiększoną produktywność oraz technologiczną efektywność. 
To idealne połączenie najlepszych cech jest w zasięgu ręki za 
zaskakująco przystępną cenę.

NOWOŚĆ

Mimaki Europe B.V.
Tel.  +31 (0)20 462 79 42Engineering precision

www.mimakieurope.com
info@mimakieurope.com
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• Maks. rozdzielczość 1440 dpi
• 30 m2/h (540 x 720 dpi)
• Najlepsza cena w swojej klasie
• Najnowsza technologia głowic drukujących
• Model solwentowy lub sublimacyjny

Druk wysokiej jakości przy 30m2/h
Superwielki format w przystępnej cenie

Szerokość zadruku: 2632 mm

Dwa dostępne modele:

INK
SUB
DYE

Mimaki rozumie potrzeby druku wielkoformatowego. Nowa 
maszyna JV34-260 zapewnia ponadprzeciętną jakość druku, 
zwiększoną produktywność oraz technologiczną efektywność. 
To idealne połączenie najlepszych cech jest w zasięgu ręki za 
zaskakująco przystępną cenę.

NOWOŚĆ

Mimaki Europe B.V.
Tel.  +31 (0)20 462 79 42Engineering precision

www.mimakieurope.com
info@mimakieurope.com

F.Y.UNION UD181LA  
F.Y.UNION UD181LA to profesjonalna, 
wielkoformatowa drukarka o wysokiej 
rozdzielczości przeznaczona do produkcji 
reklamy o wysokiej jakości z ekspozycją  
wewnątrz i na zewnątrz. Szerokość zadruku  
180,220,255 cm. Drukarka ta to uniwersalne 
urządzenie drukujące z roli na rolę a także 
na mediach sztywnych takich jak PCV 
spienione, pianki KAPA i Foam-X, karton 
do grubości 10 mm. Konstrukcja stabilna, 
aluminiowa obudowa z wbudowanym 
podświetleniem ledowym nad wydrukiem 
i 3 osobne kontrolery grzałek oraz system 
automatycznego  rozwijania i zwijania 
mediów czyni tę maszynę bezkonkurencyj-
ną w tym segmencie. Drukuje na banerze, 
foli, płótnie canvas, papierze plakatowym. 
Zastosowana głowica firmy EPSON DX5 i 
dedykowany do niej tusz gwarantują, że 
wydruki wyróżniają się szerokim gamutem 
koloru i żywą kolorystyką. Ploter fabrycznie  
wyposażono w system stałego zasilania w 
jednolitrowe butle, co znacznie upraszcza 
obsługę plotera. 

Dystrybutor: Plotserwis

Płyta piankowo-
kartonowa 
GraphBoard ALU 
WHITE  
GraphBoard ALU WHITE - bardzo gładka, 
lekka i sztywna biała płyta typu Heavy Duty 
o utwardzanych powierzchniach z wbu-
dowaną warstwą aluminium. Idealna do 
druku cyfrowego, jako materiał montażowy 
i konstrukcyjny. Dostępna także w wersji 
samoprzylepnej GraphBoard ALU WHITE 
M - jednostronnie pokryta wysokiej jakości 
warstwą klejącą na zimno. 

Dystrybutor: Graph – Expert

Laminaty AMT 
W 2011 firma Integart Poland wprowadziła 
laminaty płynne AMT. Powodem były testy 
przeprowadzone przez naszych specjalistów 
i ich wynik – dobra relacja jakości do ceny 
produktu. Laminaty nadają się zarówno do 
aplikacji ręcznych, za pomocą wałków, jak 
również do aplikacji z wykorzystaniem lami-
natorów płynnych (np. wersja AMT Extra).   

Dystrybutor: Integart Poland

Media Seal–Neschen 
Od tego roku firma Integart Poland 
klientom produkty firmy Seal-Neschen. Ze 
względu na specjalizację producenta w 
laminacji i prawie stuletnie doświadczenie 
w tej dziedzinie laminaty Sealsą wyznaczni-
kiem jakości w swoim segmencie rynku. W 
ofercie znajdują się zarówno ekonomiczne 
produkty Seal jak i specjalistyczne laminaty 
do szczególnie wymagających zastosowań.   

Dystrybutor: Integart Poland

Folie PCW 
IJ 5817 PUV to folia PCW, perforowana, 
monomerowa o grubości 180 mikronów.  
Przepuszczalność: 45%, średnica dziurek: 
1,6 mm. Klej półpermanentny. Trwałość: do 
1 roku. Przeznaczona do tuszy solwento-
wych, mildsolwentowych, UV. Zastosowa-
nie: podstawowe, krótkookresowe prace 
graficzne. Przeznaczona do aplikacji  na 
szyby i różnego typu płaskie przeszklenia.

Dystrybutor: Antalis Poland

08 |



Kasety do roll-upów 
W ofercie EUROPAPIER-IMPAP w ostatnim czasie pojawiły się nowe produkty związane z reklamą: kasety do roll-upów oraz media do tych urządzeń. 
Kasety dostępne są w szerokościach: 80/ 100/ 120 cm. Do kaset EUROPAPIER-IMPAP oferuje media do zadruku: PET baner, blockout, gramatura 450 g/
m², materiał z tworzywa sztucznego w dwóch wersjach, baner typu blockout w wersji 440 g/m² o delikatnej strukturze powierzchni nadający się do 
wydruków o wysokiej rozdzielczości, baner typu frontlit 440 g/m2 o powierzchni matowej i błyszczącej.

Dystrybutor: EUROPAPIER-IMPAP

Płyty kompozytowe 
Ikonos IKOBond  
Ikonos wprowadził do swojej oferty  
płyty kompozytowe ALU-PE-ALU. Każda 
z dwóch warstw aluminium ma grubość 
0,12 mm. Cała płyta wraz z wypełnieniem 
ma grubość 3 mm i oferowana jest  
w standardowym rozmiarze 1,22 x 3,05 
m. Jedna ze stron ma zabezpieczoną folią, 
białą powierzchnię, która przeznaczona 
jest do zadruku np. w technologii UV. Płyty 
te znajdą swoje zastosowanie w reklamie 
(np. reklamowy druk bezpośredni),  
w budownictwie (np. elementy wyposa-
żenia wnętrz) czy nawet w przemyśle (np. 
obudowy urządzeń). Ikonos oferuje je  
w bardzo atrakcyjnej cenie. 

Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe

Na nierówne  
powierzchnie  
Folia WW100 biała błysk PCW, 55µ ultraplastyczna, o właściwościach 
folii wylewanej na szarym kryjącym kleju permanentnym, przezna-
czona do druku tuszami solwentowymi, eco-solwentowymi, oraz 
latexowymi . Specjalnie zaprojektowana do naklejania na zewnętrzne 
ściany budynków o strukturalnym podłożu takim jak beton, cegła, klin-
kier, tynk itp. W zestawie z laminatem wylewanym błyszczącym 40µ 
LF 3499 lub laminatem polimerowym 60µ LAG 100. Trwałość zestawu 
na zewnątrz 3 lata.  Do zestawu z laminatem LAG 100 polecany jest 
biodegradowalny żel do usuwania graffiti MACTAC TAGAWAY pozwa-
lający na szybkie usunięcie grafitti za pomocą szmatki. 

Dystrybutor: Alma Trend

NOWOŚCI***
Folie 
krótkookresowe IJ 10 
Folie krótkookresowe, monomerowe 
o grubości 80 mikronów do druku 
cyfrowego, zarówno dla tuszy sol-
wentowych, lateksowych jak  
i UV. Dostępne wykończenia: biała 
i transparentna błysk, biała mat. 
Powleczone klejem przezroczystym 
permanentnym. Materiał uniwer-
salny.  Zalecany laminat – wersja 
przezroczysta folii: Scotchcal  
IJ 10-114. Zastosowanie: podstawo-
we, krótkookresowe prace graficzne, 
klejone na podłoża płaskie.

Dystrybutor: Antalis Poland

Folia Two Way 
Visual Window 
Jest to folia samoprzylepna do apli-
kacji na witryny sklepowe, bankowe, 
elementach dekoracji wnętrz oraz 
do light boxów do podświetleń jako 
backlit. Można wymienic kilka cech 
i zalet  a największą z nich jest moż-
liwośc oglądania reklamy w dzień 
jak na zwykłym OWV a w nocy przy 
włączonym świetle tworzy się efekt 
backlitu i aplikacja jest bardzo ładnie 
widoczna. Folia z niby otworami, 
jednolita z białą siatką dla uzyskania 
lepszych kolorów. W czasie dużego 
nasłonecznienia zapewnia ochronę 
przed słońcem.  Podświetlona w nocy 
zapewnia pełną widocznośc aplikacji 
czego nie daje OWV. Zastosowany 
klej typu removable umożliwia łatwe 
usunięcie aplikacji. Możliwe lamino-
wanie folią laminacyjną oraz lami-
natem płynnym.  Grubość folii: 100 
mikr. Kolor:  biały z niby dziurkami  
o średnicy 1,6 mm. Papier podkłado-
wy: 140 g/m²  jednostronnie silikono-
wany. Standardowe szerokości:   
1,07 m/1,27 m/1,37 m/1,52 m.  
Długość: 50 m.

Dystrybutor: Plotserwis

Elektrostatyczna folia ClingZ 
DYSKRET Sp. z o.o wprowadził kolejną innowację na polskim rynku: elektro-
statyczną folię ClingZ. Materiał ma niezwykłe właściwości, nie posiada kleju 
a przylega do prawie wszystkich suchych wewnętrznych powierzchni: tynku, 
tapet, szyb, drewna, marmuru, metalu, PVC, papieru, poliwęglanu, powierzchni 
lakierowanych itd.  Folia jest elektrostatyczna z dwóch stron nawet po zadruku, 
dzięki czemu można „przyklejać” grafiki reklamowe zadrukowaną stroną do 
szyb i witryn sklepowych. Brak kleju to brak śladów na powierzchni, możliwość 
wielokrotnego repozycjonowania, łatwa aplikacja i nowe możliwości  
w dziedzinie reklamy i druku. Przyczepność folii bez kleju do niemalże każdej 
powierzchni to zupełna rewolucja na rynku mediów do druku, a fakt że 
materiał nie wymaga specjalistycznej aplikacji, bardzo ułatwia dotarcie do 
odbiorców przekazu reklamowego. Folię możemy drukować na ploterach UV, 
maszynach offsetowych oraz HP Indigo (certyfikat HP).

Dystrybutor: DYSKRET Sp. z o.o

Wallpaper Sand 
Specjalnie powleczony papier jako 
fototapeta o strukturze piasku (Sand), 
płótna (Linen) oraz betonu (Art). 
Atestowany B1, doskonały do druku 
solventowego, latexowego i UV,  
prosty montaż. Dostępne formaty:  
1,27 x 20 m. Materiał przeznaczony jest 
do fototapet, dekoracji wewnętrznych, 
reprodukcji ściennych.

Dystrybutor: Igepa Polska Sp. z o.o
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Najciekawsze punkty Igepa Select to 
prezentacja plotera sublimacyjnego Ichinose 
2030do druku tekstyliów, nowości w dziale 
cyfrowego druku arkuszowego (6-tonowy Kodak 
Nexpress) oraz finalnie - gorące oferty dnia dla 
odwiedzających! 

Igepa-Select oferuje wyśmienitą platfor-
mę, prezentującą klientom kompletny asorty-
ment, oferując dodatkowo gotowe rozwiązania  
i pomysły oraz wsparcie techniczne. Od 

Interesujące i fachowe porady,  
seminaria, praktyczne pokazy, spotkania  
z „ikonami“ branży oraz trochę zabawy  
z elementem rywalizacji to główna kon-
cepcja Igepa-Select. To wszystko, razem 
z pokazem wysokiej jakości urządzeń 
drukujących, nowatorskimi technologiami 
post-produkcyjnymi oraz prezentacja nowo-
ści w palecie mediów, wzbudziło ogromne 
zainteresowanie.

ploterów dla drukarni wielkoformatowych do 
technologii dla print-shopu, prezentowane były 
wszelkie rozwiązanie druku cyfrowego: przygo-
towalnia, procesy drukarskie, wykończenie  
i post-produkcja – a wszystko w miłej i przy-
jemnej formie z pełnym bufetem kulinarnych 
przysmaków lokalnej bawarskiej kuchni.

Najbiższe Igepa-Select za 2 lata. Mamy 
nadzieję, że tym razem więcej klientów z Polski za-
pozna się z technologiami druku cyfrowego Igepa.

Igepa Group
www.igepa-sw.de

WORLD OF PRINTING 
& SIGNAGE

1500 odwiedzających z całych Niemiec, 40 wystawców oraz prawie 50 
ploterów wielkoformatowych i urządzeń do cyfrowego druku arkuszowego 
było prezentowanych na Igepa-Select 2011. Na przeszło 2.500m² powierzchni 
wystawowych centrum konferencyjnego FOGEL w Wurzburgu, przygotowano wysokiej 
klasy spotkanie branżowe, gdzie klienci mogli zapoznać się z know-how Igepa Group. 

Igepa Select 2011
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Klienci coraz częściej poszukują produktów zaawan-

sowanych technologicznie. Na temat zmieniającej 

się oferty KML Solutions i planów rozwojowych firmy 

rozmawiamy z jej właścicielem, Maciejem Pawlickim.

awansowanej technologii wraz z kompleksową 
obsługą i profesjonalnym serwisem. Cieszy nas 
taka sytuacja, bo na to właśnie stawiamy. Naszą 
ofertę poszerzamy w przemyślany sposób, stosu-
jąc ostre kryteria doboru produktu, kładąc nacisk 
na jakość, niezawodność jak również innowa-
cyjne rozwiązania. Dużą wagę przykładamy do 
profesjonalizmu i kompetencji. Staramy się, żeby 
serwisanci byli dostępni dla Klienta i wiedzieli 
co robią. Nasi Klienci mogą liczyć na profesjo-
nalne wsparcie i mogą na nas polegać. Dlatego 
stawiamy na ludzi z dużym doświadczeniem, 
którzy potrafią doradzić, rozwiązać problem  
a nie tylko sprzedać. 

JŁ: Jakie zmiany przyniósł bieżący rok  
w firmie KML Solutions?

MP: Widzimy, że nasi klienci rozwijają się 

Joanna Łęczycka: Jak oceniają Państwo 
bieżący rok pod względem zainteresowania 
maszynami i mediami do druku wielkoformato-
wego? 

Maciej Pawlicki: Widzimy duży poten-
cjał rynku druku cyfrowego, a dzięki stałemu 
poszerzaniu naszej oferty jesteśmy w stanie za-
oferować klientowi kompleksowe rozwiązania, 
jak również uczestniczyć w rozwoju jego firmy 
oferując innowacyjne technologie. 

JŁ: Jakie wymagania stawiają obecnie dru-
karnie wielkoformatowe poszukujące maszyn  
i mediów do druku wielkoformatowego?

MP: Jeszcze jakiś czas temu dla Klien-
tów najważniejsza była cena maszyny. Jednak 
obecnie widzimy coraz większe zainteresowanie 
produktem wysokiej jakości opartym na za-

i oczekują że my również nie będziemy stać  
w miejscu. Poza stale rozszerzającą się ofertą 
ploterów Roland, których jesteśmy autoryzowa-
nym dystrybutorem, w ostatnim czasie do naszej 
oferty dołożyliśmy ploter wielkoformatowy 
NuVista, którego cechy odzwierciedlają nasze 
zaangażowanie w rozwój produktu: wysoka 
jakoś oparta na najnowszych technologiach  
i podzespołach najlepszych światowych pro-
ducentów. Maszyna NuVista (szerokości: 3200, 
2500, 1800 mm) drukuje nie tylko banery, ale 
także folię w doskonałej rozdzielczości  
z wyjątkowym i niespotykanym dotąd nasyce-
niem kolorów. Konstrukcja plotera oparta jest na 
technologicznej nowości produkcyjnych głowi-
cach RICOH GEN4. Co więcej mówimy tutaj  
o druku atramentami eko-solwentowymi. 

Ten rok jest dla nas szczególnie ważny, 
ponieważ mamy wiele sukcesów związanych  

INNOWACJE, 

JAKOŚć 
I KOMPETENCJE

z oferowanym przez nas atramentem ekosolwen-
towym Ederra. Klienci potwierdzają, że ma on 
bardzo dobre parametry oraz niespotykane  
i nasycone barwy. Jest stabilny i bezproblemowy. 

Ze zmian nie związanych z ofertą to 
przede wszystkim otworzyliśmy nowe biuro  
w Centrum Warszawy, które ułatwi z nami 
kontakt a klientom także bezpośredni odbiór 
atramentów czy części.  
W tym roku poszerzył się także nas zespół, co 
również ma pozytywny wpływ na jakość naszej 
obsługi. 

JŁ: W ofercie KML Solutions znalazły się 
maszyny Agfa Graphics. Skąd ta decyzja?

MP: Maszyny Agfa Graphics w naszej 
ofercie to kolejna nowość w tym roku. Jest to 
produkt komplementarny w stosunku do naszej 
obecnej oferty. Dla wielu drukarń maszyny Agfa 
Graphics z serii :Anapurna czy :Jeti są naturalną 
drogą rozwoju. Nasi Klienci rozwijają się i są za-
interesowani powiększaniem parku maszynowe-
go a najchętniej robią to od zaufanego dostaw-
cy. Natomiast maszyny firmy Agfa Graphics to 
powszechnie znane na rynku plotery  
z niezawodnej jakości i szybkości druku. 

JŁ: Jakie plany rozwojowe stawia przed 
sobą KML Solutions na najbliższy czas?

MP: Nasze plany rozwojowe to przede 
wszystkim pozostać wiernym naszym zasadom: 
innowacje, jakość i kompetencje oraz budowa-
nie trwałych relacji z Klientami. Taka strategia 
sprawdza się w dłuższej perspektywie, ale przy-
nosi efekty i zadowolenie każdej ze stron. 

Zależy nam także na edukowaniu klientów 
i dostarczaniu im obiektywnej wiedzy. W sty- 
czniu br zorganizowaliśmy wspólnie z firmą 
Leadcom warsztaty o atramentach, podczas 
których zaprezentowaliśmy rzetelną wiedzę 
zebraną przez specjalistów na temat grupy 
produktów dostępnych na polskim rynku a nie 
konkretnych marek. 

W październiku organizujemy nasz pierw-
szy Open House, na który serdecznie zaprasza-
my, Program jest bardzo ciekawy. Zaprezentuje-
my nowości w ofercie Rolanda: ploter VersaUV 
LEF-12 do druku obiektów, VersaSTUDIO BN-20 
biurkowy ploter ekosolwentowy do druku atra-
mentami metalicznymi czy ploter VersaCAMM 
VS-640 do druku atramentami metalicznymi  
i białym, jak również wielkoformatowy ploter 
NuVista 3200mm.  Przedstawiciel firmy Agfa 
Graphics zaprezentuje plotery UV i solwentowe 
z oferty firmy. Chcemy podzielić się wiedzą  
i poznać bliżej potrzeby i bolączki klientów. 

OOH magazine  |  więcej na www.oohmagazine.pl
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lub posiadają ploter tnący z systemem po-

zycjonowania wydruków. Idealny do druku 

grafiki wystawowej, banerów, plakatów, gra-

fiki samochodowej oraz wielu innych. Ploter 

Roland VersaCAMM SP-540i / SP-300i został 

stworzony dla początkujących użytkowni-

ków, którzy rozpoczynają swoją przygodę z 

drukiem solwentowym. Niska cena zakupu 

sprawia, że każdego stać na własny ploter 

solwentowy. Dzięki zintegrowaniu plotera 

tnącego i drukującego w jednej maszynie 

SP-i jest uniwersalnym ploterem do druku 

naklejek, etykiet, stickerów, banerów, grafiki 

samochodowej oraz wielu innych. VS-640 

jest największym i najbardziej wszechstron-

nym ploterem drukująco-tnącym Rolanda, 

który ustala nowe standardy w przemyśle 

druku. VS-640 łączy w sobie najnowszą gło-

wicę drukującą z renomowanym systemem 

Roland Drukuj i Tnij. Biblioteka kolorów 

metalicznych i perłowych zapewnia możli-

wość dodania do wydruków ekskluzywnego 

metalicznego wykończenia aplikacji takich 

jak: naklejki, banery, grafika samochodowa, 

postery, prototypy opakowań, nadruki na 

koszulki i wiele więcej. Prezentowane były 

również maszyny do obróbki wydruków: 

Na pokazie obecnych było 90 osób 

z około 40 drukarń i agencji reklamowych 

z całej Polski. To nie pierwsze tego typu 

spotkanie w Bydgoszczy. - Polkosowy 

Open House staje się już pomału rokroczną 

tradycją! – mówi Wojciech Górski, product 

manager firmy Polkos – Organizujemy 

spotkanie, aby klienci mogli poznawać 

nas i to, jakie rozwiązania proponujemy. 

Prezentujemy maszyny i każdy z klientów ma 

możliwość przetestowania urządzenia pod 

kątem swoich potrzeb. Jako partner Rolanda 

jesteśmy zawsze na bieżąco ze wszystkimi 

nowościami i dzielimy sie tym z naszymi 

klientami – dodaje Górski.

Nie mogło zabraknąć czołowych pro-

duktów Rolanda. Gwiazdami, oprócz organi-

zatorów oczywiście, były takie maszyn jak RS 

640 i SP 540i. – Są to najbardziej cenione i 

najczęściej kupowane urządzenia – tłumaczy 

Wojciech Górski - Duży nacisk położyliśmy 

na maszynę VS 640 przeznaczoną do druku 

srebrnym i białym atramentem – dodaje. 

Ploter drukujący VersaArt RS 640 został stwo-

rzony na podstawie sprawdzonego VP-540. 

RS jest ekonomicznym rozwiązaniem dla 

użytkowników, którzy nie potrzebują cięcia Joanna Łęczycka

OPEN HOUSE
Drugiego września w hotelu Maraton w Bydgoszczy odbyło się spotkanie 

branżowe zorganizowane przez firmę PolKos dla partnerów handlowych i 

klientów. Ciekawe prelekcje, pokaz możliwości ploterów i konfekcjonowania 

wydruków wielkoformatowych, prezentacja szerokiego portfolio mediów, 

wiele inspirujących rozmów, a wszystko to we wspaniałej atmosferze.

Polkosowy

laminatory MK 1600, Trymery Titan i Gemini 

oraz zgrzewarki Leister Uniplan. Wszystkie 

te maszyny cały czas pracowały - a eksperci 

z firmy PolKos służyli radą i pomocą. Można 

było poznać tryb pracy urządzeń oraz przyj-

rzeć się efektom finalnym – wydrukom.

Po części oficjalnej organizatorzy 

ugościli przybyłych uroczystą kolacją, która 

trwała do późnych godzin nocnych. Inte-

gracji sprzyjała przyjemna atmosfera, która 

na imprezach z firmą PolKos jest zawsze 

gwarantowana. Wieczór uświetniła degusta-

cja wyśmienitych win z różnych zakątków 

świata.
Organizatorzy bardzo pozytywnie 

oceniają spotkanie z klientami i partnerami 

handlowymi. - Uwielbiamy bezpośredni 

kontakt z klientem a klient z nami i  maszy-

nami – przyznaje Wojciech Górski – Dzięki 

tego typu spotkaniom nie tylko prezentujemy 

nasze rozwiązania ale przede wszystkim 

zacieśniamy więzi między klientem a nami. 

Bardzo cenimy wartość bezpośrednich kon-

taktów z klientami! – dodaje Górski.

Jak zapowiadają organizatorzy nie był 

to ostatni PolKosowy Open House. Z niecier-

pliwością czekamy kolejnych edycji.
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Media

Szerokość i grubość materiału:
3300 mm.
Rodzaje mediów: 
baner, blockout, siatka mesh, 
folia, papier, flaga, canvas, itp..
Prowadzenie mediów:
Roll to Roll.

Szerokość i grubość materiału:
3300 mm.
Rodzaje mediów: 
baner, blockout, siatka mesh, 
folia, papier, flaga, canvas, itp..
Prowadzenie mediów:
Roll to Roll.

Szerokość i grubość materiału:
3300 mm.
Rodzaje mediów: 
baner, blockout, siatka mesh, 
folia, papier, flaga, canvas, itp..
Prowadzenie mediów:
Roll to Roll.

Szerokość i grubość materiału:
5100 mm.
Rodzaje mediów: 
baner, blockout, siatka mesh, 
folia, papier, flaga, canvas, itp.
Prowadzenie mediów:
Roll to Roll.

Szerokość i grubość materiału: 
762/1371 mm, 
grubość: 1 mm.
Rodzaje mediów: 
folia, baner, papier, canvas.
Prowadzenie mediów: rolki 
prowadzące.

Szerokość i grubość materiału: 
762/1071/1371/1625 mm, 
grubość: 1 mm.
Rodzaje mediów: folia, baner, 
papier, canvas.
Prowadzenie mediów: rolki 
prowadzące.

Szerokość i grubość materiału: 
1371/1625 mm, 
grubość 1 mm.
Rodzaje mediów: folia, baner, 
papier, canvas.
Prowadzenie mediów: rolki 
prowadzące.

Kolory, tusz

Liczka kolorów:
CMYK lub CMYK + Lm + Lc
Atrament:
:Jeti solvent inks.
 
 

Liczka kolorów:
CMYK lub CMYK + Lm + Lc
Atrament:
:Jeti solvent inks.
 

 

Liczka kolorów:
CMYK
Atrament:
:Jeti solvent inks.
 

 

Liczka kolorów:
CMYK lub CMYK + Lm + Lc
Atrament:
:Jeti solvent inks.

Liczka kolorów:
4 kolory (CMYK)
Atrament: 
Eco solvent,
Mild solvent.

Liczka kolorów:
8 kolorów 
(CMYK+LC+LM+MT+W) 
druk kolorem białym, oraz 
paletą barw metalicznych, 6 
kolorów (CMYK+LC+LM), 4 
kolory (CMYKx2)
Atrament:
Eco solvent,
Mild solvent.

Liczka kolorów: 4 kolory 
(CMYK)
Atrament: 
Eco solvent,
Mild solvent.

Druk

Max. prędkość:
47m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
300x600 dpi.
Szerokość zadruku:
3200 mm.

Max. prędkość:
64 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
300x600 dpi.
Szerokość zadruku:
3200 mm.

Max. prędkość:
232m²/h
Min. i max. rozdzielczość:
300x300 dpi.
Szerokość zadruku:
3250 mm.

Max. prędkość:
110 m²/h
Min. i max. rozdzielczość:
300x600 dpi.
Szerokość zadruku:
5100 mm.

Max. prędkość:
13/ 17,5 m2/h.
Min. i max. rozdzielczość: 360 
dpi, 1440 dpi.
Szerokość zadruku:  
736/1346 mm.

Max. prędkość:
21,6 m2/h
Min i Max. Rozdzielczość:
360 dpi, 1440 dpi
Szerokość zadruku: 
736/1046/1346/1600 mm.

Max. prędkość:
 24,1 m2/h.
Min. i max. rozdzielczość:
360 dpi, 1440 dpi.
Szerokość zadruku: 1346 / 
1600 mm.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Ploter :Jeti 3312 Solvent RTR wyposażony w 12 głowic 
Spectra. :Jeti 3312 jest dostępny z opcją zadruku materia-
łów do podświetleń (back-lit) umożliwiając drukowanie 
po obu stronach z zachowaniem doskonałego pasowa-
nia. Ploter :Jeti 3312 jest również dostępny w wersji 300 
dpi i drukowaniem 4 kolorami z wysoką wydajnością. 12 
głowic Spectra. Wym.:153x84x523 cm, waga: 1723 kg.

Ploter :Jeti 3324 Solvent RTR wyposażony w 24 głowice 
Spectra jest niekwestionowanym liderem szybkości 
wśród maszyn o szerokości zadruku do 3,2 m. Rzeczy-
wista rozdzielczość 600 dpi (interpolowana 1200 dpi), 
oraz zadruk 6 kolorami sprawia, że :Jeti 3324 wyznacza 
nowe standardy wysokojakościowej produkcji. Ploter 
ten może swobodnie konkurować z konwencjonalnymi 
urządzeniami wielkoformatowymi przy zachowaniu 
znacznie niższych kosztów utrzymania. :Jeti 3324 jest 
dostępny z opcją zadruku materiałów do podświetleń 
(back-lit) umożliwiając drukowanie po obu stronach z 
zachowaniem doskonałego pasowania. Ploter :Jeti 3324 
jest również dostępny w wersji 300 dpi i drukowaniem 
4 kolorami z wysoką wydajnością na poziomie 100–130 
m²/h w zależności od wymagań jakościowych.24 głowi-
ce Spectra, wym 170x91x579 cm, waga 1814 kg.

Wraz z :Jeti 3348 HSS pojawia się na rynku nowa, 
rewolucyjna technologia suszenia wydruków TurboTech 
umożliwiająca druk z wydajnością 232,25 m²/h. System 
:Jeti 3348 HSS z 48 głowicami drukującymi Spectra jest 
bez wątpienia najszybszym urządzeniem wielkoforma-
towym wśród ploterów o szerokości zadruku 3,25 m. 
Jeżeli połączyć to z rozdzielczością rzeczywistą 300 dpi i 
czterokolorowym drukiem, :Jeti 3348 HSS staje się klasą 
sam dla siebie. 48 głowic Spectra, wym.: 188x180x688 
cm, waga 2041 kg.

Nowy ploter :Jeti 5024 Solvent RTR wyposażony w 
24 głowice Spectra jest niekwestionowanym liderem 
szybkości wśród maszyn o szerokości 5,1 m. Rzeczywista 
rozdzielczość 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 
dpi), oraz zadruk 6 kolorami sprawia, że :Jeti 5024 wyzna-
cza nowe standardy wysokojakościowej produkcji. Ploter 
ten może swobodnie konkurować z konwencjonalnymi 
urządzeniami wielkoformatowymi przy zachowaniu 
znacznie niższych kosztów utrzymania. :Jeti 5024 jest 
dostępny z opcją zadruku materiałów do podświetleń 
(back-lit) umożliwiając drukowanie po obu stronach z 
zachowaniem doskonałego pasowania. Ploter :Jeti 5024 
jest również dostępny w wersji 300 dpi i drukowaniem 
4 kolorami z wysoką wydajnością na poziomie 110–160 
m2/h w zależności od wymagań jakościowych. 24 głowi-
ce Spectra, wym.: 182x130x736 cm, waga: 3496 kg.

Aplikacje do wewnątrz i na zewnątrz, banery, grafiki 
samochodowe, plakaty, naklejki, aplikacje na koszulki.
Ploter drukująco – tnący Roland VersaCAMM SP-300i/ 
SP-540i to łatwe w obsłudze i niezawodne urządzenie 
o wielu możliwościach zastosowania.

Aplikacje do wewnątrz i na zewnątrz, banery, grafiki 
samochodowe, plakaty, naklejki, aplikacje na koszulki, 
projekty opakowań, fotografia.
Ploter drukujący-tnący Roland VersaCAMM z serii 
VS to innowacyjne rozwiązanie na rynku dzięki 
możliwości druku kolorem białym oraz paletą barw 
metalicznych.

Aplikacje do wewnątrz i na zewnątrz, banery, grafiki 
samochodowe, plakaty. Ploter drukujący Roland VersaArt 
RS do doskonałe urządzenie dla chcących rozpocząć 
własną produkcję materiałów promocyjnych. Ploter za-
pewnia wysoką jakość druku przy racjonalnych kosztach.

Media

Szerokość i grubość materiału: 
1625/ 1879 mm, grubość 1 mm.
Rodzaje mediów: folia, baner, 
papier, canvas.
Prowadzenie mediów: rolki 
prowadzące.

Szerokość i grubość materiału: 
515 mm, grubość 1 mm.
Rodzaje mediów: folia, baner, 
papier, canvas.
Prowadzenie mediów: rolki 
prowadzące.

Szerokość: 1,20 / 1,37 m  / 
1,62 m.
Media: rola (banery, papiery, 
folie, itd).

Szerokość: 1,65 / 2,28 m.
Media: rola (banery, papiery, 
folie, itd).

Szerokość: 1,65 / 2,24 m.
Media: rola (banery, papiery, 
folie, itd).

Szerokość: 3,20 m.
Media: rola (banery, papiery, 
folie, itd).

Szerokość: 3,30 m.
Media: rola (siatki, banery, 
papiery, folie, itd).

Szerokość:
1,37 m dla W54s i 1,6 m. 
dla W64s.
Rodzaje mediów: wszystkie 
dostępne dla druku 
solwentowego.
Prowadzenie mediów: na wolny 
spad oraz z roli na rolę, wraz z 
systemem naciągu mediów.

Szerokość materiału: 1,9 m dla 
H74s i 2,64 dla H104s.
Rodzaje mediów: wszystkie 
dostępne dla druku 
solwentowego.
Prowadzenie mediów: na wolny 
spad oraz z roli na rolę, wraz z 
systemem naciągu mediów. 

Szerokość materiału: 1,6 m.
Rodzaje mediów: wszystkie 
dostępne dla druku 
solwentowego.
Prowadzenie mediów: na wolny 
spad oraz z roli na rolę, wraz z 
systemem naciągu mediów. 

Szerokość mediów od 150 do 
515 mm. Grubość max. 1,0 mm.

Kolory, tusz

Liczka kolorów:
6 kolorów (CMYK+LC+LM)
4 kolory (CMYK).
Atrament:
Eco solvent,
Mild solvent.

Liczka kolorów:
5 kolorów (CMYK+metaliczny)
4 kolory (CMYK).
Atrament:
Eco solvent.

4 kolory
eko-solwent.

4 kolory
mild lub eko-solwent.

4 kolory
mild lub eko-solwent.

4 kolory
twardy solwent.

4 lub 6 kolory
twardy solwent.

Liczka kolorów:
dostępne są dwie 
konfiguracje: 6 kolorów CMYK 
+ lm + lc lub, 4 kolory – CMYK. 
Atrament:
GX – Low Solwent.
IX – Eco – pozbawiony 
cykloheksanolu i innych 
substancji zaliczających się do 
grupy HAP.

Dostępne są dwie konfiguracje: 
- 8 kolorów CMYK + lm + lc  
+ Gray + light Gray, lub
- 4 kolory – 2x CMYK dla 
podwojenia prędkości druku.
Atrament: Oryginalny atrament 
Seiko o podwójnej pigmentacji 
zapewniający wydajność do 
190 m² z 1 litra farby.

Liczba kolorów:
6 kolorów CMYK + lm + lc.

CMYK + metaliczne lub CMYK. 
Atramenty ekosolwentowe: 
Rpland ECO-SOL MAX/ Ederra, 
kartridże 22oml/440ml.

Druk

Max. prędkość:
 42,6 m2/h.
Min. i max. rozdzielczość:
360 dpi, 1440 dpi.
Szerokość zadruku:
1615/1869 mm.

Max. prędkość:
4 m2/h.
Min. i max. rozdzielczość:
360 dpi, 1440 dpi.
Szerokość zadruku: 480 mm.

Prędkość: 14 m²/h / 18,2 m²/h.
Rozdzielczość: 360 – 1440 dpi.
Szerokość zadruku: 1,35 m 
/ 1,61 m.

Prędkość: 42 m²/h.
Rozdzielczość: 360 – 720 
(1440) dpi.
Szerokość zadruku: 1,64 m 
/ 2,24 m.

Prędkość: 80 m²/h.
Rozdzielczość: 360 – 720 
(1440) dpi.
Szerokość zadruku: 1,64 m 
/ 2,23 m.

Prędkość: 75 m²/h.
Rozdzielczość: 180 – 1080 dpi.
Szerokość zadruku: 3,20 m.

Prędkość: 75 m²/h.
Rozdzielczość:
180 – 720 dpi.
Szerokość zadruku: 3,30 m.

Max. prędkość: do 17,8 m²/h.
 Min. i max. rozdzielczość: od 
540x360dpi do 900x900dpi.
Szerokość zadruku: 1,37m dla 
W54s i 1,6 m dla W64s.

Max. prędkość: 100 m²/h
Min. i max. rozdzielczość: 
do 720 dpi rzeczywistej 
rozdzielczości druku.
Szerokość zadruku: 1,9 m dla 
H74s i 2,64 dla H104s.

Max. prędkość: 30 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość: 
do 720 dpi rzeczywistej 
rozdzielczości druku
Szerokość zadruku:
1,6 m.

Max rozdzielczość: 1 440 dpi. 

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Aplikacje do wewnątrz i na zewnątrz, banery, grafiki 
samochodowe, plakaty.
Roland SOLJET PRO III XJ to ploter dla najbardziej 
wymagających użytkowników.
Najwyższa jakość, optymalna prędkość i niskie koszty.

Krótkie serie naklejek, plakaty A2, aplikacje na 
koszulki. Roland VersaStudio Sign Maker BN-20 to 
pierwszy biurkowy ploter solwentowy drukująco-
tnący. Dodatkowo wzbogacony o możliwość druku 
kolorami metalicznymi.

Wszechstronny ploter eko-solwentowy do druku 
wielkoformatowego. Cechuje się najwyższą jakością 
druku. Jego atut to łatwa obsługa.

Szybki i wszechstronny ploter mild-solwentowy 
do druku wielkoformatowego. Cechuję się wysoką 
stabilnością w zastosowaniach produkcyjnych.

Bardzo szybki i wszechstronny ploter mild-solwento-
wy do druku wielkoformatowego. Cechuję się wyso-
ką stabilnością w zastosowaniach produkcyjnych.

Ekonomiczny i zarazem bardzo dobry ploter twardo-
solwentowy do druku wielkoformatowego. Cechuję 
się niską ceną i wysoką jakością wykonania bazującą 
na japońskich podzespołach.

Najwyższej jakości ploter solwentowy do druku 
wielkoformatowego. Cechuję się wysoką stabilnością 
w zastosowaniach produkcyjnych 24/7.

Seria W maszyn Seiko ColorPainter to rozwiązanie dla 
drukarni ceniących wysoką jakość produkowanych 
aplikacji przy zachowaniu niskiej ceny druku. Dzięki 
podwójnej pigmentacji tuszu można uzyskać bardzo 
dużą wydajność druku. 
Waga: 220 kg. Wymiary 2,8 m x 0,8 m x 1,3 m.
Zależnie od konfiguracji maszyny posiadają 4 lub 6 
głowic Seiko piezo-elektrycznych.
Możliwość użycia tuszy pozbawionych co-sol-
wentów umożliwia również produkcję aplikacji 
ekologicznych.

Maszyny Seiko z serii H dzięki wysokiej wydajności 
maszyny do 100m2/h i relatywnie niskiej cenie inwe-
stycji w stosunku do jej produktywności  są idealnym 
rozwiązaniem do wysokonakładowych produkcji 
mild solwentowych.
Waga: 450 kg, Wymiary: 4 m x 1,3 m x 1,5 m.

Jest to urządzenie skierowane do niskonakładowych 
produkcji reklamowych, przy użyciu standardowych 
mediów przeznaczonych pod druk solwentowy.
Waga: 220 kg, wymiary: 2,8 m x 0,8 m x 1,3 m.

Produkcja niskonakładowych naklejek, grafik na 
koszulki, małych grafik samochodowych oraz grafiki 
odzieżowej. VersaSTUDIO BN-20 to pierwszy na 
świecie biurkowy eko-solwentowy ploter drukująco-
tnący do druku atramentami metalicznymi. Posiada 
bogatą bibliotekę 512 kolorów metalicznych i 
perłowych drukujących w kolorach CMYK + kolory 
metaliczne w jednym przejściu głowicy. Waga z 
podstawą 85 kg. Wymiary: 1009 (W) mm x 582 (D) 
mm x 293 (H) mm. 

Plotery solwentowe
Zdjęcie maszyny

:Jeti 3312 sol
Dystrybutor: 
Agfa Graphics.

:Jeti 3324 sol
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

:Jeti 3348 HSS
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

:Jeti 5024 sol
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

Roland VersaCAMM 
SP-300i/ SP-540i
Dystrybutor: 
Alma Trend

Roland VersaCAMM 
VS-300/VS-420/
VS-540/VS-640
Dystrybutor: 
Alma Trend

Roland VersaArt 
RS-540/ RS-640
Dystrybutor: 
Alma Trend

Zdjęcie maszyny

Roland SOLJET PRO III 
XJ-640/ XJ-740
Dystrybutor: 
Alma Trend

Roland VersaStudio 
Sign Maker BN-20
Dystrybutor: 
Alma Trend

Mutoh ValueJet 
1204 / 1304 / 1614
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Mutoh Spitfire 
65 / 90
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Mutoh Blizzard
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Allwin Konica
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

DGI PolaJet
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Seiko W54/W64
Dystrybutor:
Digiprint

Seiko H74s/H104s
Dystrybutor:
Digiprint

Seiko V64s
Dystrybutor:
Digiprint

VersaSTUDIO BN-20
Dystrybutor: 
KML Solutions
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Media

Szerokość: SP-540i od 210 do 
1371 mm, SP-300i od 182 do 
762 mm, grubość max: 1 mm.

Rolka i arkusz nie mniejszy 
niż format A4 lub 210 mm 
szerokości, Max grubość do 
1 mm.

Banery, folie, tekstylia, papier 
fotogrficzny.

Szerokość: 210 mm do 1371 
mm, Rolka i arkusz nie mniejszy 
niż format A4 lub 210 mm 
szerokości. Automatyczne 
przewijanie, obcinanie medii. 
Opcjonalnie nawijarka TUC

Szerokość mediów: XJ-640 - 210 
do 1615 mm, XJ-740 - 210 mm 
do 1869 mm. Max grubość 
do 1mm.  Szerokie spectrum 
podłoży powlekanych i 
niepowlekanych jak na przykład: 
papier fotograficzny, canvas, 
banery, folie samoprzylepne, 
backlity.

Szerokość mediów: 
SR 1800 do 2000 mm, 
SR 2500  do 2700 mm, 
SR 3200 do 3400. 
Max grubość: do 1,4 mm.

Szerokość materiału: 320 cm.
Rodzaje mediów: wszystkie 
media rolowane.
Prowadzenie mediów: 
wielorolkowy system 
napędzany  serwomotorem.

Szerokość materiału: 320 cm.
Rodzaje mediów: wszystkie 
media rolowane.
Prowadzenie mediów: dwa 
serwomotory, czujnik przesuwu 
materiału.

Szerokość i grubość do 4 mm
materiału: 3,30m.
Rodzaje mediów:baner, mesh, 
blueback, blockout, backlit, folia
Prowadzenie mediów: rolki 
dociskowe.

Kolory, tusz

4 kolory CMYK. Atramenty 
eko-solwentowe Roland Eco 
Sol Max lub Ederra lub mild 
solwentowe KML Inks.

8 kolorów ( w tym biały i 
metaliczne). Atramenty 
eko-solwentowe Roland Eco 
Sol Max + Metallic + Biały lub 
atrament Ederra kartridże 
440 ml.

4 kolory CMYK, Atramenty 
eko-solwentowe Roland Eco 
Sol Maxl ub Ederra lub mild 
solwentowe KML Inks.

6 kolorów + biały + metalic.   
Atramenty eko-solwentowe 
Roland Eco Sol Max + Silver/
Ederra.

4 klory CMYK lub 6 kolorów 
CMYK + LcLm. Atramenty eko-
solwentowe Roland Eco Sol 
Max/Ederra, mild-solwentowe 
KMLInks(Flemink II).

8 kolorów 2 x CMYK. 
Atramenty eko-solwentowe. 

Liczka kolorów: 4 (CMYK) lub 6 
(CMYKLcLm).
Atrament: twardy sol vent.

Liczka kolorów: 4 (1xCMYK lub 
2x CMYK).
Atrament: twardy solvent.

Liczba kolorów: 6 CMYK 
+ LcLm lub 2 x CMYK 
Atrament: twardy solwent 
SK4 i SK6

Druk

Prędkość:  
SP540i 13 m2/h, 
SP300i 15 m2/h 
Rozdzielczość:   
min 360-1440 dpi.

Prędkość: 21,6 m2/h 
w trybie CMYK+CMYK, 
Rozdzielczość: od 450 do 
1440 dpi.

Prędkość max: 24,1 m2/h, 
Rozdzielczość: od 450 do 
1440 dpi.

Prędkość: 41 m2/h, 
Rozdzielczośc: od 450 do 
1440 dpi.

Max prędkość: 42,6 m2/h, 
Rozdzielczośc: od 450 do 
1440 dpi.

Max prędkość 63 m2/h. 
Rozdzielczość:
max. 1220 dpi.

Max. prędkość: 55 m2/h 
(4pass), 38 m2/h (6pass)
Rozdzielczość: 
do 1000 dpi 
(kropla 15 pikolitrów).
Szerokość zadruku: 
320 cm.

Max. prędkość: 125m2/h 
(3pass),
92 m2/h – 4pass
65 m2/h – 6pass
Rozdzielczość: do 720 dpi.
Szerokość zadruku: 
320 cm.

Liczba kolorów: 6 CMYK + 
LcLm lub 2 x CMYK 
Atrament: twardy solwent 
SK4 i SK6
Max. prędkość: 54 m²/h 
lub 101 m2/h przy 
konfiguracji 2 x CMYK i 
1 pas głowice SEIKO SPT 
510 o 35 pl kropli
Min i max. rozdzielczość:
180 i 720 dpi 
Szerokość zadruku: 
3,20 m.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Zastosowanie: Grafika wystawowa, banery, grafika samochodo-
wa, naklejki, etykiety, plomby gwarancyjne, reprodukcje i wiele 
innych. Seria ploterów VersaCamm SP przeznaczona jest dla 
firm rozpoczynających swoją działalność. Seria SP to połączenie 
maszyny drukującej z precyzyjną maszyną do wycinania. Waga: 
SP540i 112 kg, SP300i 89 kg. Wymiary z podstawą: 
SP540i: 2 310 (W) x 740 (D) x 1 125 (H) mm, 
SP300i: 1 700 (W) x 740 (D) x 1 125 (H) mm.  

Zastosowanie: bardzo szerokie, w tym: grafika samochodowa, 
reklama zewnętrzna, projekty opakowań, fotografia, etykiety.
Najbardziej wszechstronny ploter: drukuje 8 kolorami, w tym 
białym i metalicznym. Głowica VS wypuszcza kroplę w siedmiu 
różnych rozmiarach z niewiarygodną dokładnością, pozwalając 
na gładkie przejścia tonalne i uzyskanie pięknych i żywych kolo-
rów. Jest w stanie sprostać najbaradziej luksusowym aplikacjom. 
Waga: VS-640 178 kg. Wymiary z podstawą: 2575 x 705 x 1105 
mm, VS-540 161 kg, 2315x750x1105, VS-420, 2015X750X730.

Seria VersaArt RS są przystosowane dla firm, które chcą 
rozpocząć własną produkcję materiałów promocyjnych i innych 
prac poligraficznych. Plotery te gwarantują doskonałą jakość 
wydruku i wysoką produktywność przy jednoczesnych niskich 
kosztach.  Waga: RS-540 - 133 kg, RS-640 - 122 kg. Wymiary z 
podstawą: 
RS 540: 2 570 (D) x 740 (G) x 1 103 (W) mm, 
RS-640:2 310 (D) x 740 (G) x 1 103 (W) mm. 
Zastosowanie: Wysokiej jakości grafiki wewnętrzne, reprodukcje 
fotograficzne, postery, banery zewnętrzne, znaki i grafika 
samochodowa.

Plotery drukująco-tnące XC-540 i XC 540 MT należą do 
najbrdziej zaawansowanej grupy maszyn Rolanda. Druk za 
pomocą 6 głowic pozwala na poszerzenie gamy kolorystycznej, 
XC-540 MT drukuje dodatkowo kolorem białym i kolorami 
metalizującymi. Waga: 197 kg. Wymiary z podstawą: 2694 x 
1065 x 1260 mm. 
Zastosowanie: Oba modele stanowią doskonałe narzędzie 
do druku banerów, wielobarwnej grafiki na pojazdach, grafiki 
wystawowej, artystycznych plakatów, reprodukcji.

Zastosowanie: do druku grafiki wystawowej, artystycznych 
plakatów, reprodukcji, grafiki zewnętrznej takiej jak banery, 
grafika samochodowa oraz wiele innych aplikacji. Seria 
ploterów SOLJET Pro III XJ przeznaczona dla najbardziej wyma-
gających użytkowników ploterów.  Są to plotery produkcyjne o 
najwyższej jakości dostępnej na rynku. Szybkie, wyposażone w 
6 głowic, 3 stoły grzewcze oraz nawijarkę. Waga: XJ-640-213, XJ-
740 - 225 kg. Wymiary: XJ 640: 2948 x 1103 x 1260 mm. XJ-740: 
3169 x 1103 x 1260 mm.

Zastosowanie: druk wysokiej jakości materiały POP z prze-
znaczeniem branży mody, kosmetycznej i handlowej. Plotery 
wielkoformatowe NuVista oparte na konstrukcji najnowszej 
generacji przemysłowej głowicy RICOH GEN4 z pełną regulacją 
temperatury i ciśneinia. Głowica zapewnia najwyższą jakość 
druku (wielkość kropli - 7 pico litra), wysokie prędkości (max 63 
m2/h) oraz  gwarantuje stabilną pracę maszyny. . Waga NuVista 
SR 1800 800 kg,NuVista SR 2500 900 kg, NuVista 3200 1000 kg. 
Wymiary:  SR 1800: 3700x1500x1000 mm, SR 2500: 4400x1500x 
1000, SR 3200: 5100x1500x100 mm.

Druk wszystkich popularnych mediów rolowych do szerokości 
320cm. M. in.: banery, siatki, folie, papiery, tekstylia, canvas i inne.
Dzięki zastosowanym nowoczesnym głowicom Spectra Polaris 
z bardzo małą kroplą - 15 pikolitrów, maszyna osiąga rewe-
lacyjną jakość wydruków, przy  zachowaniu bardzo wysokiej 
wydajności. Program Ripujący: Photoprint v6.1. 
Wymiary maszyny: 4,76 m x 1,09 m x 1,40 m. Waga: 700kg.

Druk wszystkich popularnych mediów rolowych do szerokości 
320cm. M. in.: banery, siatki, folie, papiery, tekstylia, canvas i inne.
Dzięki zastosowanym nowoczesnym głowicom Spectra 
Polaris z kroplą 35 pikolitrów, maszyna osiąga bardzo wysoką 
wydajność sięgającą 125m2/h, przy zachowaniu dobrej jakości 
druku. Szczególnie polecamy ten model dla firm drukujących 
duże ilości banerów, siatek oraz papiery blueback. 
Program Ripujący: Photoprint v6.1. 
Wymiary maszyny: 4,83 m x 1,37 m x 1,38 m. Waga: 700kg.

F.Y.UNION-3206G - to profesjonalna, wielkoformatowa drukarka 
o wysokiej rozdzielczości przeznaczona do przemysłowej 
produkcji reklamy o wysokiej jakości w ekspozycjach zewnętrz-
nych i wewnętrznych. Drukarka ta otrzymała w 2008 roku na 
Międzynarodowych Targach w Poznaniu Złoty.  
Wydruki z drukarki wyróżniają się wysoką estetyką odbioru 
wizualnego. Cechy tej maszyny to jakość, trwałość i co naj-
ważniejsze niezawodność a głowice SEIKO cechują się wysoką 
rozdzielczością i żywotnością. Waga: 450 kg
Uniwersalne urządzenie wielkoformatowe do drukowania 
kilometrów reklam wielko powierzchniowych, sprawdza się 
w drukowaniu 2 rolek w jednym czasie papieru blueback. 
Najczęściej wybierane urządzenie przez klientów.

Media

Szerokość i grubość do 4 mm 
materiału: 3,30 m.
Rodzaje mediów:
Mesh, baner, blockout,BBs, 
citylight, backlit. 
Prowadzenie mediów: 
44 pary rolek dociskowych, 
mocny system. 

Szerokość i grubość do 4 mm 
materiału: 3,29 m.
Rodzaje mediów: folia 
wylewana, canvas, papier 
whiteback, Rollup baner, OWV, 
frontlit baner.
Prowadzenie mediów: rolki 
dociskowe, system nawijania.

Szerokość mediów: 1,62 m
Grubość mediów: 3 mm
Rodzaje mediów:
Baner, folia, canvas, papier 
plakatowy, OWV
Prowadzenie mediów: rolki 
dociskowe

Szerokość i grubość 10 mm.
materiału: 1,9 m; 2,2 m; 2,58 m 
Rodzaje mediów: PCV light, 
KAPA, pianka Foam-X, Dibond, 
Karton, reszta mediów 
elastycznych z roli i poliester.
Prowadzenie mediów: rolki 
dociskowe i 2 stoły z pełno 
obrotowymi kulkami.

XJ 640 – szerokość max.:
1600 mm.
XJ 740 szerokość max.:
1870 mm.

Dostępny w dwóch 
szerokościach: 64”, 74”.

Szerokość: 259 do 1 625 mm.
Max. grubość: maks. 1,0 mm.

Szerokość: 1371 mm.
Rodzaje mediów: folia 
samoprzylepna, banery, papier, 
film, plandeka czy papier termo-
transferowy.

Kolory, tusz

Liczba kolorów: 
8 głowic 2 x CMYK. 
Atrament:
Twardy solwent. 

Liczba kolorów: 
4 CMYK lub 6 CMYK + LcLm.
Atrament:
Mild solwent, Eco solwent.

Liczba kolorów: 4 CMYK
Atrament:
Eco solwent, wodny lub 
sublimacyjny

Liczba kolorów: 4 CMYK 
Atrament: Eco solwent lub 
sublimacyjny.

CMYK BORDEAUX.
Umożliwia druk maksymalnie 
8 kolorami w tym białym oraz 
srebrnym.

6 kolorów (CMYKLcLm) lub 
4 (CCMMYK).

4 kolory: CMYK.

Max. prędkość: 17 m2/h.
Max. rozdzielczość: 
1440x1440 dpi.

Druk

Max. Prędkość: 157 m2/h.
Jakościowa 3 pasy 91 m2/h.
Min i max. rozdzielczość: 
180 x 540 dpi.
Szerokość zadruku: 3,20 m.

Max. prędkość: 45 m2/h 
lub 90 m2/h w konfiguracji 
2 x CMYK. 
Min i max. rozdzielczość:
720 x1440 dpi. 
Szerokość zadruku: 3,20 m.

Max. prędkość:17,5 m2/h
Min i Max. Rozdzielczość:
540 x 1440 dpi.
Szerokość zadruku:1,6 m

Max. Prędkość:16 m2/h 4 pasy 
a w konfiguracji 2 LA czyli 
2 x Epson DX 5 to 50 m2/h
Min i max. rozdzielczość: 
540-1440 dpi. 
720x1440dpi to 9 m2/h
Szerokość zadruku: 1,8 m; 
2,2 m lub 2,52 m.

Max. rozdzielczość:  
1440/ 1440 dpi.

Max. prędkość: 42,6 m²/h.
Rozdzielczość: 
od 450 dpi do 1440 dpi. 

Max. prędkość: 21 m2/h.
Max. rozdzielczość: 
1440x1440 dpi.

Prędkość: 207 m2/h. 
Rozdzielczość: 360 dpi.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Bardzo mocna konstrukcja typu Heavy Duty wyposażona 
w 8 głowic SEIKO SPT 510  o 50 pl kropli czyni tę maszynę 
prawdziwym tytanem pracy. Servo motory AC zapewniają 
stabilne, płynne i precyzyjne przesuwanie wózka z gło-
wicami. Napięcie głowic po wprowadzeniu parametrów 
dostosowuję się automatycznie do zmiany temperatury. 
Rozwiązuje to zatykanie się dysz. Szybki druk długoletnich 
wydruków wielko powierzchniowych w ogromnych 
ilościach. Tworzenie megaboardów i billboardów.
Waga: 913 kg. Wymiary: L 508 cm x W 104 cm x H 167 cm.

Bardzo przystępna cena MAXIMY i łatwa obsługa zasto-
sowanie systemu czyszczenia poszczególnych głowic 
minimalizuje zużycie tuszu. Bardzo precyzyjne prowad-
nice liniowe, servo motory Panasonica gwarantują cichą 
pracę i wysoką prędkośc. Platforma druku i podgrzewania 
oraz silny system chłodzących wentylatorów powodują 
szybkie schnięcie wydruków i pełną gotowość do dalszej 
obróbki. Popularne urządzenie wielkiego formatu do 
druku bardzo dokładnego druku folii wylewanej na auta i 
ogólnych zleceń  dzięki zastosowaniu kropli 14 pl, którą to 
krople dają głowice Konica Minolta 512. Waga: 500 kg. 

Prężnie działające agencje reklamowe, które zlecały 
wydruki na zewnątrz będą mogły same obsługiwać 
swoich klientów zakupując to urządzenie. Maszyna 
przystosowana do Eco tuszu, który można stosować w 
biurach bez specjalnego systemu wentylacyjnego oraz 
wodnych wydruków fotograficznych dzięki głowicy EP-
SON DX5. System stałego zasilania w oryginalny tusz od 
producenta jest najlepszym rozwiązaniem. Możliwość 
dopasowania trzpienia do gilzy 2,3 cale. Przyjazny panel 
sterowania, małe zużycie tuszu. Waga:160kg

Niesamowita hybryda z podnoszoną głowicą EPSON 
DX 5 do 10 mm i zmienną kroplą. Druk falą eliminuje 
banding na wydrukach. Fabryczny System stałego zasi-
lania w oryginalne tusze w litrowych butlach. 3 grzałki. 
Automatyczna optyczna rozwijarka i nawijarka. System 
podsysu mediów na stole zapobiegający falowaniu. 
Dołączonych 11 wentylatorów dosuszających w standar-
dzie i stabilne szybkie łącze USB 2.0 z komputerem. 
Agencje reklamowe, drukarnie zmieniające park 
maszynowy na urządzenia nowe chcące mieć bardzo 
wysoką jakość za przystępną cenę i maszynę hybrydową 
do druku na mediach sztywnych.

Jest największym i najbardziej wszechstronnym 
ploterem drukująco-tnącym Rolanda, który ustala nowe 
standardy w przemyśle druku. Łączy w sobie najnowszą 
głowicę drukującą z renomowanym systemem Roland 
Drukuj i Tnij. Biblioteka kolorów metalicznych i perłowych 
zapewnia możliwość dodania do wydruków ekskluzyw-
nego metalicznego wykończenia aplikacji takich jak: na-
klejki, banery, grafika samochodowa, postery, prototypy 
opakowań, nadruki na koszulki i wiele więcej.

Przeznaczony do druku grafiki wystawowej, banerów, 
plakatów, grafiki samochodowej. 
Seria została wyposażona w automatyczny system kon-
serwacji, który oszczędza atrament i czas, zmniejszając 
ogólne koszty. Konfiguracja głowic w linie eliminuje 
czasochłonną procedurę kalibracji.

Ploter drukujący VersaArt RS został stworzony na 
podstawie sprawdzonego VP-540. RS jest ekono-
micznym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy nie 
potrzebują cięcia lub posiadają ploter tnący z systemem 
pozycjonowania wydruków. Idealny do druku grafiki 
wystawowej, banerów, plakatów, grafiki samochodowej 
oraz wielu innych.

Dzięki zintegrowaniu plotera tnącego i drukującego 
w jednej maszynie SP-i jest uniwersalnym ploterem 
do druku naklejek, etykiet, stickerów, banerów, grafiki 
samochodowej oraz wielu innych.  Ploter VersaCamm 
SP-i to idealny partner przy tworzeniu szerokiej gamy 
grafiki dostosowanej do potrzeb, takiej jak:  znaki, 
banery, etykiety, grafiki pojazdowej, dekoracji i wiele 
więcej. Wszechstronność w doborze medium pozwoli 
wykorzystać takie materiały jak folia samoprzylepna, 
banery, papier, film, plandeka czy papier termo-trans-
ferowy. Funkcja druku i cięcia pozwoli tworzyć naklejki, 
stickery, plomby gwarancyjne i grafikę samochodową. 
Zintegrowanie tych funkcji w jednym urządzeniu 
oszczędza czas, ponieważ nie ma potrzeby przekładania 
rolki do plotera tnącego. 

Zdjęcie maszyny

VersaCamm 
SP-540i,  SP-300i 
ploter drukująco-tnący
Dystrybutor: 
KML Solutions

Seria VersaCamm 
VS-640, 540, 420, 300 
plotery drukująco-tnące
Dystrybutor: 
KML Solutions

VersaArt 
RS-640, RS-540 
ploter drukująco-tnący
Dystrybutor: 
KML Solutions

Roland 
XC-540, XC-540MT 
ploter drukująco-tnący
Dystrybutor: 
KML Solutions

SOLJET Pro III 
XJ-740, XJ-640 
ploter drukujący
Dystrybutor: 
KML Solutions

NuVista SR 
1800 2500 3200
Dystrybutor: 
KML Solutions

FLORA 
LJ 320P (15pl)
Dystrybutor: 
Media Service

FLORA 
LJ 320P (35pl)
Dystrybutor: 
Media Service

FEI YEUNG 
UNION 3206 G
Dystrybutor: 
Plotserwis

Zdjęcie maszyny

FEI YEUNG 
UNION JUMBOJET 
3278 D
Dystrybutor: 
Plotserwis

MAXIMA PZ 3206 KM
Dystrybutor: 
Plotserwis

SJ 1608/WJ 1608
Dystrybutor: 
Plotserwis

FEI YEUNG UNION 
UD 181 LA
UD 211 LA
UD 251 2LA
Dystrybutor: 
Plotserwis

Roland VersaCAMM 
VS-640
Dystrybutor: 
PolKos

Roland XJ 640/740
Dystrybutor: 
PolKos

Roland Versa ART 
RS 640
Dystrybutor: 
PolKos

Roland Versa CAMM 
SP 540i
Dystrybutor: 
PolKos
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Media

Szerokość: 480 mm.

Miękkie: do 3,2 m szerokości.

Miękkie: do 1,8 m szerokości.

Szerokość i grubość materiału: 
210-2642 mm; 1 mm.
Rodzaje mediów: bannery, 
papier, folia, canvas, siatka, 
plandeka.
Prowadzenie mediów: rolki 
dociskowe.

Szerokość i grubość materiału: 
1371, 1620; 1 mm.
Rodzaje mediów: banery, 
papier, folia, canvas, siatka, 
plandeka.
Prowadzenie mediów: rolki 
dociskowe.

Szerokość i grubość materiału: 
1630, 3300 mm; 1 mm.
Rodzaje mediów: tekstylia, 
banery, papier, folia, canvas, 
siatka, plandeka.
Prowadzenie mediów: rolki 
dociskowe.

Max. szer.: 610, 1020, 1361, 
1610 mm; grubość 1 mm.
Rodzaje mediów: tekstylia, 
banery, papier, folia, canvas, 
siatka, plandeka.
Prowadzenie mediów: rolki 
dociskowe.

Kolory, tusz

CMYK + metaliczny (srebrny) 
lub CMYK.
Dzięki zastosowaniu koloru 
metalicznego znanego z 
serii VersaCAMM VS ploter 
jest zdolny drukować 
kolor srebrny i inne kolory 
metaliczne. 

CMYK + Lc +Lm.

CMYK.

Liczba kolorów: 4 lub 6.
Atrament: solwentowy lub 
sublimacyjny.

Liczba kolorów: 
8 – CMYK, Lc, LM, W, Sl.
Atrament: solwentowy, 
pigmentowy, sublimacyjny.

6 kolorów: CMYK, Lc, Lm.
Atramenty: solwentowy, 
sublimacyjny.

Liczba kolorów: 8 – CMYK, 
Lc, Lm, W, Sl.
Atrament: solwentowy, 
sublimacyjny.

Druk

Max rozdzielczość:  
1 440 dpi. 

Technologia solwentowa.
Prędkość: do 30 m²/h
Rozdzielość max: 1440 x 
1440 dpi.

Prędkość: do 25 m²/h.
Rozdzielość max: 
1440 x 1440 dpi.

Max. prędkość: 
do 30 m2/h.
Min. i max. rozdzielczość: 
540 dpi do 1440 dpi.
Szerokość zadruku: 
2632 mm.

Max. prędkość: 17, 5 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość: 
540x720 dpi do 
1440x1440 dpi.
Szerokość zadruku: 1361, 
1610, 2632 mm.

Max. prędkość do 
60 m²/h.
Rozdzielczość min. 
720x540 dpi, max. 
1440x1440 dpi.
Szer. zadruku: 
1610, 3250 mm.

Max. prędkość: 17, 5 m²/h, 
Rozdzielczość od 540x720 
dpi do 1440x1440 dpi.
Szer. zadruku/ cięcia: 610, 
1020, 1361, 1610 mm.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Ploter Roland VersaSTUDIO BN-20 jest pierwszym 
na świecie biurkowym eko-solwentowym ploterem 
drukująco-tnącym.
Jego główne zastosowanie to szybka produkcja 
niskonakładowych naklejek, grafik na koszulki, małych 
grafik samochodowych, grafiki odzieżowej.
Cechy: biurkowe rozmiary, druk i cięcie w jednej maszynie, 
stosunkowo niski koszt inwestycji, prostota obsługi, druk 
aplikacji do wewnątrz jak i do warunków zewnętrznych, 
atrament metaliczny (srebrny).

Bezpośredni druk na materiałach  miękkich.  
Możliwość zastosowania dwóch rodzajów głowic 
14 i 35 pl. 
Funkcja druku dwustronnego.

Bezpośredni druk na materiałach miękkich.   
Głowica DX5. Bardzo ekonomiczny ploter solwentowy 
drukujący z jakością fotograficzną.

W JV34-260 mogą być stosowane atramenty sublimacyjne 
wodne lub solwentowe dla szerokiej gamy zastosowań, 
m.in. takich jak: reklamy, flagi, bannery, odzież sportowa, 
druk sublimacyjny na podłożach poliestrowych itp.
Obsługiwane są media z roli o wadze do 100 kg. 
Automatyczny podajnik AMF zapewnia optymalne 
naprężenie przy „długich” wydrukach. Węższe i mniejsze 
role są przejmowane przez standardowy niewielki nawijak. 
Dodatkowa automatyczna dmuchawa w połączeniu z 
trójstopniowym grzejnikiem wzmacnia efekt schnięcia 
co umożliwia natychmiastowe nawijanie medium nawet 
przy dużej prędkości druku. Waga: 465 kg, wymiary: 
3650x1302x1424 mm.

W zależności od użytego atramentu: reklamy podświe-
tlane, grafika podłogowa, etykiety, plakaty, oklejanie 
pojazdów, naklejki, nadruki na okna. Druk transferowy na 
materiałach poliestrowych: flagi, displaye, ekrany, miękkie 
reklamy, odzież sportowa, t-shirty. Reklamy do wewnątrz. 
Precyzyjna kontrola wielkości kropli atramentu  pozwala 
na reprodukcję szczegółów fotografii w maksymalnej 
rozdzielczości 1440 dpi. 3 różne wielkości kropli atra-
mentu umożliwiają druk gładkich przejść tonalnych bez 
widocznego ziarna. Zespół trzech inteligentnych grzałek 
automatycznie podgrzewa media do właściwej dla nich 
temperatury. Waga: 145, 160 kg, wymiary 2289x739x1424 
mm; 2538x739x1424 mm.

W zależności od zastosowanego atramentu: reklamy, 
flagi, bannery, odzież sportowa, druk sublimacyjny na 
podłożach poliestrowych itp.
Waga: 290 kg, 1200 kg, wymiary: 3120x1200x1551 mm; 
5170x1610x1640 mm.
Plotery JV5 są dostępne w 2 szerokościach. Posiadają 
wiele wszechstronnych funkcji, np. zmienna kropla, 
automatyczna kontrola stanu dysz, dodatkowa suszarka 
zadrukowanego medium, automatyczna regulacja wyso-
kości głowicy oraz automatyczne rozpoznawanie grubości 
medium, automatyczna zwijarka mediów (w przypadku 
plotera JV5-320 w standardzie rozwijarka i zwijarka do 
ciężkich mediów).

Dla producentów: nalepek, znaczków etykiet, plakatów, 
display’ów, POP, grafiki pojazdowej, back litów, dekoracji 
okiennych czy oznakowań podłogowych.
110, 130, 145, 160 kg; 1524x739x1424 mm, 1934x739x1424 
mm, 2289x739x1424 mm, 2538x739x1424 mm; 
Seria Mimaki CJV30 dostępna w 4 szerokościach,  oferuje 
każdemu użytkownikowi kompletne rozwiązanie 
do druku i cięcia. Maszyna znajduje zastosowanie od 
placówek handlu detalicznego, biur korporacyjnych i 
punktów ksero, po profesjonalne firmy reklamowe. Ploter 
posiada optyczny system rozpoznawania paserów, dzięki 
czemu możliwe jest dokładne wycinanie konturów 
wydrukowanych obrazów, także laminowanych. Wersja do 
sublimacji – TPC-1000.

Zdjęcie maszyny

Roland 
VersaSTUDIO 
BN-20
Dystrybutor: 
PolKos

JHF Q3306FNS
Dystrybutor: 
Print Support

Raptor DX 160S
Dystrybutor: 
Print Support

Mimaki JV34-260
Dystrybutor: 
TeBa

Mimaki JV33
Dytrybutor: 
TeBa

Mimaki JV5
Dytrybutor: 
TeBa

Mimaki CJV30
Dystrybutor:
TeBa
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Zdjęcie maszyny

:Anapurna M2540 FB
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

:Anapurna M2050
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

:Anapurna M1600
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

:Anapurna Mw
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

:Anapurna Mv
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

:Anapurna M2
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

:Anapurna M4F
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

Media

Szerokość i grubość materiału:
2540x1540 mm / 45 mm.
Rodzaje mediów: 
papier, karton, folia, baner, 
drewno, metal, szkło, płótno, itp.
Prowadzenie mediów:
stały stół z podsystem.

Szerokość i grubość materiału:
2070 mm / 45 mm.
Rodzaje mediów: 
papier, karton, folia, baner, 
drewno, metal, szkło, płótno, itp.
Prowadzenie mediów:
Pas transmisyjny z podsysem.

Szerokość i grubość materiału:
1600 mm / 45mm.
Rodzaje mediów: 
papier, karton, folia, baner, 
drewno, metal, szkło, płótno, itp.
Prowadzenie mediów:
pas transmisyjny z podsysem.

Szerokość i grubość materiału:
1600 mm / 45 mm.
Rodzaje mediów: 
papier, karton, folia, baner, 
drewno, metal, szkło, płótno, itp.
Prowadzenie mediów:
pas transmisyjny z podsysem.

Szerokość i grubość materiału:
1600 mm / 45 mm.
Rodzaje mediów: 
papier, karton, folia, baner, 
drewno, metal, szkło, płótno, itp.
Prowadzenie mediów:
pas transmisyjny z podsysem.

Szerokość i grubość materiału:
1600 mm / 45 mm.
Rodzaje mediów: 
Papier, karton, folia, baner, drew-
no, metal, szkło, płótno, itp.
Prowadzenie mediów:
pas transmisyjny z podsysem.

Szerokość i grubość materiału:
1600 mm / 45 mm
Rodzaje mediów: 
papier, karton, folia, baner, drew-
no, metal, szkło, płótno, itp..
Prowadzenie mediów:
pas transmisyjny z podsysem.

Kolory, atrament

Liczka kolorów:
CMYK + Lm + Lc + W.
Atrament:
Anapurna M G2, G3.
 
 

Liczka kolorów:
CMYK + Lm + Lc + W
Atrament:
Anapurna M G2, G3.
 
 

Liczka kolorów:
CMYK + W.
Atrament:
Anapurna M G2, G3.
 
 

Liczka kolorów:
CMYK + Lm + Lc + W.
Atrament:
Anapurna M G2, G3.
 
 

Liczka kolorów:
CMYK + Lm + Lc + V.
Atrament:
Anapurna M G2, G3.
 
 

Liczka kolorów:
CMYK + Lm + Lc.
Atrament:
Anapurna M G2.
 
 

Liczka kolorów:
CMYK.
Atrament:
Anapurna M G2.

Druk

Max. prędkość:
45 m²/h.
Szerokość zadruku:
2540 x 1540 mm.

Max. prędkość:
53m2/h
Min. i max. rozdzielczość:
od 720x360 dpi do 720x1440 dpi.
Szerokość zadruku:
2050x3200 mm materiały sztywne, 
2050x50000 mm materiały na roli.

Max. prędkość:
46 m²/h
Min. i max. rozdzielczość:
od 720x360 dpi do 720x1440 dpi.
Szerokość zadruku:
1560x3200 mm materiały sztywne, 
1560x50000 mm materiały na roli.

Max. prędkość:
13,8 m²/h
Min i max. rozdzielczość:
od 720x720 dpi do 720x1440 dpi.
Szerokość zadruku:
1580x2500 mm materiały sztywne, 
1580x50000 mm materiały na roli.

Max. prędkość:
12 m²/h
Min. i max. rozdzielczość:
od 720x720 dpi do 720x1440 dpi.
Szerokość zadruku:
1580x2500 mm materiały sztywne, 
1580x50000 mm materiały na roli.

Max. prędkość:
23m²/h
Min. i max. rozdzielczość:
od 720x720 dpi do 720x1440 dpi.
Szerokość zadruku:
1580x2500 mm materiały sztywne, 
1580x50000 mm materiały na roli.

Max. prędkość:
14 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
od 720x720 dpi do 720x1440 dpi.
Szerokość zadruku:
1560x2500 mm materiały sztywne, 
1560x50000 mm materiały na roli.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Ploter UV przeznaczony do zadruku materiałów 
sztywnych z wysoką jakością przy relatywnie niskim 
koszcie zadruku.

:Anapurna M2050 to urządzenie będące kompletnym 
systemem do produkcji UV najwyższej jakości 
aplikacji wielkoformatowych, umożliwiające druk na 
szerokim wachlarzu podłoży sztywnych oraz  z roli na 
rolę do 205 cm szerokości oraz aplikacji outdoor przy 
najwyższej w swojej klasie wydajności pracy. Druk 
bez marginesów. Druk kolorem białym przy jednym 
przejściu, dający możliwość druku podkładkowego 
lub punktowego.

:Anapurna M1600 to urządzenie będące kompletnym 
systemem do produkcji UV najwyższej jakości 
aplikacji wielkoformatowych, umożliwiające druk na 
szerokim wachlarzu podłoży sztywnych oraz  z roli na 
rolę do 160 cm szerokości oraz aplikacji outdoor przy 
najwyższej w swojej klasie wydajności pracy. Druk 
bez marginesów. Druk kolorem białym przy jednym 
przejściu, dający możliwość druku podkładkowego 
lub punktowego.

:Anapurna Mw to doskonała maszyna do drukarń 
cyfrowych oraz dla średniej wielkości drukarń 
grafiki reklamowej. Podwyższona jakość i możliwości 
urządzenia pozwalają stosować zadrukować białym 
kolorem całą powierzchnię lub wybiórczo w okre-
ślonych przez pracę miejscach. Poziom atramentu 
jest stale monitorowany a wizualne i dźwiękowe 
ostrzeżenie informuje operatora o konieczności 
uzupełnienia zbiorników.

:Anapurna Mv to doskonała maszyna do drukarń 
cyfrowych oraz dla średniej wielkości drukarń grafiki 
reklamowej. Podwyższona jakość i możliwości po-
zwalają stosować lakierowanie na całej powierzchni 
pracy lub wybiórczo w określonych przez pracę 
miejscach. Poziom atramentu jest stale monitoro-
wany a wizualne i dźwiękowe ostrzeżenie informuje 
operatora o konieczności uzupełnienia zbiorników. 
:Anapurna Mv pozwala na osiągnięcie szczególnych 
efektów przy reklamach wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń, na szerokiej gamie podłoży.

Wielkoformatowy ploter UV o najwyższej wydajności 
do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. :Anapurna 
M2 jest wysoko wydajnym systemem drukującym 
atramentami  utrwalanymi promieniowaniem 
UV, który znajduje zastosowanie w drukarniach 
grafiki reklamowej. Najwyższa jakość i niezrównana 
szybkość czyni go doskonałym rozwiązaniem do 
różnorodnych zastosowań graficznych i wystawien-
niczych. System ten jest zdolny wydrukować plakat 
z szybkością 23 m²/h. Dzięki wbudowanej nawijarce 
ploter można wykorzystać również do zadruku 
materiałów na roli.

Ekonomiczny ploter wielkoformatowy do drukowa-
nia atramentami UV. Pozwala łatwo rozpocząć działal-
ność w branży reklamowej lub rozszerzyć posiadany 
park maszynowy. Jakby nie patrzyć :Anapurna M4f 
pozwala uzyskiwać fotorealistyczne wydruki przy 
rozdzielczości 720 x 1440 dpi. Możliwa szerokość za-
druku do 158 cm na wielu różnorodnych podłożach 
zarówno sztywnych jak i giętkich w trybie rola-rola. 
Drukowanie bez marginesów to oszczędność czasu 
na późniejsze docinanie druków. To również mniej 
odpadów. Drukujesz tylko tyle, ile zamówił klient.

Zdjęcie maszyny

:Anapurna 2500 LED
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

:Jeti 1224 UV HDC
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

:Jeti Titan 3020
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

:Jeti 3348 UV 
GALAXY RTR
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

:Jeti 3348 UV 
JETSPEED RTR
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

:Jeti 5048 UV XL
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

Grapo Manta Slim
Dystrybutor: 
Alma Trend

Media

Szerokość i grubość materiału:
2540 mm / 46 mm
Rodzaje mediów: 
Papier, karton, folia, baner, drew-
no, metal, szkło, płótno, itp..
Prowadzenie mediów:
Jeden statyczny i dwa dynamicz-
ne stoły próżniowe.

Szerokość i grubość materiału:
2430x1210 mm / 50 mm.
Rodzaje mediów: 
papier, karton, folia, baner, drew-
no, metal, szkło, płótno, itp.
Prowadzenie mediów:
stół z podsystem.

Szerokość i grubość materiału:
3150x2050 mm / 50 mm.
Rodzaje mediów: 
Papier, karton, folia, baner, drew-
no, metal, szkło, płótno, itp..
Prowadzenie mediów:
Stały stół z podsystem.

Szerokość i grubość materiału:
3200 mm.
Rodzaje mediów: 
materiały rolowe tj. baner, papier, 
folia, tkanina, plandeki, blueback, 
siatka mesh, poliester, PE.
Prowadzenie mediów:
Roll to Roll.

Szerokość i grubość materiału:
3200 mm.
Rodzaje mediów: 
materiały rolowe tj. baner, papier, 
folia, tkanina, plandeki, blueback, 
siatka mesh, poliester, PE
Prowadzenie mediów:
Roll to Roll.

Szerokość i grubość materiału:
5100 mm.
Rodzaje mediów: 
materiały rolowe tj. baner, papier, 
folia, tkanina, plandeki, blueback, 
siatka mesh, poliester, PE.
Prowadzenie mediów:
Roll to Roll.

Szerokość i grubość materiału: 
1,5 x 2 m, grubość 6 cm.
Rodzaje mediów: arkusze PCW, 
plexiglass, drewno, szkło, cera-
mika, metal, polistyren, materiały 
piankowe, karton, papier,  itd
Prowadzenie mediów: 
stół z podsysem.

Kolory, tusz

Liczka kolorów:
CMYK.
Atrament:
Anapurna M G2, G3.
 
 

Liczka kolorów:
CMYK + W.
Atrament:
Jeti Anuvia HDC.
 
 

Liczka kolorów:
CMYK + Lm + Lc + W + V + O + G.
Atrament:
Jeti Anuvia HDC.
 
 

Liczka kolorów:
CMYK + Lm + Lc.
Atrament:
Jeti UV RTR.
 
 

Liczka kolorów:
CMYK.
Atrament:
Jeti UV RTR
 
 

Liczka kolorów:
CMYK.
Atrament:
Jeti UV RTR.

Liczka kolorów:
4 kolory (CMYKx2)
5 kolorów (CMYK+biały)
Atrament: UV.

Druk

Max. prędkość:
54 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
od 720x360 dpi do 720x1440 dpi.
Szerokość zadruku:
2540x3000 mm materiały sztywne, 
2500x50000 mm materiały na roli.

Max. prędkość:
95m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
480 / 1200 dpi.
Szerokość zadruku:
2430x1210 mm.

Max. prędkość:
226 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
480 / 1200 dpi.
Szerokość zadruku:
3150x2020 mm.

Max. prędkość:
80 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
600 dpi.
Szerokość zadruku:
3200 mm.

Max. prędkość:
232 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
300 dpi.
Szerokość zadruku:
3200 mm.

Max. prędkość:
273 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
300dpi.
Szerokość zadruku:
5100 mm.

Max. prędkość:
40 m2/h CMYK
20 m2/h CMYK+biały
Min. i max. rozdzielczość:
360 dpi, 720 dpi.
Szerokość zadruku: 2 m.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Anapurna 2500 LED to solidnie wykonany, 
przemysłowy ploter atramentowy, przeznaczony 
do wykonania najwyższej jakości wielkoforma-
towych (do szerokości 2,5 m) wydruków do 
zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, na 
różnorodnych rodzajach nośników sztywnych i 
giętkich. Anapurna LED to początek nowej gene-
racji ploterów atramentowych, wykorzystujących 
opracowaną przez firmę Agfa technologię 
głowic w połączeniu z wydajnym utrwalaniem 
UV LED. Technologia utrwalania promiennikami 
UV LED przynosi firmie oferującej wydruki 
wielkoformatowe liczne korzyści. Technologia 
diodowa zapewnia doskonałe wyniki na szerszej 
gamie nośników oraz większe możliwości zasto-
sowań, gwarantując jednocześnie niskie koszty 
eksploatacji.

:JETI 1224 UV HDC (High Definition Colour) 
jest najszybszym w swojej klasie ploterem 
przemysłowym z płaskim stołem oferującym 
fotorealistyczny wydruk. Może drukować 
białym kolorem w jednym przebiegu razem z 
pozostałymi kolorami („Prewhite”) lub drukować 
biel na wykonany już wydruk („Post white”). 
Stwarza to nowe możliwości realizacji zleceń z 
zachowaniem najwyższej jakości wydruków przy 
utrzymaniu wysokiej wydajności.

Ploter :Jeti Titan – dzięki takim cechom jak: zna-
komita jakość druku w wysokiej rozdzielczości, 
imponująca prędkość i wyjątkowe możliwości 
sukcesywnej rozbudowy – zmienia postrzeganie 
tego, co ploter może zdziałać dla dobra firmy. 
Titan to także sposobność wykorzystania szeregu 
nowych, zaawansowanych funkcji wykorzystu-
jących do maksimum możliwości konstrukcji z 
masywnym, płaskim stołem. W podstawowej 
konfiguracji ploter Titan jest wyposażony w 16 
głowic drukujących z imponującą prędkością 
113 m²/h. Ploter w takiej konfiguracji można 
rozbudować o drukowanie bielą, lakierowanie, 
dodatkowe jasne atramenty, oraz pomarańczo-
wy i zielony, jak również większą liczbę głowic do 
48 sztuk w najszybszej konfiguracji drukującej 
226 m² na godzinę. Titan oferuje ogółem 10 
różnych poziomów prędkości i możliwych 
palet kolorystycznych, a także umożliwia dobór 
wariantu konfiguracyjnego do rzeczywistych 
potrzeb użytkownika.

W ploterze :Jeti 3348 UV Galaxy RTR zasto-
sowano 48 głowic Spectra i przyjazne dla 
środowiska atramenty utrwalane promieniami 
UV. Uzyskano dzięki temu najwyższą wydajność 
barwnego drukowania UV w trybie rola-rola 
wśród wszystkich wielkoformatowych ploterów 
dostępnych obecnie na rynku. 6-kolorowy druk 
z rzeczywistą rozdzielczością 600 dpi sprawia, 
że wydruki z :Jeti 3348 UV Galaxy odznaczają się 
najwyższą jakością wśród wszystkich urządzeń 
o wydajności sięgającej 80 m2/h w trybie billbo-
ardowym. Zespół nawijający został wbudowany 
w urządzenie, co pozwala obsługiwać maszynę 
jednemu operatorowi.

Ploter :Jeti 3348 UV Jetspeed jest teraz dostępny 
w 4-kolorowej konfiguracji z 48 głowicami dru-
kującymi Spectra. Może drukować z prędkością 
(232 m²/h) w trybie billboardowym (300 dpi), 
zoptymalizowanym i nadającym się doskonale 
do zastosowań zewnętrznych.

Użytkownicy plotera :Jeti 5048 UV JetSpeed 
XL mają do dyspozycji najnowszą technologię 
cyfrowego drukowania atramentowego. 
:JetSpeed XL wykorzystuje 48 głowic Spectra 
wykorzystujących 80 pikolitrowe krople przy 
rozdzielczości 300 dpi i drukowaniu 4 kolorami. 
Urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane 
do pracy z wydajnością do 465 m²/h w trybie bil-
lbordowym. Ploter :Jeti 5048 JetSpeed XL jest w 
stanie drukować na materiałach z roli o średnicy 
do 91 cm. Opcjonalny układ ładowania i rozła-
dowywania został specjalnie zaprojektowany w 
celu maksymalizowania wydajności systemu.

Druk na każdego rodzaju podłożach do 
wewnątrz i na zewnątrz. Pole robocze 1,5 x 2 m, 
możliwość druku białym w jednym przejściu. 
Grapo Manta Slim to racjonalne rozwiązanie w 
przystępnej cenie.

Plotery UV
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Zdjęcie maszyny

Grapo Manta
Dystrybutor: 
Alma Trend

Grapo Gemini
Dystrybutor: 
Alma Trend

Roland VersaUV 
LEJ-640
Dystrybutor: 
Alma Trend

Roland VersaUV 
LEF-12
Dystrybutor: 
Alma Trend

Mutoh Zephyr
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Durst Omega 1
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Durst Rho 700 / 800
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Durst Rho 750
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Durst Rho 1000
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Durst Rho 
320R / 500R
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

HP Scitex FB500
Dystrybutor: 
Digiprint

Media

Szerokość i grubość materiału: 
3 x 2 m, grubość 6 cm.
Rodzaje mediów: 
arkusze PCW, plexiglass, drewno, szkło, 
ceramika, metal, polistyren, materiały 
piankowe, karton, papier,  itd
prowadzenie mediów: stół z podsysem.

Szerokość i grubość materiału: 
3 x 2 m, grubość 6 cm.
Rodzaje mediów: 
Arkusze PCW, plexiglass, drewno, 
szkło, ceramika, metal, polistyren, 
materiały piankowe, karton, papier, 
materiały z roli.
Prowadzenie mediów: 
stół z podsysem, pas transmisyjny 
z podsysem.

Szerokość i grubość materiału: 
1,6 m, grubość 13 mm.
Rodzaje mediów: 
Arkusze PCW, plexiglass, drewno, 
polistyren, materiały piankowe, karton, 
papier, materiały z roli
Prowadzenie mediów: rolki 
prowadzące.

Szerokość i grubość materiału: 
28 x 30 cm, grubość 10 cm.
Rodzaje mediów: 
gadżety.

Szerokość: 1, 65 m.
Rodzaje mediów: rola i płyty.

Szerokość: 1,60 m.
Rodzaje mediów: rola i płyty.

Szerokość: 2,05 m / 2,50 m.
Rodzaje mediów: płyty.

Szerokość: 2,05 m.
Rodzaje mediów: płyty.

Szerokość: 2,50 m.
Rodzaje mediów: płyty.

Szerokość: 3,20 m / 5,00 m.

Szerokość: materiały rolowe do 163 cm, 
materiały sztywne można stosować 
za pomocą standardowych stolików 
ładowania i odbierania do rozmiarów  
122 x 163 cm. Opcjonalne stoliki 
dodatkowe do HP Scitex FB500 
umożliwiają korzystanie z materiałów 
sztywnych o rozmiarach do 305 x 163 cm.
Grubość: do 64 mm.

Kolory, tusz

Liczka kolorów:
4 kolory (CMYKx2)
5 kolorów (CMYK+biały).
Atrament: UV.

Liczka kolorów:
4 kolory (CMYKx2)
5 kolorów (CMYK+biały)
6 kolorów
(CMYK+biały+lakier).
Atrament: UV.

Liczka kolorów:
6 kolorów
(CMYK+biały+lakier).
Atrament: UV.

Liczka kolorów:
6 kolorów
(CMYK+biały+lakier)
Atrament: UV.

4 kolory.
Atrament UV (bez VOC).

4 kolory (CMYK) + LC, LM, 
pomarańcz, fiolet, szary, biały.

4 kolory (CMYK) 
+ LC, LM, biały, lakier, SPOT.
Atrament UV (bez VOC).

4 kolory (CMYK) 
+ LC, LM, biały, PCA, SPOT.
Atrament UV (bez VOC).

4 kolory (CMYK) 
+ LC, LM, biały, SPOT.
Atrament UV (bez VOC).

4 kolory (CMYK) 
+ LC, LM, biały, SPOT
Atrament UV (bez VOC).

Maszyna drukuje w 6-sciu 
kolorach (CMYK + Lc + Lm) 
lub w 4 z dodatkowym białym 
tuszem (CMYK + White). Tusz 
podaje się w pojemnikach po 3 
litry na kolor (biały w pojemniku 
o pojemności 2 litrów w ciągłej 
wibracji utrzymującej idealne 
rozprowadzenie pigmentu w tuszu).

Druk

Max. prędkość:
40 m2/h CMYK
20 m2/h CMYK+biały
Min. i max. rozdzielczość:
360 dpi, 720 dpi.
Szerokość zadruku: 2 m.

Max. prędkość:
90 m2/h.
Min. i max. rozdzielczość:
360 dpi, 1000 dpi.
Szerokość zadruku: 2 m,  
z roli 1,6 m.

Max. prędkość:
12,4 m²/h
Min. i max. rozdzielczość:
360 dpi, 1440 dpi.
Szerokość zadruku: 1,6 m.

Max. prędkość:
12,4 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
360 dpi, 1440 dpi.
Szerokość zadruku: 1,6 m.

Prędkość: 60 m²/h.
Rozdzielczość:
360 – 720 dpi.

Prędkość: 35 m²/h.
Rozdzielczość: 1728 dpi.

Prędkość: 216 m²/h.
Rozdzielczość: 600 dpi.

Prędkość: 180 m²/h.
Rozdzielczość: 600 dpi.

Prędkość 600 m²/h.
Rozdzielczość: 600 dpi.

Prędkość: 400 m²/h.
Rozdzielczość: 600 dpi.

Prędkość: do 37 m2/hr 
(398 ft2/hr).
Rozdzielczość: 
do 1200 x 600 dpi.
Druk odbywa się przy 
pomocy 12 głowic 
(po dwie na każdy kolor, 
lub w wersji z białym 
tuszem odpowiednio 
dwie na kolor oraz 4 na 
tusz biały. 

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Druk na każdego rodzaju podłożach do wewnątrz 
i na zewnątrz. Pole robocze 3 x 2 m, możliwość 
druku białym w jednym przejściu. Grapo Manta to 
pełnowymiarowy ploter UV do druku na materiałach 
płaskich.

Druk na każdego rodzaju podłożach do wewnątrz 
i na zewnątrz. Pole robocze 1,5 x 2 m, możliwość 
druku CMYK, biały, CMYK w jednym przejściu. 
Grapo Gemini to szczytowe osiągnięcie GRAPO 
Technologies.

Etykiety, elementy wystroju wnętrz, aplikacje na 
zewnątrz. Hybrydowy ploter UV Rolanda umożliwia-
jący druk na materiałach z roli o szerokości 1,6m oraz 
materiałach sztywnych do 13 mm. Tusz utwardzany 
lampami LED.

Druk bezpośredni na wszelkiego rodzaju gadżetach 
tj: długopisy, zapalniczki, obudowy telefonów, piłki 
golfowe itd. Ploter do bezpośredniego druku na 
gadżetach do 10 cm grubości. Opcja druku lakierem 
pozwala na tworzenie wszelakiego rodzaju struktur 
na powierzchni elementu.

Uniwersalny ploter UV do druku z roli na rolę a także 
na płytach. Bardzo wysoka jakość druku  i niskie 
koszty zadruku. Nowoczesne głowice grayscalowe.

Uniwersalny ploter UV do druku z roli na rolę a także 
na płytach. Bardzo wysoka jakość druku  i niskie 
koszty zadruku. Nowoczesne głowice.

Wielokrotnie nagradzany, najwyższej klasy pro-
dukcyjny ploter UV typu flatbed. Przeznaczony do 
produkcyjnego druku ciągłego.

Uniwersalny, produkcyjny ploter UV typu flatbed. 
Przeznaczony do produkcyjnego druku ciągłego.

Wielokrotnie nagradzany, najszybszy ploter 
produkcyjny UV typu flatbed. Przeznaczony do 
produkcyjnego druku ciągłego.

Najszybszy ploter produkcyjny UV typu roll-to-roll 
(1, 2 lub 3 role jednocześnie). Przeznaczony do 
produkcyjnego druku ciągłego.

HP Scitex FB500 umożliwia druk na materiałach 
takich jak: HDPE, frontlit, backlit, Tyvek, tapety, papier, 
PVC (płyty lite i spienione), polipropylen komorowy, 
rebord, folie winylowe, canvas, drewno, szkło. 
Rozwiązanie druku przeznaczone jest w szczególno-
ści do produkcji: reklamy, punktów sprzedaży POS/
POP, oznakowania zewnętrznego, grafiki wystawo-
wej, dekoracji wnętrz, opakowań małonakładowych, 
czy konstrukcji 3D.
Waga: 719 kg, Wymiary: 325 x 142 x 152 cm, Prowa-
dzenie druku odbywa się za pomocą próżniowego 
systemu taśmowego podawania mediów,  
co zapewnia płynny ładowanie i przesuwanie 
materiałów.

Zdjęcie maszyny

HP Scitex FB700
Dystrybutor: 
Digiprint

HP Scitex XP2750
Dystrybutor: 
Digiprint

HP Scitex XP5100
Dystrybutor: 
Digiprint

HP Scitex XP5300
Dystrybutor: 
Digiprint

Acuity HS
Dystrybutor: 
Fujifilm Sericol 
Polska Sp. z o.o.

Uvistar II 5032
Dystrybutor: 
Fujifilm Sericol 
Polska Sp. z o.o.

Onset S20
Dystrybutor: 
Fujifilm Sericol 
Polska Sp. z o.o.

Media

Szerokość: materiały rolowe do 250 cm, 
materiały sztywne można stosować 
za pomocą standardowych stolików 
ładowania i odbierania do rozmiarów 122 
x 250 cm. Opcjonalne stoliki dodatkowe 
do HP Scitex FB700 umożliwiają 
korzystanie z materiałów sztywnych o 
rozmiarach do 305 x 250 cm.
Grubość: do 64 mm.

Szerokość: do 3,2 m, materiały rolowe 
3,2 m, materiały sztywne można 
stosować za pomocą standardowych 
stolików ładowania i odbierania do 
maksymalnych wymiarów 2x2,5 m.
Grubość mediów: do 63 mm.
Rodzaje mediów: transparenty, 
naklejki, folie, tkaniny poliestrowe, 
canvas, banery, winyle, papier, tapety, 
siatki i nośniki specjalne.

Szerokość: do 5,0 m.
Druk tylko na materiałach elastycznych.
Ciężar medium do 250 kg
Możliwość ładunku do 3 rolek.
Rodzaje mediów: transparenty, 
naklejki, folie, tkaniny poliestrowe, 
canvas, banery, winyle, papier, tapety, 
siatki i nośniki specjalne.

Szerokość: do 5,0 m.
Druk tylko na materiałach elastycznych.
Ciężar medium do 250 kg.
Możliwość ładunku do 3 rolek .
Rodzaje mediów: 
Transparenty, naklejki, folie, tkaniny 
poliestrowe, canvas, banery, winyle, 
papier, tapety, siatki i nośniki specjalne.

Media płaskie (pianki i arkusze PCV, 
kartony, poliwęglan, polipropylen, 
karton, papier, płyty laminatowe, 
podłoża 3D) o rozmiarach do 2,5 
x 1,25 m i grubości do 50.8 mm 
oraz opcjonalnie media rolowe 
(papiery, bannery, folie winylowe 
i samoprzylepne, materiały do 
podświetleń itp.) o szerokości do 2,2 m.

Media rolowe (papiery, bannery, 
siatki, tkanina PE, folie winylowe 
i samoprzylepne, materiały do 
podświetleń, tkaniny) o szerokości 
do 5 m.
Podłoża płaskie (m.in. PCV, dibond, 
Forrex, PET) o grubości do 25 mm, 
wadze do 50 kg i szerokości do  
5,3 m (zależnie od wersji drukarki  
i ilości stołów).

Pianki i arkusze PCV, kartony, polistyren, 
papier, materiały bannerowe, 
polipropylen i poliwęglan  
o rozmiarach do 3,12 x 1,6 m  
i grubości do 50 mm, podawane 
ręcznie lub półautomatycznie.

Kolory, tusz

Maszyna drukuje w 6-sciu 
kolorach (CMYK + Lc + Lm) 
lub w 4 z dodatkowym 
białym tuszem (CMYK + 
White). Tusz podaje się w 
pojemnikach po 3 litry na 
kolor (biały w pojemniku o 
pojemności 2 litrów w ciągłej 
wibracji utrzymującej idealne 
rozprowadzenie pigmentu 
w tuszu).

Maszyna drukuje w 8 
kolorach (CMYK + Lc 
LmLyLk)
Tusz podaje się w 
pojemnikach po 5 litrów 
na kolor. 
Maszyna posiada 32 
głowice Spectra S-Class o 
kropli 50pl.

Maszyna drukuje 
w 8 kolorach 
Tusz podaje się 
w pojemnikach 
po 10 litrów na kolor. 
W maszynie znajduje się 
16 głowic, po 2 na każdy 
z kolorów.

Maszyna drukuje  
w 4 kolorach 
Tusz podaje się  
w pojemnikach po 
10 litrów na kolor. 
W maszynie znajduje się 
16 głowic, po 4 na każdy z 
kolorów. Tryb billbordowy 
umożliwia uzyskanie do 
185 m² już z 1litra tuszu.

Tusze Uvijet KI produkcji 
Fujifilm Sericol, CMYKW, 
utrwalane UV.

Tusze Uvijet QK produkcji 
Fujifilm Sericol, CMYK, 
utrwalane UV.

Tusze Uvijet OB produkcji 
Fujifilm Sericol, CMYK 
oraz opcjonalnie LC, 
LM, Magenta YS, Violet, 
Orange, White, utrwalane 
UV.

Druk

Prędkość: do 80 m²/hr (861 ft²/hr).
Rozdzielczość: do 1200 x 600 dpi.
Druk odbywa się przy pomocy 12 
głowic (po dwie na każdy kolor, 
lub w wersji z białym tuszem 
odpowiednio dwie na kolor oraz 4 
na tusz biały. 

Prędkość: do 110 m²/h
Rozdzielczość: do 1270x1600 dpi 
widzialnej, 635x800 rzeczywistej. 
Prowadzenie mediów: odbywa 
się z roli na rolę, z roli na spad lub 
bezpośrednio na materiałach 
płaskich.

Prędkość: do 150 m²/h.
Rozdzielczość rzeczywista:  360dpi.
Prowadzenie mediów: odbywa się 
z roli na rolę. 
Dodatkową funkcjonalnością 
jest możliwość bardzo szybkiego 
przełączania się pomiędzy 8 a 4 
kolorami używanymi w druku 
w maszyny HP Scitex XP5100. 
Przełączenie następuje w ciągu 10 
minut, bez działań serwisowych 
i wymagających czynności ze 
strony operatora, również nie 
jest zużywana duża ilość tuszu 
do przelania głowic, praktycznie 
głowice nie wykonują płukania.

Prędkość: do 300 m²/h
Rozdzielczość: do 360dpi.
Prowadzenie mediów: odbywa 
się z roli na rolę Specjalnie 
opatentowany tryb druku 
(billbordowy) umożliwia 
zredukować ilość tuszu 
niezbędnego do pokrycia tej samej 
powierzchni, prawie dwukrotnie.
Rozwiązanie HP Scitex XP5300 
posiada w standardowym 
wyposażeniu maszyny moduł do 
zarządzania przesłonami lamp 
UV, przez co umożliwione jest 
zarządzanie uzyskiwanym efektem 
lakierowania na wydruku.

Z jakością 1440 dpi druk z 
rzeczywistą szybkością 40 m2/h, 
tryb ‘express’ do druku z jakością 
billboardów w szybkości do 
65 m2/h.

Zależnie od trybu szybkość do  
353 m2/h, 
rozdzielczość rzeczywista 600 dpi, 
optyczna do 1200 dpi.

Szybkość druku do 250 m²/h  
z rozdzielczością do 600 dpi.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

HP Scitex FB700 umożliwia druk na materiałach 
takich jak: HDPE, frontlit, backlit, Tyvek, tapety, 
papier, PVC (płyty lite i spienione), polipropylen 
komorowy, rebord, folie winylowe, canvas, drewno, 
szkło. Rozwiązanie druku przeznaczone jest w 
szczególności do produkcji: reklamy, punktów 
sprzedaży POS/POP, oznakowania zewnętrznego, 
grafiki wystawowej, dekoracji wnętrz, opakowań 
małonakładowych, czy konstrukcji 3D.
Waga: 814 kg. Wymiary: 411 x 142 x 152 cm. 
Prowadzenie druku odbywa się za pomocą próż-
niowego systemu taśmowego podawania mediów, 
co zapewnia płynny ładowanie i przesuwanie. 

HP Scitex XP2750 przeznaczone jest do produk-
cyjnego druku UV mediów z roli na rolę do  
3,2 m szerokości m.in. banerów, backlight,  
blockout, papieru, winyli, siatek etc. 
Umożliwia również prowadzenie i zadruk 
mediów płaskich, takich jak: PVC lite i spienione, 
polipropylen komorowy, drewno i pochodne, 
tektura, reboard i inne.
Waga: 5600 kg. Wymiary: 6700 x 3150 x 195 cm.

HP Scitex XP2750 to przemysłowa maszyna do 
druku zarówno materiałów z roli na rolę, jak i 
płaskich. Zapewniając świetną wydajność pracy, przy 
wzorcowej jakości druku stanowi bardzo uniwersal-
ne rozwiązanie dla rynku reklamowego.
Wysokonakładowy druk papieru, blueback, poliety-
lenu, siatek mesh, winyli, tekstyliów poliestrowych, 
banerów, Tyvek, Yupo i innych.
Waga: 6550 kg. Wymiary: 823 x 185 x 212 cm.
Możliwość zarządzania i ustawiania różnorodnych 
kolejek druku plików na module Multi-roll (druk rów-
noległy na maksymalnie trzech rolach jednocześnie).
Maszyna HP Scitex XP5100 posiada w standardzie 
zestaw noży tnących wydruki w trybie on-line. 
Umożliwia to automatyczne pocięcie roli na użytki, 
takie jak plakaty czy bryty banerów czy papieru.

Wysokonakładowy druk papieru, blueback, 
polietylenu, siatek mesh, winyli, tekstyliów  
poliestrowych, banerów, Tyvek, Yupo i innych.
Waga: 6550 kg.
Wymiary: 823 x 185 x 212 cm.
Przy druku niespełna 300 m²/h maszyna.  
HP Scitex XP5300 stała się najbardziej atrakcyjnym 
urządzeniem wśród swoich wielkoformatowych 
konkurentów przeznaczonych do produkcji 
reklamy zewnętrznej.
Możliwość zarządzania i ustawiania różnorodnych 
kolejek druku plików na module Multi-roll (druk 
równoległy na maksymalnie trzech rolach 
jednocześnie).

Waga urządzenia: 525 kg, wymiary: 4,36 x 2,0 m, 
zasilanie jednofazowe 2x16A, głowice ze zmienną 
kroplą 6-42 pl, 1272 dysz/kolor.

Waga 5870 kg, wymiary 2.1 x 8.2 x 1.2 m, zasilanie 
trójfazowe 32A, 18kW.
Głowice z technologią Parallel Drop Size (PDS) 
zapewniającą poprawę jakości druku poprzez 
stosowanie dwóch rozmiarów kropli (40 i 20 pl). 
Opcjonalne stoły do druku na podłożach płaskich” 
(to mają być dwie oddzielne linijki).  

Waga: 6000 kg, wymiary urządzenia: 5,2 x 10,8 x 
1,8 m, zasilanie trójfazowe 150A, sprężone powie-
trze 6 barów, woda schłodzona do 22°C.
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Zdjęcie maszyny

Onset S40
Dystrybutor: 
Fujifilm Sericol 
Polska Sp. z o.o.

MATAN 
BARAK IQ 5 m
Dystrybutor: 
Gandy Digital

HP Scitex FB500
Dystrybutor: 
Integart Polska

HP Scitex FB700
Dystrybutor: 
Integart Polska

:Anapurna M2050
Dystrybutor: 
KML Solutions

:Anapurna M4F
Dystrybutor: 
KML Solutions

:JETI 1224 UV HDC
Dystrybutor: 
KML Solutions

Roland VersaUV 
LEJ-640
Dystrybutor: 
KML Solutions

Media

Pianki i arkusze PCV, kartony, 
polistyren, papier, materiały 
bannerowe, polipropylen i 
poliwęglan o rozmiarach do 
3,12 x 1,6 m i grubości do 50 mm, 
podawane ręcznie lub 
półautomatycznie.

Szerokość i grubość materiału: 3,2 + 
5 m – 25 mm.
Rodzaje mediów: folia vinyl, PCV, 
PE, papier, powlekane oraz nie 
powlekane media, PVC plyty, 
aluminium, foeam borard.
Prowadzenie mediów: Roll to roll, 
Flatbed.

Szerokość: 1,6 m. Grubość: 64 mm.
Rodzaje mediów:  bannery, folie, tkaniny, 
papier, drewno, szkło, PMMA, PVC itp.
Prowadzenie mediów: podajnik płaski, 
podawanie arkuszy lub druk roll-to-roll, 
opcjonalny zestaw do drukowania z 
rolki na rolkę za pomocą systemu FB500 
Roll-to-Roll Upgrade kit.
Próżniowy system taśmowego 
podawania nośników zapewniający 
łatwe ładowanie i przesuwanie 
materiałów.

Szerokość: 2,5 m. Grubość: 64 mm.
Rodzaje mediów: banery, folie, tkaniny, 
papier, drewno, szkło, PMMA, PVC itp.
Prowadzenie mediów: podajnik płaski, 
podawanie arkuszy lub druk roll-to-
roll, opcjonalny zestaw do drukowania 
z rolki na rolkę za pomocą systemu 
FB700 Roll-to-Roll Upgrade kit. 
Próżniowy system taśmowego 
podawania nośników zapewniający 
łatwe ładowanie i przesuwanie 
materiałów.

Druk na materiałach sztywnych 
do dł. 3,2 m (1600, 2050), przy roli 
długość nieograniczona. Szerokość 
materiału: do 207 cm, szerokość 
zadruku: do 205 cm. Zadruk na 
dwóch użytkach jednocześnie; 
rozmiar min: A2. 
Grubość do 45 mm. 

Materiały sztywne: do 158 cm 
szerokość materiału, do 156 - 
szerokość zadruku. Zadruk wielu 
arkuszy jednocześnie, in szerokość: 
A3 w poziomie. Grubość materiału 
do 45 mm. Drukowanie w trybie: 
rola-rola  - masa roli do 50 kg.

Materiały sztywne: maks rozmiar: 
2,43 x 1,21 m. Maksymalna grubość: 
5 cm. Media z roli do 2,43 m. 

Szerokość: media w roli: od 210 do 
1625 mm. Media sztywne: od 250 
do 1625 mm Grubość: media w 
roli: max. 1.0 mm Media sztywne: 
max. 13 mm, media m. in.: płyty 
PCV, płyty polipropylenowe, 
kompozytowe czy panele 
aluminiowe.

Kolory, tusz

Tusze Uvijet OB 
produkcji Fujifilm 
Sericol, CMYK oraz 
opcjonalnie LC, LM, 
Magenta YS, Violet, 
Orange, White, 
utrwalane UV.

Liczka kolorów:
CMYK
Atrament:
Matan
Liczba kolorów: 6 
(cyan, magenta, yellow, 
black, light cyan, light 
magenta) lub 5 (cyan, 
magenta, yellow, black, 
white).

Atrament: atramentowy 
druk piezoelektryczny,
atrament suszony 
promieniowaniem UV.

Liczba kolorów:
6 (cyan, magenta, 
yellow, black, light cyan, 
light magenta)
lub 5 (cyan, magenta, 
yellow, black, white).
Atrament:
atramentowy druk 
piezoelektryczny,
atrament suszony 
promieniowaniem UV.

CMYKLcLm + biel. 
Atramenty Anapurna M 
G2 UV Ink.

CMYK, 
:Anapurna M.

CMYKLcLm + biel. 
Może drukować białym 
kolorem w jednym 
przebiegu razem  
z pozostałymi kolorami 
(Pre-white i Post-white). 
Atramenty UV.

6 kolorów (cyan, 
magenta, żółty, czarny, 
biały, (Atrament 
Roland ECO_UV Ink) 
Dodatkowo lakier 
(werniks) służący do 
nadawania połysku lub 
ekskluzywnej tekstury 
drukowanym grafikom.

Druk

Szybkość druku do 
470 m²/h. 
Rozdzielczość: do 600 dpi.

Max. prędkość:
353 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość: 
600 dpi – 30/40 pl.
Szerokość zadruku: 
3,2 m lub 5 m.

Max. prędkość: 
do 37 m²/h.
Z białym poddrukiem:  
do 7,9 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
120x600 dpi.
Szerokość zadruku: 1,6 m.

 
Max. prędkość:
do 80 m²/h.
Z białym poddrukiem:  
do 9 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
120x600 dpi.
Szerokość zadruku:
2,5 m.

Prędkość w sześciokoloro-
wym trybie wysokiej jakości 
23 m²/h. 
Precyzja drukowania, linie 
grubości 0,1 punktu, 
tekst od 4 punktów, 
w negatywie od 6 pkt. 
Max. rozdzielczość: 
720x14140dpi.

Min rozdzielczość 720, 
max 1440 dpi. 

Maksymalna rozdzielczość: 
do 1200 dpi, 
wydajność: 
95 m²/h w trybie 
ekspresowym, 
50 m²/h w trybie 
produkcyjnym, 
33 m²/h w trybie 
wysokiej jakości.

Rozdzielczość: 
max. 1440 dpi.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe 

Waga: 6000 kg, wymiary urządzenia: 5,2 x 10,8 x 1,8 m, 
zasilanie trójfazowe 100A, sprężone powietrze 6 barów, woda 
schłodzona do 22°C.

Dzięki swej produktywności (maksymalnie do  353 m2/godz.), 
niskim kosztom druku związanym z wyjątkową wydajnością 
zużycia atramentu ( ok 180 m2/l) oraz szerokim spektrum 
możliwych do zadruku mediów (elastyczne i sztywne) drukarki 
BARAK stanowią ogromny potencjał do ograniczania kosztów 
inwestycji oraz zapewnienia jej szybkiego zwrotu. Zapewniają 
bardzo szybki, czysty i bezpieczny wysokiej jakości druk aplika-
cji do zastosowań zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
Oryginalna formuła tuszu zapewnia uzyskanie pełnej gamy 
kolorów. Drukarki BARAK, w odróżnieniu od niektórych 
dostępnych na rynku rozwiązań używają tylko i wyłącznie 
jednego typu tuszu w pełnym zakresie pracy. Nie wymagają 
zamiany rodzaju tuszu w zależności od prędkości druku. 
Dzięki temu użytkownik eliminuje przerwy w pracy związane 
z operacją przełączenia tuszy jak i koszty samej operacji – nie 
traci farby potrzebnej na przelanie maszyny.
Rozwiązania konstrukcyjne drukarek BARAK umożliwiają 
zminimalizowanie odpadu materiałów, powstającego na 
początku druku. Bardzo krótki „rozbieg” drukarki – tylko 30 cm 
oszczędza materiał, co ma szczególnie znaczenie przy zadruku 
drogich i szerokich nośników.

Bezpośredni druk na płytach bez potrzeby ich oklejania. 
Nietypowe zastosowania: wydruki reklamowe bezpośrednio 
na szkle czy drewnie.
Maksymalna waga roli : 81 kg.
Maksymalna waga nośnika płaskiego: 68 kg.
Rozwiązania podnoszące produktywność: Druk bez margine-
sów, druk dwustronny,  drukowanie obrazów zagnieżdżo-
nych, drukowanie na elastycznych nośnikach dzięki, zestawo-
wi do modernizacji druku z roli na rolę (opcj.), rozpoznawanie 
rodzaju nośnika, możliwość zapisu ustawień dla nośników, 
automatyczna kalibracja: wyrównywanie głowic,
wykrywanie awarii dysz i ich wymiana.

Bezpośredni druk na płytach bez potrzeby ich oklejania. 
Nietypowe zastosowania: wydruki reklamowe bezpośrednio 
na szkle czy drewnie.
Maksymalna waga roli: 81 kg.
Maksymalna waga nośnika płaskiego: 68 kg.
Rozwiązania podnoszące produktywność, druk bez 
marginesów, druk dwustronny, drukowanie obrazów 
zagnieżdżonych, drukowanie na elastycznych nośnikach 
dzięki zestawowi do modernizacji druku z roli na rolę (opcj.), 
rozpoznawanie rodzaju nośnika, możliwość zapisu ustawień 
dla nośników, automatyczna kalibracja: wyrównywanie 
głowic, wykrywanie awarii dysz i ich wymiana.

Dekoracje architektoniczne zewnętrzne i do wnętrz, nadruki 
na ceramice, nadruki na drewnie, reprodukcje dzieł sztuki. 
Banery, plakaty, grafika wystawiennicza, POS-y, druk na backli-
tach, folie samoprzylepne (etykiety). Gadżety, nadruki na 
DVD ect.:Anapurna M2050 to szybki, atramentowy ploter UV 
przeznaczony dla drukarń cyfrowych, pracowni graficznych, 
i studiów grafiki reklamowej. Wielkoformatowe wydruki 
wysokiej jakości do produkcji dekoracji wewnętrznych i 
zewnętrznych z zastosowaniem bieli kryjącej. 
Wymiary: 4350 mm x 1600 mm x 1470 mm. Waga: 1 800 kg.

Banery, plakaty, grafika wystawiennicza, reklamy POP, makie-
ty, Backlit, Frontlit, etykiety samoprzylepne. Zadruki CD, DVD, 
drewno, reprodukcja dzieł sztuki, personalizacja przedmio-
tów. Dekoracje pomieszczeń, nadruki na ceramice. :Anapurna 
M4F to ekonomiczny ploter UV do wydruków wewnętrznych 
i zewnętrznych. Pozwala na zadrukowywanie różnorodnych 
niewykończonych podłoży sztywnych takich jak: tektura 
falista, płyty z tworzyw sztucznych ect. + ns materiałach z roli. 
Wymiary: 350 cm x 152 cm x 160 cm. Waga: 980 kg.

Dekoracje architektoniczne zewnętrzne i do wnętrzi. Banery, 
grafika wystawiennicza. Rodzaje mediów: wzmocniony winyl, 
płótno, materiały tekstylne, płytki piankowe, płyty faliste, 
soczewkowate, ceramiczne, gipsowo-kartonowe, szkło, blacha, 
papier ect. :JETI 1224 UV HDC najszybszy w swojej klasie ploter 
przemysłowy z płaskim stołem, oferujący fotorealistyczne 
wydruki. Odznacza się najszerszą paletą barw i największą 
wydajnością w swojej klasie. Umożliwia uzyskanie jasnych, nasy-
conych i ostrych detali w reprodukowanych zdjęciach. Wymiary: 
168 cm x 203 cm x 541 cm. Waga: 3 330 kg bez opakownia.

Szeroka gama możliwych aplikacji od prototypów opakowań 
przez POP-y do wielkoformatowych wydruków. Ploter hybry-
dowy VersaUV LEJ-640 to najnowsze rozwiązanie Rolanda 
oparte na technologii VersaUV. LEJ-640 drukuje z rolki na 
rolkę oraz na sztywnych podłożach o grubości do 13 mm . 
LEJ-640 umożliwia druk białym kolorem na przeźroczystych 
materiałach lub poddruku na materiałach kolorowych, co 
daje efekt jeszcze bardziej intensywnych kolorów. Wymiary z 
podstawą: 3184 (W) x 3658 (D) x 1281 (H) mm, Waga: 316 kg.
             

Zdjęcie maszyny

Roland Versa
UV LEF-12
Dystrybutor: 
KML Solutions

Roland Versa
UV-LEC-540 UV-LED
Dystrybutor: 
KML Solutions

SKYJET 
UVR Roll-to-Roll 
& Flat-Bed Printer
Dystrybutor: 
Media Service

FLORA HJ II 500UV
Dystrybutor: 
Media Service

Océ Arizona 
350 XT 
Dystrybutor: 
Océ Poland

Océ Arizona 550 GT
Dystrybutor: 
Océ Poland

Océ Arizona 550 XT
Dystrybutor: 
Océ Poland

Media

Max. 335 (grubość) x 310 
(głębokość) x 100 (wysokość) mm.

Szerokość: LEC 540 max. do 1346 
mm, SLEC 300 max. do 736, 
Grubość max.: 1 mm.

Wielkość stołu:125x250 cm.
Szerokość roli 205 cm.
Grubość materiału: do 100 mm.
Rodzaje mediów:  
media płaskie + rolowe.
Prowadzenie mediów: nowoczesny 
system naciągu mediów.

Szerokość materiału: 500 cm
Rodzaje mediów: wszystkie 
popularne media rolowe.
Prowadzenie mediów: 
pneumatyczny system naciągu 
mediów.

Szerokość i grubość materiału: 
259 cm szer. x 305 cm dł. x 48 mm gr.
Rodzaje mediów: kompleksowa 
gama mediów, w tym podawane z 
roli nośniki takie jak: samoprzylepny 
winyl, bannery winylowe, płótno i 
inne materiały tekstylne, jak również 
różnorodne papiery do stosowania 
w pomieszczeniach i poza nimi, a 
także bogaty asortyment sztywnych 
mediów.
Prowadzenie mediów: druk płaski 
oraz wykorzystujący podawanie z 
roli obsługiwany jest oddzielnie; nie 
potrzebna jest żadna konwersja przy 
przechodzeniu pomiędzy różnymi 
rodzajami mediów.

Szerokość i grubość materiału: . 
Rozmiary sztywnych mediów:1,25 m  
szerokości x 2,5 m długości x 50,8 mm 
grubości. Rozmiary roli mediów:  
90 cm do 220 cm szerokości. Rodzaje 
mediów: kompleksowa gama mediów, 
w tym podawane z roli nośniki takie jak:  
samoprzylepny winyl, bannery 
winylowe, płótno i inne materiały 
tekstylne, jak również różnorodne 
papiery do stosowania w pomiesz-
czeniach i poza nimi, a także bogaty 
asortyment sztywnych mediów. 
Prowadzenie mediów: rzeczywisty 
ploter płaski do drukowania na 
sztywnych mediach oraz wydajna 
opcja podawania mediów z roli.

Szerokość i grubość materiału: 
Rozmiary sztywnych mediów: 2,5 
m szerokości x 3,05 m długości x 50 
mm grubości.
Rodzaje mediów: twarde media, 
papiery powlekane, fotograficzne, 
folie, folie typu backlit, winyle 
samoprzylepne, bandery 
powlekane, laminowane, typu 
mesh, tekstylia, canvas.
Prowadzenie mediów:
Rzeczywisty ploter płaski do 
druku na sztywnych mediach 
oraz wydajna opcja podawania 
mediów z roli.

Kolory, tusz

6 kolorów (cyan, 
magenta, żółty, czarny, 
biały i lakier).

CMYK + White  
+ Werniks

Liczka kolorów: 
CMYKLcLm+W+V
Lub 2xCMYK + 2xW.
Atrament: UV 
Bordeaux (Izrael).

Liczka kolorów: 
2xCMYK
Lub 4xCMYK
Atrament: UV

Liczba kolorów: 5.
Atrament:
UV w kolorach 
czarnym, cyan, 
magenta, żółtym oraz 
białym, pakowane w 
zapewniające szybką 
wymianę dwulitrowe 
zasobniki (biały  
w jednolitrowych).

Liczba kolorów: 5.
Atrament: UV 
pakowane  
w pozwalające na 
szybką wymianę  
2 litrowe zasobniki. 
Technologia 
Océ VariaDot™ 
wykorzystuje 
atramenty CMYK  
plus biały, zapewniając 
niezrównaną 
jakość obrazu 
w podświetlanych  
z przodu oraz od 
spodu grafikach.

Liczba kolorów: 5.
Atrament: UV 
pakowane  
w umożliwiające 
szybką wymianę,  
2 litrowe zasobniki 
(biały atrament  
w 1 litrowym 
zasobniku).

Druk

Rozdzielczość: max. 1 440 dpi.

Prędkość cięcia: 
od 10 do 600 mm/s. 
Rozdzielczość:  max 1440 dpi.

Max. Prędkość: 28 m2/h (4pass 
– 2xCMYK).
Rozdzielczość: do 1440 dpi.
Szerokość zadruku: 125x250 
(media płaskie), 205 cm (media 
rolowe).

Max. prędkość:
Dla 4xCMYK
170 m2/h (3pass)
122 m2/h (4pass)
Rozdzielczość: 1400x800 dpi.

Max. prędkość: tryb produkcyjny: 
do 23 m2/h, 
tryb jakości: do 5,7 m2/h.
Min. i max. rozdzielczość: 
zmienna wielkość kropli od 
6 do 42 pikolitrów, niemal 
fotograficzna jakość obrazu 
z ostrością, którą wcześniej 
uzyskiwano przy rozdzielczości 
1 440 dpi lub wyższej. Tekst o 
wielkości już od 6 pt. jest w pełni 
czytelny.
Szerokość zadruku:
Drukowanie do samej krawędzi 
mediów.

Max. prędkość: tryb produkcyjny: 
40,2 m2/h, tryb jakości: 28,0 m2/h, 
tryb artystyczny: 22,8 m2/h.
Min. i Max. rozdzielczość: zmienna 
wielkość kropli o objętości od 6 do 
42 pikolitrów zapewnia najwyższą 
jakość obrazu uzyskiwaną w 
atramentowych systemach druku-
jących na sztywnych mediach.
Szerokość zadruku: Obszar druko-
wania na sztywnych mediach:  
1,26 m szerokości x 2,51 m długo-
ści; możliwość druku do samych 
krawędzi arkusza.  
Rozmiary roli mediów: 90 cm do 
220 cm szerokości.

Max. prędkość: A - Druk na płaskim 
stole, B - Opcja podawania mediów 
z roli. Tryb Ekspresowy:
A - 65,9 m2/h, B - 50,4 m2/h
Tryb Produkcyjny:
A - 42,9 m2/h, B - 30,4 m2/h
Tryb Quality:
A - 30,2 m2/h, B - 21,4 m2/h
Tryb Fine Art:
A - 24,0 m2/h, B - 17,0 m2/h
Opcja białego atramentu 
A - 14,9 m2/h, B - 10,5 m2/h
Min. i max. rozdzielczość: Zmienna 
wielkość kropli o objętości od 6 do 
42 pikolitrów zapewnia najwyższą 
jakość obrazu uzyskiwaną w 
atramentowych systemach druku-
jących na sztywnych mediach.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Prototypy kosmetyki, prototypy przemysłowe, opakowania, 
druk na gadżetach: długopisy, zapalniczki, pendrivy, obu-
dowy telefonów, piłeczki golfowe.Kolejna nowość w ofercie 
Rolanda to ploter VersaUV LEF-12 w rozmiarze biurkowym. 
Ploter o płaskim przesuwnym stole do druku obiektów o 
grubości do 100mm z fotograficzną jakością 1440 dpi. Do-
datkowo, szeroki wachlarz zastosowań można powiększyć 
stosując atrament biały oraz lakier. Wymiary z podstawą: 
998 (W) x 867 (D) x 546 (H) mm. Waga: 85kg

Szeroka gama możliwych aplikacji: od prototypów opakowań, 
krótkich serii etykiet po elementy do dekoracji wnętrz czy 
wydruki wielkoformatowe. Ploter drukująco-tnący VersaUV-
LEC-540 UV-LED to nowa, większa i szybsza wersja poprzed-
nika LEC-300. Maszyna drukuje w konfiguracji CMYK + White 
+ Werniks i wycina dowolny kształt w materiałach o grubości 
1mm. Taka konfiguracja kolorów daje efekt nabłyszczenia lub 
matu, nadając grafikom unikalnych efektów, wzorów i tekstur. 
Ploter ten drukuje na wyjątkowo szerokiej gamie mediów: 
naturalna i sztuczna skóra, tkaniny, folie samoprzylepne, folie 
PP, PE, PET, papiery oraz na mediach stosowanych w wystroju 
wnętrz czy przemyśle. Waga: LEC-540  225 kg, LEC-300  177 kg. 
Wymiary z podstawą: LEC-540: 2925 (W) x 1120 (D) x 1260 (H) 
mm, LEC-300:2200 (W) x 8200 (D) x 12605 (H) mm. 

Drukarka umożliwia druk na wszystkich rodzajach 
materiałów płaskich do grubości 100mm, oraz na mediach 
rolowanych do szerokości roli 205cm. W maszynie zastoso-
wano dwa rodzaje głowic Konica Minolta 512 
(14pikolitrów) lub Spectra Polaris 512 (15 pikolitrów), dzięki 
którym osiąga bardzo wysoka jakość wydruków. Stabilna 
konstrukcja, oraz precyzyjne wykonanie sprawia że ma-
szyna nie odbiega jakością od zachodnich konkurentów. 
Wymiary maszyny: 4.43 x 2.0 x 1.23m Waga: 2000kg

Urządzenie umożliwia druk na wszystkich popularnych 
rodzajach materiałów rolowanych do szerokości 500 cm. 
Doskonale nadaje sie do druku banerów, siatek bez podkła-
du, papieru, folii itp. Dzięki nowoczesnym głowicom  
- Spectra Polaris 512-35pl osiąga wysoką jakość przy bardzo 
dużej wydajności! Pneumatyczny system naciągu 
mediów zapewnia stabilność pracy oraz dobre prowadzenie 
mediów. Wymiary maszyny: 8.10 x 1,7 x 2.1m Waga: 2500kg

Może tworzyć bardzo duże, wysokiej jakości wydruki na 
rozmaitych sztywnych mediach, co pozwala na realizację 
niemal wszelkich prac związanych z grafiką reklamową.  Opcja 
podawania mediów z roli pozwala realizować wydruki na 
elastycznych mediach.  Opcja białego atramentu umożliwia 
drukowanie na mediach transparentnych oraz innych niż białe. 
Przy zainstalowanej opcji podawania mediów z roli można 
drukować na elastycznych mediach o szerokości do 2,2 m (87 
cali). Zrolowane media można zdjąć w dowolnym momencie 
nie przerywając drukowania na sztywnym arkuszu, nie ma żad-
nych przestojów związanych ze zmianą konfiguracji systemu i 
przełączaniem się z jednego trybu drukowania na inny. Ploter 
oferuje do dyspozycji opcję białego atramentu. Technologia 
ta pozwala na poddrukowywanie mediów i przedmiotów, 
które nie są białe, a także na dodatkowe nadrukowywanie bieli 
na transparentne media, które będą podświetlane czy też na 
drukowanie jednolitych białych powierzchni.

Najlepszy ploter do grafiki ekspozycyjnej. Można  druko-
wać na płaskich przedmiotach o nieregularnych kształtach 
po umieszczeniu ich na stole plotera.
Przykładowe produkty: szablony części do samolotów, 
okładki CD, krzesła, karty menu dla fast food’ów, materiały 
tekstylne, szkło, sklejka – wszystko, czego potrzebujesz do 
druku grafiki eksponowanej w pomieszczeniach i w plene-
rze. Produkuje ponad 100 tablic ekspozycyjnych w czasie 
ośmiogodzinnej zmiany (125 x 250 cm). Kosztuje o jedną 
trzecią mniej niż niższej jakości plotery płaskie UV. Produku-
je wyjątkowej jakości grafikę, przeznaczoną do oglądania z 
bliska, do pomieszczeń oraz materiały do eksponowania w 
plenerze. Realizuje przynoszące wysokie marże wyspecja-
lizowane zadania drukowania na sztywnych i elastycznych 
mediach lub przedmiotach. Zużywa o połowę mniej 
atramentu niż większość urządzeń drukujących w tej klasie. 
Przeciętnie jedynie 8 ml na metr kwadratowy.

Przykładowe produkty: szablony do samolotów, okładki CD, 
krzesła, menu do fast foodów, materiały tekstylne, szkło, sklejka 
– nawet pełnowymiarowe drzwi garażowe – oraz wszystko, 
co ma mieć na sobie grafikę prezentacyjną eksponowaną w 
pomieszczeniach i w plenerze. Produkcja niemal 110 paneli 
(wymiary 125 cm x 250 cm podczas jednej 8-godzinnej 
zmiany. Produkcja niemal fotograficznej jakości grafiki do 
stosowania w pomieszczeniach i w plenerze; odpowiednia 
nawet dla tworzenia oglądanych z bliska materiałów dla punk-
tów sprzedaży POP oraz podświetlanych od spodu reklam. 
Realizacja przynoszących wysokie marże wyspecjalizowanych 
zadań druku na ponadwymiarowych sztywnych mediach lub 
przedm iotach. Opcja białego atramentu, aby rozszerzyć moż-
liwości zastosowań. Zużycie atramentu o połowę mniejsze w 
porównaniu z innymi drukarkami w tej klasie; średnie zużycie 
tego plotera to zaledwie 8 ml/m² wliczając w to czynności 
konserwacyjne. Drukuje na sztywnych i podawanych z roli 
mediach uzyskując tę samą wysoką jakość.
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Zdjęcie maszyny

Océ Arizona 360 GT
Dystrybutor: 
Océ Poland

Océ Arizona 360 XT
Dystrybutor: 
Océ Poland

FEI YEUNG 
UNION 2508 S
Dystrybutor:  
Plotserwis

SUN INNOVATIONS
NEO GlassTech 
UV-LED
Dystrybutor: 
Plotserwis

SUN INNOVATIONS 
NEO EVOLUTION 
UV-LED 1,6/2,5m
Dystrybutor: 
Plotserwis

VICTOR KJ 2506 UV
Dystrybutor: 
Plotserwis

Media

Rozmiary sztywnych mediów:
125 cm szer. x 250 cm dł. x 48 mm gr.
Rozmiary roli mediów:
90 cm do 220 cm szerokości.
Rodzaje mediów: 
pełen asortyment podawanych z roli 
mediów w tym samoprzylepny winyl, 
banery i materiały tekstylne, różne 
produkty papierowe do stosowania 
w pomieszczeniach i na zewnątrz a 
także sztywne media.
Prowadzenie mediów:
Obsługa mediów sztywnych oraz 
podawanych z roli odbywa się 
oddzielnie; nie trzeba zmieniać 
konfiguracji urządzenia przy 
przechodzeniu od jednym mediów 
do drugich.

Rozmiary sztywnych mediów:
250 cm szer. x 305 cm 
dł. x 48 mm gr.
Rozmiary roli mediów:
90 cm do 220 cm szerokości
Rodzaje mediów: kompleksowa 
gama mediów w tym podawane z 
roli nośniki takie jak samoprzylepny 
winyl, bannery winylowe, płótno 
i inne materiały tekstylne, jak 
również różnorodne papiery do 
stosowania w pomieszczeniach 
i poza nimi, a także bogaty 
asortyment sztywnych mediów.
Prowadzenie mediów: Druk płaski 
oraz wykorzystujący podawanie 
z roli obsługiwany jest oddzielnie; 
nie potrzebna jest żadna konwersja 
przy przechodzeniu pomiędzy 
różnymi rodzajami mediów.

Szerokość mediów: 1,25 m. 
Grubość materiału: do 6 cm.
Rodzaje mediów: Materiały 
sztywne w arkuszach: PCV, PMMA, 
kompozyty, drewno, AXPET, VIVAK, 
szkło.
Prowadzenie mediów: stół z 
podciśnieniem.

Szerokość mediów: 220 x 320 cm.
Grubość materiału: 20 cm.
Rodzaje mediów: szkło, lustra, 
PMMA, aluminium, plastik, świetliki 
dachowe, płyty wiórowe do 
produkcji mebli. 
Prowadzenie mediów: stół  
z podciśnieniem, unikalny system 
druku.

Szerokość mediów: 1,60 m lub 
2,50 m.
Grubość materiału: 20 cm.  
Rodzaje mediów: PCV, karton 
board, PMMA, drewno, HIPS, 
kompozyty, płytki ceramiczne, 
Axpet,  baner, folia, papier.
Prowadzenie mediów: stół rolowy , 
próżniowy system taśmowy.

Szerokość mediów: 1,20 m.
Grubość materiału: 10 cm.
Rodzaje mediów: cermika, 
PMMA,HIPS, drewno, sklejka, drzwi, 
pokrywy toalet.
Prowadzenie mediów: stół  
z podciśnieniem. 

Kolory, tusz

Liczba kolorów: 5.
Atrament: UV w 
kolorach czarnym, 
cyan, magenta, 
żółtym oraz białym 
pakowane w 
zapewniające szybką 
wymianę dwulitrowe 
zasobniki (biały 
w jednolitrowych 
zasobnikach).

Liczba kolorów: 5.
Atrament: UV w 
kolorach czarnym, 
cyan, magenta, 
żółtym oraz białym 
pakowane w 
zapewniające szybką 
wymianę dwulitrowe 
zasobniki (biały 
w jednolitrowych 
zasobnikach).

Liczba kolorów: 
CMYK+ LcLm + W.
Atrament:
UV SII Printek SEIKO 
12pl lub 35 pl.

Liczba kolorów:7 
CMYK+LcLm+W
Atrament:
SUN Flower UV 
bez  VOC utrwalany 
blokiem UV –LED z 5 
letnią gwarancją na 
blok ledowy.

Liczba kolorów:
CMYK+LcLm +W
Atrament:
SUN Flower UV 
bez VOC utrwalany 
blokiem UV –LED z 5 
letnią gwarancją 
na blok ledowy.

Liczba kolorów:
CMYK+LcLm+w
lub CMYK+W.
Atrament: UV do 
głowic Konica Minolta

Druk

Max. prędkość: tryb 
ekspresowy: 35,0 m2/h, tryb 
produkcyjny: do 22,2 m2/h, 
tryb jakości: do 15,3 m2/h.
Min. i Max. rozdzielczość:
zmienna wielkość kropli od 6 
do 42 pikolitrów; rezultat, to 
niemal fotograficzna jakość 
obrazu z ostrością, którą 
wcześniej uzyskiwano przy 
rozdzielczości 1 440 dpi lub 
wyższej. Doskonała wyrazistość 
tekstu drukowanego czcionką 
od 2 pt. wraz z nowym trybem 
drukowania High Defintion.
Szerokość zadruku:
Drukowanie do samej 
krawędzi mediów.

Max. prędkość: tryb 
ekspresowy: do 36,4 m2/h, 
tryb produkcyjny: do 22,9 
m2/h, tryb jakości: do 
15,8 m2/h.
Min. i max. rozdzielczość:
zmienna wielkość kropli od 6 
do 42 pikolitrów; rezultat, to 
niemal fotograficzna jakość 
obrazu z ostrością, którą 
wcześniej uzyskiwano przy 
rozdzielczości 1 440 dpi lub 
wyższej. Wyrazistość tekstu 
drukowanego czcionką już 
od 2 pt. uzyskiwana dzięki 
nowemu trybowi drukowania 
High Defintion.
Szerokość zadruku:
Drukowanie do samej 
krawędzi mediów.
.
Max. prędkość: 40 m²/h, 
standard: 18 m²/h.
 Min. i max. rozdzielczość:
360 x 720 dpi.
8 głowic Seiko SPT 1020 35 pl.
Szerokość zadruku: 1,25 m. 

Max. prędkość: 35 m²/h.
Standard: 25 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:  
720 x 1440 dpi, 
opcjonalnie1440 x 2880 dpi
7 głowic Konica Minolta  
512 z 4 pl lub 14 pl kroplą
Opcja 14 głowic:
2CMYK+2LcLm+2W
Szerokość zadruku:
200 x 300 cm.

Max. prędkość: 20 m²/h.
Standard: 12 m²/h.
7 głowic Konica-Minolta 512 
Min. i max. rozdzielczość: 
1440x1440dpi.
Szerokość zadruku:
1,6 m lub 2,5 m.

Max. prędkość:
16,6 m²/h.
Standard: 11 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
720x1440dpi
Głowice Konica Minolta KM 
512MH/14pl.
Szerokość zadruku: 1,20 m  x 
2,50 m.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Do produkcji różnorakich banerów i wydruków, prze-
znaczonych do eksponowania na zewnątrz, możliwość 
drukowania na elastycznych mediach w tym na materiałach 
winylowych, samoprzylepnym winylu, banerach, papierze 
czy też na papierze z niebieskim podkładem. Dostępna jest 
także opcja białego atramentu, która umożliwia użytkow-
nikom zadrukowywanie mediów lub przedmiotów innych 
niż białe, nadruk na transparentnych mediach, stosowanych 
w podświetlanych panelach, jak również na drukowanie z 
wykorzystaniem białego atramentu jako koloru specjalnego.
Oferuje klientom nowe opcje mediów: możliwość łatwego 
przystosowania systemu do obsługi wrażliwych na tempe-
raturę i/lub bardzo cienkich mediów.
Zwiększa zakres przychodów przy korzystaniu z szybkiego 
drukowania w trybie ekspresowym.
Obniża koszty obsługi, dzięki najniższemu poziomowi 
zużycia atramentu i ekonomicznym lampom UV.

Druk na wrażliwych na temperaturę mediach, bezpośrednio na 
bardzo cienkich mediach umieszczanych na podciśnienio-
wym stole bez żadnych mechanicznych czy termicznych 
odkształceń. Do produkcji różnorakich banerów i wydruków 
przeznaczonych do eksponowania na zewnątrz, możliwość 
drukowania na elastycznych mediach w tym na materiałach 
winylowych, samoprzylepnym winylu, banerach, papierze czy 
też na papierze z niebieskim podkładem. Dostępna jest także 
opcja białego atramentu, która umożliwia użytkownikom 
zadrukowywanie mediów lub przedmiotów innych niż białe, 
nadruk na transparentnych mediach, stosowanych w podświe-
tlanych panelach, jak również na drukowanie z wykorzystaniem 
białego atramentu jako koloru specjalnego.
Wyjątkowo duży - 2,5 x 3,05 m - płaski stół plotera.
Rzeczywista wydajność produkcyjna w trybie drukowania 
express. Obsługa wrażliwych na temperaturę i bardzo cienkich, 
elastycznych mediów. Realizacje trudnych zadań druku na róż-
norodnych mediach dysponując technologią natychmiastowe-
go utwardzania UV. Obniża koszty obsługi dzięki najniższemu 
poziomowi zużycia atramentu i ekonomicznym lampom UV.

Urządzenie UV z idealnym podsystem nośnika na całej po-
wierzchni z możliwością zadruku płyt sufitowych, re gipsów, 
płyt pilśniowych ogólne szerokie zastosowanie w branży 
dekoracyjno-reklamowej. Maszyna uznanej chińskiej marki 
z dobrymi efektami sprzedażowymi na zachodzie. Wysokiej 
jakości lampy UV, sprawdzone głowice SEIKO czyni go 
równym konkurentem w tym segmencie urządzeń. Solidna 
konstrukcja, możliwość wymiany jednego nośnika podczas 
druku innego przyspiesza czas produkcyjny.
Waga: 680 kg.

NEO GlassTech jest przeznaczony do  branży meblarskiej, 
dekoratorskiej dzięki zastosowani innowacyjnego systemu 
odchylenia całego stołu o powierzchni 6 m² o 80 stopni 
ryzyko zranienia pracownika przez stłuczone szkło lub lustro 
zredukowane jest do zera. Odchylenie stołu  bardzo ułatwia 
kosztowny proces traktowania szkła primerami przed 
wydrukiem i zapobiega pękaniu pod własnym ciężarem.
Zastosowanie w urządzeniach NEO technologii UV-LED ma 
wiele korzyści mianowicie: uwalnianie ozonu szkodliwego 
dla życia zostało oddalone, zużycie energii zredukowane 
setki razy do poziomu domowego grzejnika, wyelimino-
wano odpady trującą rtęcią z lamp UV, zdolność do druku 
ciepło-wrażliwych materiałów. czas działania bloku UV-LED 
została wydłużona o 50 razy bez wymieniania.
Waga: 1500 kg.

Ploter znakomitego producenta z Rosji firmy SUN Innova-
tions  może tworzyć bardzo  wysokiej jakości wydruki na 
rozmaitych sztywnych mediach i elastycznych z roli na rolę 
co pozwala na wszechstronną obsługę klienta końcowego. 
Możliwość druku do 20 cm kolorem białym z możliwymi 
3 konfiguracjami głowic tylko CMYK i biały i lighty i 
podwojenie tego każdy z kolorów x 2 łącznie co daje nam 
14 głowic do szybszej produkcji. Efektywność lamp to 
od 40-100 tyś. godzin w porównaniu do 600 h lamp UV. 
Temperatura pracy to 36°C zamiast 500°C i małe zużycie 
energii to same zalety tego systemu. Maszyna NEO i tusz  
SUN Flower pozwala na nanoszenie kilku warstw tuszu na 
siebie i uzyskanie zdumiewającego efektu przetłoczenia 3D 
do grubości 4 mm.

Urządzenie UV ze stołem stałym nadające się do produkcji 
grafiki wystawowej, systemów ekspozycyjnych tzw. POS/
POP oznakowania, tablic reklamowych.
Urządzenie dzięki swojej masie może utrzymać do 100kg/
m² nośnika. Urządzenie posiada czujnik pomiarowy i 
automatycznie dostosowuje się do szerokości i wysokości. 
Producent zainstalował system kontroli temperatury co 
ułatwia pracę. 
Waga: 1060 kg.

Zdjęcie maszyny

Roland Versa
UV LEJ-640
Dystrybutor: 
PolKos

Jetrix 2513FRQ
Dystrybutor: 
Print Support

Jetrix 3015FQ
Dystrybutor: 
Print Support

JHF R3300U
Dystrybutor: 
Print Support

Mimaki UJV-160
Dystrybutor: TeBa

Mimaki UJF-3042
Dystrybutor: TeBa

Mimaki Jfx-Plus
Dystrybutor: TeBa

Mimaki UJF-706
Dystrybutor: TeBa

Media

Szerokość: 1600 mm.
Maks. grubość: 13 mm.
Do druku sztywnych materiałów oraz 
do druku z rolki na rolkę.
Ploter posiada stół podający i 
odbierający dzięki czemu możliwe jest 
drukowanie sztywnych płyt do 13 mm 
grubości takich jak płyty spienione, 
płyty PCV, płyty polipropylenowe, 
kompozytowe panele aluminiowe, 
płyty akrylowe oraz wiele innych.

Hybryda
płaskie: 2,5 x 1,30 m
roll-to-roll: 1.9 m
Grubość: do 10 cm.

Płaskie: 3 x 1,50 m
Grubość: do 10 cm.

Miękkie: do 3,2 m szerokości.

Szerokość:  1620 mm, grubość: 10 mm.
Rodzaje mediów: 
folia, baner, tektura, akryl, PCV, drewno, 
szkło, metal, styren itp.
Prowadzenie mediów: rolki dociskowe.

Szerokość: 300, długość: 420 mm, 
grubość: 50 mm.
Rodzaje mediów: szkło, metal, drewno, 
pvc, tektura, akryl, styren, itp. 
Mocowanie mediów: 
stół podciśnieniowy.

Szerokość: 1644x 3194 mm, długo-
ść:1644x1594 mm, grubość: 50 mm,.
Rodzaje mediów : tektura, szkło, 
drewno, metal, pcv, folie, itp. 
Mocowanie mediów: stół podciśnie-
niowy.

                                                       

Szerokość: 700 mm, długość: 600 mm, 
grubość: 150 mm.
Rodzaje mediów : szkło, metal, drewno, 
pvc, tektura, akryl, styren, itp. 
Mocowanie mediów: 
stół podciśnieniowy.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                               

 

Kolory, tusz

6 kolorów - standar-
dowy CMYK plus 
kolor biały do druku 
na przeźroczystych 
materiałach lub do 
poddruku na mate-
riałach kolorowych 
w celu zwiększenia 
intensywności 
kolorów.

CMYK + Biały + Lakier 
+ Primer

CMYK + Biały + Lakier 
+ Primer

CMYK + Lc +Lm 
+ Biały

Atrament elastyczny 
LF-200.
Kolory: CMYK+W.
Atrament twardy 
LH-100.
Kolory:
CMYK+W+lakier.

Atrament twardy 
LH-100.
Kolory: 
CMYK+W+lakier.

Tusz elastyczny 
LF-200.
Kolory CMYK+W.
Tusz twardy LH-100.
Kolory: 
CMYK+W+lakier.

Atrament elastyczny.
Kolory: CMYKLcLm+W.
Atrament twardy. 
Kolory: 
CMYK+W+lakier.

Druk

Max. rozdzielczość:  
1440 x 1440 dpi.
Max. prędkość: 12m2/h przy 
utrzymaniu akceptowalnej 
jakości.

Technologia UV.
Prędkość: do 30 m²/h
Rozdzielość max.: 
1200 x 1200 dpi.

Technologia UV.
Prędkość: do 30 m²/h.
Rozdzielość max: 
1200 x 1200 dpi.

Technologia UV.
Prędkość: do 120 m²/h.
Rozdzielość max: 800 x 600 dpi.

Max. prędkość: 12 m²/h.
 Max. rozdzielczość 
1200x1200 dpi.
Szer. zadruku: 
media w roli: 1610 mm, 
sztywne płyty: 1610 mm.

Prędkość: 
druk rozmiaru A3 – 4 minuty.
Rozdzielczość: 1200x1440 dpi.
Szer. zadruku: 300x420 mm.

Max. prędkość 23,6 m²/h, max. 
rozdzielczość: 300x600 dpi, 
1200x1200 dpi.
Szer. zadruku: 1602x3100, 
1602x1500 mm, z zespołem 
post-utrwalającym 1602x2700, 
1602x1100 mm.

Prędkość w trybie 
standardowym 
sześciokolorowym 3,4 m²/h.
Max.rozdzielczość: 
1200x1200 dpi.
Szer. zadruku:700x600 mm.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

W ploterze Roland LEJ-640 zastosowano diody LED do 
utwardzania atramentu UV. Dzięki temu lampy LED nie 
wydzielają ciepła, które może deformować drukowany 
materiał oraz są energooszczędne.
Dodatkowym atutem plotera jest lakier (werniks) służący 
do nadawania połysku lub ekskluzywnej tekstury 
drukowanym grafikom.

Bezpośredni druk na materiałach sztywnych oraz 
z roll to roll. 
Możliwość druku trzech warstwach jednym przebiegu. 
Druk z zastosowaniem technologii G-Mask (druk bez 
efektu bandingu).

Bezpośredni druk na materiałach sztywnych oraz 
z roll to roll. 
Możliwość druku trzech warstwach jednym przebiegu. 
Druk z zastosowaniem technologii G-Mask (druk bez 
efektu bandingu).

Bezpośredni druk na materiałach  miękkich. 
Możliwość zastosowania dwóch rodzajów głowic:
15 i 35 pl. 
Występuje także w wersji solwentowej.

Do druku materiałów wrażliwych na temperaturę, pod-
łoży pvc wykorzystywanych przy oklejaniu pojazdów, 
okiennic, plakatów, POS, display’ów, naklejek, tapet, 
reprodukcji obrazów, reklamy zewnętrznej.
Waga: 260 kg + stół podający 50kgx2 sztuki. Wymiary 
3300x780x1290 mm.
Łączy innowacyjne technologie lamp UV-LED oraz 
elastycznego atramentu utwardzanego UV. Nowe lampy 
UV LED nie emitują ciepła, które może odkształcać 
niektóre media, np. PCV, pobierają też dużo mniej 
energii oszczędzając koszty pracy. Elastyczny atrament 
UV utwardzalny F-200 może zostać rozciągnięty nawet 
dwukrotnie i wykorzystany do procesów wytłaczania i 
termoformowania  elementów z tworzyw sztucznych.

Wszelkiego rodzaju gadżety: butelki, puszki, pen 
drive’y, zapalniczki, długopisy, panele kontrolne, laptopy, 
telefony, magnesy, 
Waga: 120 kg, wymiary: 1200x970x770 dpi. 
Mimaki UJF-3042 to wszechstronna drukarka stołowa 
UV LED typu desktop.  Dzięki zastosowaniu utwardzania 
lampami LED można ozdabiać nawet materiały wrażliwe 
na temperaturę, gdyż lampy te nie emitują ciepła. 
Ponadto ich żywotność jest dłuższa od tradycyjnych 
lamp wyładowczych.Maszynę tą wyróżnia szybki start, 
szybki druk, i natychmiastowa produkcja krótkich serii i 
prototypów np. opakowań.

Panele kontrolne; opakowania tekturowe, szklane, 
drewniane, itp.; systemy wystawiennicze, standy, etykiety, 
szyldy, płyty Cd, bandery, itp.
Waga: 1613 kg, 1313 kg, wymiary:4200x4300x1600 mm 
4200x2620x1600 mm.
Plotery z serii JFXPlus z utrwalaniem UV LED drukują 
z maks. prędkością 23,6 m2/h. Jest to możliwe dzięki 
zespołowi post-utrwalającemu .Seria JFX plus może być 
opcjonalnie wyposażona w przystawkę, pozwalającą na 
niezakłócone zadrukowywanie podłoży w roli.  
Dostępne są dwa rozmiary ploterów: JFX-1615plus 
o maks. polu pracy 1,602 mm x 1500 mm oraz JFX-
1631plus o polu pracy 1602 mm x 3100 mm. Z zespołem 
post-utrwalającym dł. pola pracy zostaje skrócona o 
400 mm.

Szklane butelki, puszki, pen drive’y, zapalniczki, 
przedmioty stosowane w przemyśle, np. przełączniki 
membranowe, długopisy, panele kontrolne, itp.
Waga: 490 kg + urządzenie UV 15 kg, wymiary 
1200x1090x770 mm.
Mimaki UJF-706 znajduje zastosowanie w cyfrowej 
produkcji na żądanie, w produkcji powtarzalnej oraz ze 
zmiennymi danymi. Drukarka ta, pozwala na równoległą 
produkcję pełnokolorową oraz druk kolorem białym, 
może również być wyposażona w przystawkę do druku 
z roli. Dzięki zastosowaniu białego atramentu wydruki 
charakteryzują żywe, nasycone barwy nawet na podło-
żach transparentnych i kolorowych.

.
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Zdjęcie maszyny

HP Scitex LX600
Dystrybutor:
Digiprint

HP Scitex LX820
Dystrybutor:
Digiprint

HP Scitex LX850
Dystrybutor: 
Digiprint

Media

Szerokość: pojedyncza rolka 
szerokość do 2,64 m,
podwójna rolka do 2 x 1,24 m. 
Grubość: do 0,8 mm.
Rodzaje mediów: 
transparenty, naklejki, folie, 
tkaniny poliestrowe, canvas, 
banery, winyle, papier, tapety, 
siatki i nośniki specjalne.
Prowadzenie mediów: odbywa 
się z roli na rolę lub na rolę 
dzieloną/podwójną.

Szerokość: 
pojedyncza rolka do 3,2 m
podwójna rolka do 2 x 1,52 m. 
Grubość: do 0,8 mm.
Rodzaje mediów: 
transparenty, naklejki, folie, 
tkaniny poliestrowe, canvas, 
banery, winyle, papier, tapety, 
siatki i nośniki specjalne.
Prowadzenie mediów: odbywa 
się z roli na rolę lub na rolę dzielo-
ną/podwójną oraz bezpośrednio 
na spad.

Szerokość: pojedyncza rolka 
szerokość do 3,2 m,
podwójna rolka do 2 x 1,52 m. 
Grubość: do 0,8 mm.
Rodzaje mediów: 
transparenty, naklejki, folie, 
tkaniny poliestrowe, canvas, 
banery, winyle, papier, tapety, 
siatki i nośniki specjalne.
Prowadzenie mediów: odbywa 
się z roli na rolę lub na rolę dzielo-
ną/podwójną oraz bezpośrednio 
na spad.

Kolory, atrament

Druk generowany jest przy pomocy 
6-ściu kolorów CMYK + Lc + Lm. 
Wykorzystywane są trzy głowie 
termiczne, w każdej z nich znajdują 
się dwa kolory (C/Lc, M/Lm, Y/B). 
Każda z głowic posiada aż 10560 dysz, 
które są w stanie produkować krople 
na poziomie 12 pl, co zapewnia 
nieporównywalną jakość wydruków, 
przy zachowaniu wydajności 
produkcyjnej. 
Tusz zastosowany maszynach HP 
Scitex serii LX to oparty na bazie 
wody tusz lateksowy, charakte-
ryzujący się wyróżniającą głębią 
kolorów jednocześnie zapewniając 
wyjątkową elastyczność i przyleganie 
do mediów.

Druk generowany jest przy pomocy 
6-ściu kolorów CMYK + Lc + Lm. 
Wykorzystywane są trzy głowie 
termiczne, w każdej z nich znajdują 
się dwa kolory (C/Lc, M/Lm, Y/B). 
Każda z głowic posiada aż 10560 dysz, 
które są w stanie produkować krople 
na poziomie 12 pl, co zapewnia 
nieporównywalną jakość wydruków, 
przy zachowaniu wydajności 
produkcyjnej. 
Tusz zastosowany maszynach HP 
Scitex serii LX to oparty na bazie 
wody tusz lateksowy, charakte-
ryzujący się wyróżniającą głębią 
kolorów jednocześnie zapewniając 
wyjątkową elastyczność i przyleganie 
do mediów.

Druk generowany jest przy pomocy 
6-ściu kolorów CMYK + Lc + Lm. 
Wykorzystywane są trzy głowie 
termiczne, w każdej z nich znajdują 
się dwa kolory (C/Lc, M/Lm, Y/B). 
Każda z głowic posiada aż 10560 dysz, 
które są w stanie produkować krople 
na poziomie 12 pl, co zapewnia 
nieporównywalną jakość wydruków, 
przy zachowaniu wydajności 
produkcyjnej. 
Tusz zastosowany maszynach HP 
Scitex serii LX to oparty na bazie 
wody tusz lateksowy, charakte-
ryzujący się wyróżniającą głębią 
kolorów jednocześnie zapewniając 
wyjątkową elastyczność i przyleganie 
do mediów.

Druk

Maksymalna rozdzielczość produkowana 
przez urządzenie to 1200 x 1200 dpi.
Przykłady prędkości druku:
- dla mocno nasyconych materiałów i 
elementów podświetlanych: tryb 10-bie-
gowy, dwukierunkowy — 23 m²/h,
- dla materiałów i elementów podświetla-
nych oraz do wydruków wysokiej jakości 
do pomieszczeń:
tryb 6-biegowy, dwukierunkowy - 39 
m²/h,
- dla billboardów na zewnątrz: tryb 2-bie-
gowy, jednokierunkowy - 79 m²/h,
- dla projektów: tryb 1-biegowy, jedno-
kierunkowy — 157 m²/h.

Maksymalna rozdzielczość produkowana 
przez urządzenie to 1200 x 1200 dpi.
Przykłady prędkości druku:
- dla mocno nasyconych materiałów i 
elementów podświetlanych: tryb 10-bie-
gowy, dwukierunkowy - 27 m²/h,
- dla materiałów i elementów podświe-
tlanych oraz do wydruków wysokiej 
jakości do pomieszczeń: tryb 6-biegowy, 
dwukierunkowy - 45 m²/h,
- dla billboardów na zewnątrz: tryb 2-bie-
gowy, jednokierunkowy - 88 m²/h,
- dla projektów: tryb 1-biegowy, jedno-
kierunkowy - 177 m²/h.

Maksymalna rozdzielczość produkowana 
przez urządzenie to 1200 x 1200 dpi.
Przykłady prędkości druku:
- dla mocno nasyconych materiałów i 
elementów podświetlanych: tryb 10-bie-
gowy, dwukierunkowy - 27 m²/h,
- dla materiałów i elementów podświe-
tlanych oraz do wydruków wysokiej 
jakości do pomieszczeń: tryb 6-biegowy, 
dwukierunkowy - 45 m²/h,
- dla billboardów na zewnątrz: tryb 2-bie-
gowy, jednokierunkowy - 88 m²/h,
- dla projektów: tryb 1-biegowy, jedno-
kierunkowy - 177 m²/h.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe 

Technologia druku tuszami lateksowymi 
łączy w sobie wszystkie zalety stosowania 
tuszy solwentowych i tuszy wodnych.
Umożliwia zadrukowywanie bardzo 
szerokiej gamy podłoży, - uzyskiwane na-
druki są odporne na działanie czynników 
mechanicznych. 
Barwy nadruków charakteryzują się bardzo 
wysoką intensywnością i światło trwałością 
Stwarza możliwość wykonywania druków 
eksponowanych potem wewnątrz po-
mieszczeń (nadruki bezwonne).
Redukuje do minimum wpływ procesów 
drukowania na środowisko.
Waga: 970 kg. 
Wymiary: 517 x 166 x 166 cm.
Opcjonalnie możliwość druku na dwóch 
rolach jednocześnie, oraz wykorzystanie 
nowego tuszu HP LX610 Latex Ink.

Technologia druku tuszami lateksowymi 
łączy w sobie wszystkie zalety stosowania 
tuszy solwentowych i tuszy wodnych.
Umożliwia zadrukowywanie bardzo 
szerokiej gamy podłoży, - uzyskiwane na-
druki są odporne na działanie czynników 
mechanicznych. 
Barwy nadruków charakteryzują się bardzo 
wysoką intensywnością i światło trwałością 
Stwarza możliwość wykonywania druków 
eksponowanych potem wewnątrz po-
mieszczeń (nadruki bezwonne).
Redukuje do minimum wpływ procesów 
drukowania na środowisko.
Waga: 1118 kg. 
Wymiary: 573 x 166 x 166 cm.
Standardowo maszyna wyposażona w 
moduł do druku dwustronnego oraz nowy 
tusz HP LX610 Latex Ink. 
Jako opcja dostępny druk na dwóch rolach 
jednocześnie.

Technologia druku tuszami lateksowymi 
łączy w sobie wszystkie zalety stosowania 
tuszy solwentowych i tuszy wodnych.
Umożliwia zadrukowywanie bardzo 
szerokiej gamy podłoży, - uzyskiwane na-
druki są odporne na działanie czynników 
mechanicznych. 
Barwy nadruków charakteryzują się bardzo 
wysoką intensywnością i światło trwałością 
Stwarza możliwość wykonywania druków 
eksponowanych potem wewnątrz po-
mieszczeń (nadruki bezwonne).
Redukuje do minimum wpływ procesów 
drukowania na środowisko.
Waga: 1118 kg. 
Wymiary: 573 x 166 x 166 cm.
Standardowo maszyna posiada moduł do 
druku dwustronnego, moduł do druku 
na materiałach bez podkładu, możliwość 
druku na dwóch rolach jednocześnie, 
możliwość druku na tzw. wolny spad oraz 
maszyna LX850 wykorzystuje tusz HP 
LX610 Latex Ink.

Plotery lateksowe
Zdjęcie maszyny

HP Designjet 
L25500
Dystrybutor: 
Integart

HP Scitex LX600
Dystrybutor: 
Integart

HP Scitex 
LX820/850
Dystrybutor: 
Integart

Zdjęcie maszyny

Mutoh ValueJet Hybrid
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Media

Szerokość materiału: 1524 mm. 
Grubość materiału: 0,5 mm.
Rodzaje mediów: Banery, 
folie, tkaniny, papier, siatka z 
podkładem, wszystkie media 
powlekane jak i niepowlekane, 
inżynieryjne folie odblaskowe.
 Prowadzenie mediów: Podajnik 
nośnika z roli, szpula odbiorcza,
automatyczna obcinarka 
mediów.

Szerokość i grubość materiału: 
pojedyncza rola: do 2,64 m 
szerokości.
Dual Roll (opcja): do 2 x 1,24 m 
szerokości.
Grubość: 0,8 mm.
Rodzaje mediów: bannery, folie, 
tkaniny, papier, siatka z podkła-
dem, wszystkie media powlekane 
jak i niepowlekane, folie odblasko-
we (2 i 3 generacji).
Prowadzenie mediów: nawijanie  
z roli na rolę, dual roll (opcja).

Szerokość i grubość materiału: 
pojedyńcza rola: do 3,2 m 
szerokości.
Dual Roll (standard dla LX850, 
opcja w LX820): do 2 x 1.52 m 
szerokości.
Grubość: 0,8 mm.
Rodzaje mediów: banery,  
folie, tkaniny, papier, siatka  
z podkładem, wszystkie media 
powlekane jak i niepowle-
kane, folie odblaskowe (2 i 3 
generacji).
Prowadzenie mediów: 
nawijanie z roli na rolę, dual 
roll (opcja).

Media

Szerokość: 1,62 m.
Media: rola i płyta.

Kolory, atrament

Liczba kolorów:
6 (cyan, magenta, yellow, black, light 
cyan, light magenta).
Atrament: HP Latex.

Liczba kolorów:
6 (cyan, magenta, yellow, black, light 
cyan, light magenta).
Atrament: HP Latex. 

Liczba kolorów: 
6 (cyan, magenta, yellow, black, light 
cyan, light magenta).
Atrament: HP Latex.

Kolory, atrament

4 kolory.
Atrament BIO-lactite (pochodzenia 
roślinnego).

Druk

Max. prędkość:
do  22,8 m²/h
Min. i max. rozdzielczość:
1200x1200 dpi.
Szerokość zadruku:1514 mm.

Max. prędkość: do 157 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość: 
1200x600 dpi.
Szerokość zadruku: 2,63 m.

Max. prędkość: do 177 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość: 
1200x600 dpi.
Szerokość zadruku: 3,19 m.

Druk

Prędkość: 10 m²/h.
Rozdzielczość: 360 – 1440 dpi.
Szerokość zadruku: 1615 mm.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Wydruki wielkofotrmatowe, plakaty, POP, POS, 
fototapety, canvas, folie samoprzylepne, kasetony 
podświetlane i wiele innych.
Maksymalna waga roli: 40 kg.
Środowisko pracy: 
Temperatura: 15° - 30°C.
Wilgotność: 20-80%.
Suszenie/utrwalanie druku:
2 zintegrowane podgrzewacze
(obszar drukowania i wyjściowy).
Zużycie energii
L25500 60”: Średnie podczas pracy 2,1 kW. Maks. 
4,8 kW
(tylko podczas nagrzewania).
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)
L25500 60”: 2465 x 690 x 1370 mm
Waga produktu
L25500 60”: 181 kg.

Wydruki wielkofotrmatowe, plakaty, POP, POS, 
fototapety, canvas, folie samoprzylepne, kasetony 
podświetlane, tekstylia z podkłada  
i wiele innych.
Średnica zewnętrzna roli 25 cm.
Maksymalna waga roli: pojedyńcza rola: do 110 
kg, Dual roll (opcja): do 2 x 50 kg. 
Środowisko pracy: temperatura 15° - 30°C,
wilgotność 20-70%.
Suszenie/utrwalanie druku: 2 zintegrowane 
podgrzewacze (obszar drukowania  
i wyjściowy).
Zużycie energii: maksymalnie: trzy fazy - 12 kW; 
jedna faza - 1 kW (zasilanie dwuprzewodowe)
podczas druku: trzy fazy - 6 to 12 kW; 
jedna faza -1 kW (zasilanie dwuprzewodowe).
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)
517 x 166 x 166 cm. Waga produktu 970 kg.

Wydruki wielkofotrmatowe, plakaty, POP, POS, 
fototapety, canvas, folie samoprzylepne, kasetony 
podświetlane i wiele innych, tekstylia bez pod-
ładów (LX850).
Średnica zewnętrzna roli: 25 cm
Maksymalna waga roli: pojedyńcza rola: do 130 
kg, Dual roll (opcja): do 2 x 60 kg.
Środowisko pracy: temperatura 15° - 30°C,
wilgotność 20-70%.
Suszenie/utrwalanie druku: 2 zintegrowane pod-
grzewacze (obszar drukowania i wyjściowy).
Zużycie energii: maksymalnie: trzy fazy - 15 kW;  
jedna faza - 1 kW (zasilanie dwuprzewodowe),
podczas druku: trzy fazy - 8 to 15 kW;  
jedna faza - 1 kW (zasilanie dwuprzewodowe).
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)
517 x 166 x 166 cm. Waga produktu: 1118 kg.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Pierwszy, prawdziwie ekologiczny ploter, 
drukujący atramentami pochodzenia roślinnego 
(bezzapachowe i trwałe). Druk na materiałach 
elastycznych i płaskich. Bardzo wysoka jakość 
druku. 
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Zdjęcie maszyny

Kala
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

RSC
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Laminator rolowy 
Easymount™ SH modele  
EM-1200SH, EM-1400SH,  
EM-1600SH, EM-2100SH
Dystrybutor: 
Graph - Expert

Laminator rolowy 
Easymount™  DH modele: 
EM-1200DH, EM-1650DH
Dystrybutor: 
Graph - Expert

Laminator rolowy 
MultiLAM ML 
– 1600 SH
Dystrybutor: 
Graph - Expert

Seal 62 PRO
Dystrybutor: 
Integart

Seal 62 Base
Dystrybutor: 
Integart

Vennlo 60 Pro
Dystrybutor: 
KML Solution

Media

W zależności od modelu.

W zależności od modelu.

Szerokość  laminowania 
odpowiednio dla poszcze-
gólnych modeli: 1200, 
1400, 1600 i 2100 mm, max 
otwarcie szczeliny 25 mm;
Media akceptowane – 
laminaty samoprzylepne 
(gładkie i strukturalne), folie 
montażowe (dwustronnie 
klejące), płyty montażowe 
(pvc, płyty piankowo-kar-
tonowe).

Szerokość  laminowania 
odpowiednio dla poszcze-
gólnych modeli: 1200 i 1650 
mm, max otwarcie szczeliny 
25 mm;
Media akceptowane – 
laminaty samoprzylepne 
(gładkie i strukturalne), folie 
aktywowane termicznie, 
folie montażowe  (dwustron-
nie klejące, płyty montażowe 
(pvc, płyty piankowo-kar-
tonowe)

Szerokość  laminowania  
1560, max otwarcie szczeliny 
22 mm;
Media akceptowane – 
laminaty samoprzylepne 
(gładkie i strukturalne), folie 
montażowe (dwustronnie 
klejące), płyty montażowe 
(pvc, płyty piankowo-kar-
tonowe).

Max.  szerokość mediów: 
1575 mm.
Rodzaj akceptowanych 
mediów: media o grubości 
do 38 mm.

Max. szerokość mediów: 
1575 mm.
Rodzaj akceptowanych 
mediów: media o grubości 
do 50 mm.

Szerokość: 1600 mm. 
Grubość max: 25 mm.
Laminaty samoprzylepne, 
folie, płytki piankowo-karto-
nowe, PCV. 

Wałki laminujące

W zależności od modelu.

W zależności od modelu.

Wypukły wałek w kształcie 
cygara - o minimalnie więk-
szej średnicy na środku, niż 
na końcach  dla szerokich 
laminowań.
Długość/średnica wałków 
(mm) – odpowiednio dla 
poszczególnych modeli: 
1300/110, 1500/120, 
1700/130, 2200/130.

Wypukły wałek w kształcie 
cygara dla szerokich 
laminowań.
Długość/średnica wałków 
(mm) – odpowiednio dla 
poszczególnych modeli: 
1300/110, 1750/131.
Niezależnie regulowane 
silikonowe wałki główne i 
wyciągające o dużej śred-
nicy zapewniające mocny i 
równomierny docisk.

Równomierny docisk na 
całej szerokości laminowa-
nia gwarantują silikonowe 
wałki o dużej średnicy  
i wysokiej dokładności 
wykonania, jak również me-
chanizm regulacji szczeliny 
precyzyjnie rozkładający 
siły nacisku wzdłuż  wałka 
od regulatora po jego 
przeciwległy koniec.

Długość: 1575 mm.
Siła nacisku: 2,5 N/mm.

Długość: 1575 mm.
Siła nacisku: 1 N/mm.

Posiada jeden wałek 
podgrzewający. Zakres 
temperatur:  górna rolka 
podczas laminowania na 
zimno 40-50 °C. Ustawienia 
ogólne podczas laminowa-
nia na gorąco 100 °C.
Maksymalna temperatura 
nie przekracza 160 °C.

Charakterystyka pracy

W zależności od modelu.

W zależności od modelu.

Laminowanie, podklejanie, jedno-
czesne laminowanie i podklejanie, 
naklejanie wydruków na podłoża.
Temperatura do 60°C, płynnie 
regulowana.
Prędkość laminowania: 6 m/min.

Laminowanie, podklejanie, 
jednoczesne laminowanie i 
podklejanie, naklejanie wydruków 
na podłoża, enkapsulacja czyli 
obustronne laminowanie dzięki 
dwóm gorącym wałkom i parze 
wałków wyciągających utrzymu-
jących materiał w odpowiednim 
naprężeniu podczas studzenia. 
System podgrzewania obu 
wałków (górnego lub górnego i 
dolnego jednocześnie) w zakresie 
0 – 140°C.
Prędkość laminowania: 6 m/min.

Laminowanie, podklejanie, jedno-
czesne laminowanie i podklejanie, 
naklejanie wydruków na podłoża.
Temperatura do 125°C, płynnie 
regulowana.
Prędkość laminowania: 5 m/min.

Metoda laminowania: na zimno 
lub na gorąco
Zakres temperatur:0-140 ºC
Prędkość laminacji: 6 m/min.

Metoda laminowania: na zimno 
(temp. do 40ºC).
Zakres temperatur: 0-40ºC.

Służy do zabezpieczania wydru-
ków typu ink jet jak i solwent,  
m. in.: laminowanie jednostronne, 
enkapsulacja, naklejanie folii 
na płytę.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Dostępne w wielu wariantach: do laminacji na zimno, ciepło i 
gorąco. Elektronicznie regulowane parametry pracy. Szerokie 
możliwościowi: laminowanie 1 stronne lub 2 stronne, enkapsu-
lacja, laminacja płyt.

Bestsellerowe laminatory w wielu wariantach i szerokościach. 
Do laminacji na zimno, ciepło i gorąco. Elektronicznie regulo-
wane parametry pracy  (9 poziomów prędkości), panel stero-
wania, nóż odcinający. Szerokie możliwościowi: laminowanie 1 
stronne lub 2 stronne, enkapsulacja, laminacja płyt.

Solidna konstrukcja heavy-duty. Równomierny docisk na całej 
szerokości poprzez silikonowe wałki o dużej średnicy i mecha-
nizm regulacji szczeliny precyzyjnie rozkładający siły na oba 
końce wałków. Dla laminacji szerokich wydruków, zwłaszcza 
laminatami wylewanymi, zastosowano wałki o kształcie cygara. 
Wygodę obsługi ułatwiają głęboki uchylny blat, czytelny panel 
sterowania, znacznik siły nacisku, włącznik sterowania nożnego, 
półka i uchwyty na dodatkowe rolki. 

 Najbardziej uniwersalny laminator, dwukierunkowy - przy 
gorących wałkach laminujących, wałki wyciągające dzięki 
dużej średnicy służą do pracy w trybie reverse np. do naklejania 
wydruków na podłoża bez przestojów na wystudzenie wałków 
głównych. Laminator   posiada solidną konstrukcję heavy-duty, 
głęboki i uchylny blat, wsteczny bieg, znacznik siły nacisku wał-
ków, wielojęzykowy panel elektronicznego sterowania i wiele 
innych funkcjonalnych rozwiązań. Laminatory Easymount ce-
nione przez użytkowników, wyróżnione zostały przez brytyjskie 
pismo branżowe Image Reports tytułem ‚Laminator of the Year’ 
dla najlepszego urządzenia do naklejania i laminowania. 

Podgrzewany górny wałek  pozwala  na łatwe laminowanie 
foliami na zimno dzięki zastosowaniu temperatury asystujacej 
(do 60 st. C) a także laminację laminatami na  gorąco (do 125 
st. C). Dokładność i bezpieczeństwo wprowadzania wydruków 
oraz komfort zakładania folii zapewnia głęboki i uchylny blat.
Wygodę obsługi ułatwiają wsteczny bieg, włącznik sterowania 
nożnego, płynna  regulacja temperatury i prędkości, uchwyty 
do zakładania dodatkowych rolek 
materiału.
Spełnia wymagania norm CE.
Wyposażony w system odbioru zalaminowanych wydruków. 

Waga: 673 kg
Wymiary urządzenia: 2280x1620x900 mm 
(szerokość x wysokość x głębokość).

Waga: 240 kg.
Wymiary urządzenia: 2090 x 1326 x 483 mm 
(szerokość x wysokość x głębokość).

Moc  2500 W, Waga 330 kg, Wymiary urządzenia:  
2090 x 700 x1440 mm. Informcje dodatkowe: Vennlo 60 Pro 
jest prosty w obsłudze i posiada wiele funkcjonalnych rozwią-
zań: elektroniczny panel sterowania zwiększający możliwości  
i uniwersalność urządzenia, szybka i regulowana prędkość 
laminacji od 0 do 6 m/min, regulowana temperatura wałka 
o 1C - perfekcyjne dostosowanie temp. do poszczególnych 
materiałów. Posiada bardzo prostą i sprawdzoną budowę, 
co minimalizuje jego awaryjność i pozwala na nieprzerwaną 
pracę. Jest łatwy w montażu i ma prosty i szybki serwis. Zaletą 
jest także duża dostępność części.

Laminatory
Zdjęcie maszyny

FEI YEUNG 
UNION FY-1600 H
Dystrybutor: 
Plotserwis

FEI YEUNG 
UNION FY-1600EII
Dystrybutor: 
Plotserwis

FEI YEUNG 
UNION FY-1660R
Dystrybutor: 
Plotserwis

LAMINATOR MK 
1600 Plus
Dystrybutor: 
PolKoS

Mistral Kala
Dystrybutor:
TeBa

Media

Max. grubość mediów: 
23 mm. Max.  szerokość 
mediów: 1600 mm.
Rodzaj akceptowanych 
mediów: folie lamina-
cyjne różnego typu, 
płyty PCV.

Max. grubość mediów: 
25 mm. Max.  szerokość 
mediów: 1600 mm.
Rodzaj akceptowanych 
mediów: laminaty samo-
przylepne, fakturowane i 
dekoracyjne, nakładanie 
papieru transferowego.

Max. grubość mediów: 
23 mm. Max.  szerokość 
mediów: 1600 mm.
Rodzaj akceptowa-
nych mediów: folie 
laminacyjne, laminaty 
podłogowe.

laminaty samoprzylep-
ne( gładkie i strukturalne) 
fole montażowe PVC 
płytki piankowo 
kartonowe.

Max. długość mediów: 
50/100 m. Max.  szero-
kość mediów: 165 cm, 
208 cm. Rodzaj akcepto-
wanych mediów: media 
o grubości do 50 mm.

Wałki laminujące

Długość: 1520 mm.
Średnica:128 mm.
Moc: 2500 W.
Ilość: 2 szt.

Długość:1580 mm.
Średnica: 130 mm.
Moc: 2050 W.
Ilość: 1 szt.

Długość: 1580 mm.
Średnica: 130 mm.
Moc: 2500 W.
Ilość: 2 szt.

Jeden wałek grzewczy. 
Max szerokość: 1520 
mm (60”). 
Max grubość: 20 mm.

Długość: 161/ 216 cm.
Średnica: max. 114 mm.
Moc: 1800 W.
Ilość: 5 + nawijarka w 
standardzie.

Charakterystyka pracy

Metoda laminowania: na 
zimno i na gorąco. 
Zakres temperatur: 
górna rolka podczas lam na 
zimno 40-50°C, około 100°C 
podczas laminowania na 
gorąco, max temperatura: 
150°C. Prędkość laminacji: 
5,0 mb/min.

Metoda laminowania: na 
zimno i ciepło.
Prędkość laminacji: regulo-
wana do 3 mb/h.

Metoda laminowania: na 
zimno i ciepło.

Max temp: 150 st C. Płynna 
regulacja szybkości: 0-5,5 
m/min. Max prędkość: 5,5 
m/min. Moc silnika: 90 W.

Metoda laminowania: na 
zimno z jednym górnym 
Walkiem grzejnym.
Zakres temperatur: 
od 30 do 60°C.
Prędkość laminacji: 
do 6,20 m/min.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Laminator o szerokości laminowania 152 cm. Pozwala na laminację na zimno, a dzięki 
możliwości nagrzania wałka górnego do temperatury 150°C również na gorąco. Wypo-
sażony jest w kilka rolek, które automatycznie oddzielają i zwijają papier podkładowy 
oraz odbierają i zwijają zalaminowaną folię. Materiał wydrukowany np. folia, folia samo-
chodowa poddana laminacji zyskuje większą odporność mechaniczną, elastyczność, 
sprężystość i wytrzymałość a poprzez zastosowanie laminatów strukturalnych lub 
fakturowanych bądź o specjalnym połysku proces laminacji może podnieść zwykły wy-
druk do rangi arcydzieła tym samym wprowadzić produkt końcowy na wyższą marżę. 
Waga: 302 kg. Wymiary urządzenia: 1940 mm x 650 mm x 1170 mm.

Laminator uniwersalny do zabezpieczania wydruków przez wpływem promienio-
wania UV, mechanicznym obtarciom wydruków a także do aplikowania wydruków 
z foli na PCV spienione. 
Waga:183 kg.
Wymiary urządzenia:
1930 mm x 490 mm x 630  mm.

Wszechstronny laminator z podgrzewanym wałkiem do 150°C. Wygodne i proste 
prowadzenie mediów dzięki dobrze wyprofilowanej prowadnicy. Prosty dostęp do 
wszystkich wałków. Posiada regulatory siły naciągu rolki nawijającej i odwijającej. 
Rączką podnosimy i opuszczamy wałek dobierając siłę docisku. Panel kontroli 
temperatury.
Waga:183 kg. Wymiary urządzenia: 1930 mm x 490 mm x 630 mm.

Ekonomiczny laminator przeznaczony do pracy na zimno i na gorąco. Waga: 320 kg. 
Wymiary urządzenia: 1950 x 620 x 1440 mm. Moc: 2500W. Natężenie prądu: 12A.

Moc: 1800 W. Waga: 260/ 350 kg. Wymiary urządzenia: 206x82x153 cm/ 250x82x153.
Najważniejsze funkcje:
- jednostronne laminowanie z użyciem (lub bez) papieru ochronnego
- jednoczesne laminowanie na jednej stronie i nakładanie folii montażowej  
na drugiej
- enkapsulacja w jednym przejściu
- folia transportowa
- tworzenie kolorowego tła za pomocą naklejania kolorowej folii.
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Zdjęcie maszyny

Miller 
WeldMaster T3
Dystrybutor: 
Digiprint

Miller Weldmaster 
112 Extreme
Dystrybutor:  
Digiprint

Miller Weldmaster 
T-300 Extreme
Dystrybutor: 
Digiprint

Miller Weldmaster 
Impulse Extreme
Dystrybutor: 
Digiprint

Leister VARIANT T1
Dystrybutor: 
Heisslufttechnik 
Flocke

Leister UNIPLAN S/E
Dystrybutor: 
Heisslufttechnik 
Flocke

Leister Uniplan Wedge
Dystrybutor: 
Heisslufttechnik 
Flocke

Leister Triac BT
Dystrybutor: 
Heisslufttechnik 
Flocke

Szerokość zgrzewu

Od 10 
do 25 mm.

Od 10 mm 
do 50 mm.

Od 10 mm 
do 50 mm.

25 mm.

20 lub 40 mm.

20 lub 30 mm.

20/ 30 mm.

20/ 40 mm.

Dane techniczne

Temperatura maksymalnie 430˚C.
Prędkość zgrzewania do 10 metrów na minutę.
Pobór powietrza 100 dm3/min (ciśnienie 8 bar).
Waga: 48 kg.
Zgrzewa tekstylia zalaminowane PVC i Winylem, PCV, PE, PU, 
akryliki, termoplastyczne gumowe media i wiele innych tkanin.

Temperatura maksymalnie 750˚C. Prędkość zgrzewania do 20 
m etrów na minutę. Pobór powietrza 340 dm3/min (ciśnienie 
8,2 bar). Waga: (obszar zgrzewania maszyny klienta + 2,74 m) 
x (0,158 tony metrycznej) = tony metryczne. Długość modelu 
112 Extreme™ dostosowywana jest do zamówienia klienta od 
3 do 30 m. Ułożenie materiału ułatwiają znaczniki laserowe, 
klamry przytrzymujące oraz docisk próżniowy. Zgrzewa PCV, PE, 
PU i wiele innych tkanin. Możliwość zapamiętania 25 ustawień 
parametrów zgrzewania.

Temperatura maksymalnie: gorące powietrze 750˚C, gorący 
klin 450˚C. Napęd do 20 m/min. Pobór powietrza: 140 dm3/min 
(ciśnienie 8 bar). Waga: około 231 kg. Możliwość zapamiętania 25 
ustawień parametrów zgrzewania. Podajnik na taśmę Extreme 
Seam Tape umożliwia zgrzewanie tworzyw akrylowych.
Łączy PCV, PE, PU i wiele innych materiałów. Rolki zgrzewające są 
niezależnie sterowane, co umożliwia wytwarzanie różnorodnych 
produktów i stosowanie szerokiej gamy materiałów.

Technologia termiczno impulsowa. Długość cyklu zgrzewania 
ok. 15 sek. – daje to około 12m/min. Pobór powietrza: 140 dm3/
min (8,2 bar). Waga 860 kg. Podajnik na taśmę Extreme Seam 
Tape umożliwia zgrzewanie tworzyw akrylowych. Łączy PCV, 
PE, PU i wiele innych materiałów. Możliwość zapamiętania 9 
ustawień parametrów zgrzewania.

Temperatura: 20 – 620°C reg. Napęd : 1,0 – 18 m/min. reg.
Przepływ powietrza: 40-100% reg. Waga: 22 kg.
Napięcie: 230/400 V. Moc: 3680/5700 W.
Dostępne akcesoria: przystawka do zawijania krawędzi o regulo-
wanej szerokości od 10 do 40 mm pod oczka, zgrzewania tuneli, 
linek wzmacniających i kedrów.

Temperatura: 20 – 620 °C reg. 
Napęd: 1,0 – 7,5 m/min. reg.
Przepływ powietrza: 50-100% reg. 
Waga: 11,5 kg.
Moc: 2300 W. Napięcie: 230 V.
Akcesoria: Zawijak krawędzi, dodatkowe obciążenie, przystawka 
do linek wzmacniających, drążki i uchwyty prowadzące.

Temperatura: 20 – 420°C reg. 
Napęd: 1,0 – 7,5 m/min. reg.
Waga: 11,5 kg. 
Napięcie: 230 V. 
Moc: 900 W.
Akcesoria: zawijak krawędzi. wskaźnik laserowy.

Temperatura: 20 – 620°C reg. 
Waga: 1,0 kg. 
Napięcie: 230 V.
Moc:1600 W.

Opis

T3 to najmniejsze z dostępnych urządzeń w ofercie Miller WeldMaster, 
zostało zaprojektowane z myślą o mniejszych drukarniach, które 
mają zgrzewania dużej ilości mediów. T3 zawiera w sobie możliwość 
zgrzewu większości dostępnych mediów przy czym jest bardzo ma-
łym i stabilnym urządzeniem. Umożliwia zgrzewy typu na zakładkę, z 
kieszonką, i linką w środku kieszonki.

Zgrzewarka 112 Extreme jest bardzo wszechstronnym urządzeniem, 
precyzyjnie kontrolującym ustawienia i parametry pracy, jego 
modułowa i ergonomiczna budowa gwarantuje jakość produkcji na 
najwyższym poziomie. Umożliwia produkcję większości rodzajów 
zgrzewów. Posiada specjalny podajnik na taśmy stosowane przy 
łączeniu różnego rodzaju materiałów, np. akrylu. Solidna, stalowa 
rama czyni maszynę najbardziej wytrzymałym urządzeniem tego 
typu na rynku. Możliwość instalacji z automatycznej oczkarki w 
module zgrzewającym.

Miller Weldmaster – T-300 Extreme łączy wszechstronność oraz pre-
cyzję z ergonomicznym wyglądem, łatwością obsługi, szybkością, do-
kładnością i wydajnością maszyny zgrzewającej, umożliwia produkcję 
większości rodzajów zgrzewów, wyposażony w dwa rodzaje ramion: 
„Table Arm” – element pozwala na uzyskanie idealnie prostych 
zgrzewów w produktach takich jak markizy czy namioty, natomiast 
ramię w kształcie łuku jest nieodzowne przy zgrzewaniu nietypowych 
kształtów, występujących w artykułach dmuchanych, łodziach, itp.

Zgrzewarka Impulse Extreme to połączenie efektywnej technologii 
łączenia termiczno impulsowego z możliwością precyzyjnej kontroli 
parametrów zgrzewania. Taka kombinacja zapewnia najmocniej-
sze i estetycznie wyglądające zgrzewy, szczególnie materiałów 
akrylowych, równomierne ogrzewanie łączonego materiału, zarówno 
z dołu, jak i z góry, umożliwia produkcję większości rodzajów 
zgrzewów.

Opis: Superszybki automat do zgrzewania materiałów powlekanych. 
Wyposażony w układ sterowania eDrive z pamięcią ustawień i płynną 
regulacją wszystkich parametrów pracy.

Leister UNIPLAN  -  popularny automat samojezdny zgrzewający 
gorącym powietrzem wyposażony w płynną regulację parametrów 
pracy (temperatura, prędkość,  przepływ powietrza). Do każdego rodzaju 
materiału i wszystkich rodzajów zgrzewów, również po łukach. W zestawie 
walizka transportowa. Wersja S: płynna regulacja temperatury i prędkości 
zgrzewania, duwstopnowa przepływu powietrza. Wersja E: płynna regu-
lacja temperatury, prędkości zgrzewania i przepływu powietrza poprzez 
wyświetlacz, autostart po opuszczeniu dyszy,  elektroniczna stabilizacja 
parametrów pracy;

Cicha, precyzyjna samojezdna zgrzewarka automatyczna wyposażona w 
„gorący klin”. Dostępna w wersji do wykonywania zgrzewów  
o szerokości 20 lub 30 mm w technologii bezpośredniego kontaktu  
z rozgrzanym elementem grzewczym. Leister UNIPLAN WEDGE umożliwia 
wykonanie wszystkich popularnych rodzajów zgrzewu: na zakładkę, tuneli 
oraz krawędzi pod oczka oraz z wykorzystaniem taśmy na bazie kleju ter-
micznego. W komplecie: dodatkowy obciążnik, uchwyt do przenoszenia, 
szczotka do czyszczenia klina.

Ręczna zgrzewarka do banerów, siatek mesh i plandek. Wyposażona m.in. 
ochronę przed autostartem i zintegrowaną dyszę 20 lub 40 mm. W zesta-
wie: walizka transportowa, zapasowa grzałka, wałek dociskowy. Idealna 
zestaw do ręcznego zgrzewania. W ofercie inne  modele i konfiguracje.

Zdjęcie maszyny

Leister Sonora S1
Dystrybutor: 
Heisslufttechnik 
Flocke

Zgrzewarka 
ręczna Rion 
Producent: 
Herz

Zgrzewarka 
ręczna 
Rion Digital
Producent: 
Herz

Automat 
samojezdny 
PLANON      
Producent: 
Herz

HERZ RION
Dystrybutor: 
Plotserwis

HERZ RION 
DIGITAL
Dystrybutor: 
Plotserwis

HERZ PLANON 
DIGITAL
Dystrybutor: 
Plotserwis

HERZ SEON
Dystrybutor: 
Plotserwis

Szerokość zgrzewu

W zależności od 
potrzeb 20, 30 lub 
40 mm.

W zależności od 
potrzeb 20, 30 lub 
40 mm.

20, 30, 40 mm.

20, 30, 40 mm

20, 30, 40 mm.

20, 30, 40 mm

30, 40, 50 mm

Dane techniczne

Temperatura: 80 – 650°C reg. 
Waga: 0,6 kg. 
Napięcie: 230 V.
Moc: 2000 W.

Temp.: 20-650°C. Wydatek powietrza: 250 l/min.
Waga: 1,3 kg z przewodem zasilającym. Napięcie : 230 V.
Moc: 1600 W.

Temp. 20-650°C:
Wydatek powietrza:250 l/min
Waga: 1,3 kg z przewodem zasilającym.
 Napięcie : 230 V
 Moc: 1600 W
 
 

Napięcie: 230 V. Częstotliwość: 50/60 Hz. Moc: 3400 
W. Temperatura: 20-600°C. Prędkość: 0,5-12 m/min. 
Wydatek powietrza max. (20°C): 500 l/min. Regulacja 
wydatku powietrza: 50-100%. 
Głośność: 50 dB. Szerokość zgrzewu: 20, 30 lub 40 mm. 
Wymiary (LxBxH): 460 x 360 x 310 mm. Ciężar: 14 kg z 5 
m kablem. Deklaracja zgodności: CE 

Moc:  1600W.
Poziom hałasu: 64dB.
Ciśnienie statyczne: 3000 Pa.
Wymiary: D=100x340 mm, rękojeść 60/56 mm
Temp.: 20-650 °C.
Napęd m/min.: przepływ powietrza: 250L/min.
Waga: 1,3 kg z przewodem.

MOC: 1600 W.
Poziom hałasu: 64dB.
Ciśnienie statyczne: 3000 Pa.
Wymiary: D=100x340 mm, rękojeść 60/56 mm.
Temp. °C: 20-600 °C
Przepływ powietrza: 250L/min
Waga: 1,3 kg z przewodem elektr.

MOC: 2500W
Poziom hałasu 50dB
Wymiary: L460 x B360 x H310mm
Regulacja wydatku powietrza: 50-100%
Temp. °C: 20-600 °C
Napęd m/min.: 0,5 - 12
Przepływ powietrza: 500L/min
Waga: 14 kg z 5m kablem

MOC: 1050 W, 1420 W lub 1790 W.
Wymiary: L540 x B330 x H280 mm.
Regulacja wydatku powietrza:
50-100%.
Temp. °C: 20-425 °C.
Napęd m/min.: 0,5 – 30.
Przepływ powietrza: 500L/min
Waga: 21,3 kg.

Opis

Lekka, idealnie wyważona nagrzewnica – opalarka z akcesoriami. Polecana 
w szczególności przy obklejaniu samochodów. Urządzenie jest wyposażone 
programator ustawień z pamięcią.  Posiada kompaktową i lekką konstrukcję 
-tylko 600 gramów. Brak wibracji i cicha praca gwarantują wysoki komfort pracy. 
Oszczędność energii osiągana jest dzięki funkcji Standby, a zwiększone bezpie-
czeństwo dzięki blokadzie samo startu. Precyzyjny pomiar bieżącej temperatury 
na czytelnym wyświetlaczu.

Zgrzewarka ręczna Rion z dyszą  20 mm i wałkiem 40 mm do zgrzewania 
folii banerowej oraz do spawania tworzyw sztucznych i płyt warstwowych.
Urządzenie posiada: bezstopniową regulację temperatury powietrza, 
ergonomiczną budowę oraz szeroką gamę osprzętową (dysze i wałki).

Zgrzewarka ręczna Rion z dyszą  20 mm i wałkiem 40 mm do zgrzewania 
folii banerowej oraz do spawania tworzyw sztucznych i płyt warstwowych.
Urządzenie posiada: bezstopniową regulację temperatury powietrza, ergo-
nomiczną budowę, szeroką gamę osprzętową (dysze i wałki) oraz cyfrowy 
wyświetlacz temperatury powietrza.
 
 

Planon : mały, szybki i poręczny automat do zgrzewania fofii bannero-
wych i plandekowych. Planon posiada automatykę startową, regulację 
temperatury i wydatku powietrza oraz prędkości posuwu. Wymieniając 
odpowiednie dysze można Planonem zgrzewać następujące szerokości: 
20,30,4 0 mm. maksymalna prędkość zgrzewania 12 m/min. 

Ręczne urządzenie do zgrzewania termoplastycznych materiałów banerowych  
i plandekowych, a także do spawania różnych tworzyw sztucznych i wykładzin 
podłogowych. Wałek dociskowy silikonowy o szer. 40 mm i opcjonalnie metalo-
we pudełko przydatne do przenoszenia zestawu na prace naprawcze w terenie. 
Optymalny stosunek jakości do ceny, 
bezstopniowa nastawa temperatury a dzięki ergonomicznej rękojeści 
długotrwała obsługa urządzenia nie powoduje zmęczenia. Szeroka gama dysz 
szeroko szczelinowych łatwo montowalna na korpusie czyni to RIONA nr 1.

Profesjonalna zgrzewarka ręczna do banerów, materiałów plandekowych. 
Model z cyfrowym wyświetlaczem temperatury dzięki któremu w prosty 
sposób ustawiamy parametr temperatury zadanej i rzeczywistej. Z innych cech 
to jak w RION bez wyświetlacza niezawodność i optymalny stosunek ceny do 
wydajności. Wałek dociskowy silikonowy w zestawie.

Najmniejszy z automatów do zgrzewania i łączenia siatek, banerów i plandek 
samochodowych. Elektroniczna regulacja temperatury i prędkości. Wysoka 
prędkość zgrzewania do 12 mb/min. Płynna regulacja przepływu powietrza, 
regulowany automat najazdowy i układ jezdny umożliwiający zgrzewanie po 
łukach. Sprawdzona i wytrzymała technologia. Automatyka startowa. PLANON 
DIGITAL to prosta zgrzewarka samojezdna z elektronicznym układem steru-
jącym najważniejszymi parametrami zgrzewania oraz posuwu co zapewnia 
bardzo dokładny i precyzyjny efekt końcowy pracy. 
 

SEON z klinem ceramicznym do zgrzewania plandek samochodowych i 
banerów reklamowych. 
Wysoka wydajność z uwagi  na dużą prędkość zgrzewania do 30 mb/min. Moc 
grzejna zależy od szerokości klina.
Perfekcyjne zgrzewania materiałów od grubości 0,2 mm.
Parametry zgrzewania mogą zostać zapamiętane. 
Optymalne przekazywanie ciepła poprzez klin ceramiczny.
Ze względu na wykorzystanie klina praca zgrzewarek minimalizuje powstawa-
nie oparów a także zapewnia bezgłośną pracę. Do produkcji zgrzewarki SEON 
użytą najnowszą technologię.

Zgrzewarki
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:Jeti 3324 
AQUAJET RTR
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

Mutoh Sublistation
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Mutoh Viper TX 
Soft Sign /  
Proffesional
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Mutoh Viper TX 100
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Mutoh Viper 
(TX) Extreme
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Durst Rhotex 320
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

VersaArt 
RS-640/540S 
do wydruków 
sublimacyjnych
Dystrybutor: 
KML Solutions

FEI YEUNG 
UNION 2306 TX 
Dystrybutor: 
Plotserwis

Media

Szerokość i grubość  
materiału: 3300 mm.
Rodzaje mediów: tkaniny  
i dzianiny na bazie 
poliestru.
Prowadzenie mediów:
Roll to Roll

Szerokość: 1,08 m.
Media: rola.

Szerokość: 1,63 m lub 2,22 m.
Media: rola.

Szerokość: 2,60 m.
Media: rola.

Szerokość: 1,65 m / 2,24 m.
Media: rola.

Szerokość: 3,20 m.

Szerokość mediów: 
RS 640S od 259 do 1625 mm, 
RS 540S od 259 do 1371 mm. 
Max grubość do 1mm.

Szerokość i grubość 
do 2 mm materiału: 2,40 m.
Rodzaje mediów: poliester, 
media do sublimacji papier.
Prowadzenie mediów: rolki 
dociskowe oraz  ruchome 
wałki automatycznej  odwi-
jarki i zwijarki, które stabilizują 
posuw poliestru.

Kolory, atrament

Liczka kolorów:
CMYK + Lm + Lc.
Atrament:
:Jeti Aquajet Pro

4 kolory
Atrament: sublimacyjny

4 kolory
Atrament: sublimacyjny

4 kolory
Atrament: sublimacyjny

4 kolory
Atrament: sublimacyjny 

4 kolory (CMYK) + LC, LM, LB

4 kolory CMYK. Atramenty 
Roland sublimacyjne

Liczba kolorów: 6 CMYK 
+ LcLm
lub 8 CMYK + BL+ OR+LcLm
Atrament:
dyspersyjny w 2 litrowych 
pojemnikach.

Druk

Max. prędkość:
65m2/h.
Min i max. rozdzielczość:
400 dpi.
Szerokość zadruku:
3300 mm.

Prędkość:  91 Sek/A0;
Rozdzielczość: 
360 – 2880 dpi.
Szerokość zadruku:  
1,074 m.

Prędkość: 80 m²/h.
Rozdzielczość: 
360 – 720 dpi.
Szerokość zadruku: 
1,62 lub 2,21 m.

Prędkość: 76 m²/h.
Rozdzielczość: 
360 – 720 dpi.
Szerokość zadruku: 2,59 m.

Prędkość: 76 m²/h.
Rozdzielczość: 
360 – 720 dpi.
Szerokość zadruku: 
1,64 / 2,23 m.

Prędkość: 72 m²/h.
Rozdzielczość: 600 dpi.
Szerokość zadruku: 3,20 m.

Prędkość RS 640S  
do 31,8 m2/h. 
Rozdzielczość:
max 1440 dpi.

Max. prędkość:
6 głowic grey scale 
41m²/h lub 
8 głowic 83 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość: 
360-720 dpi.
Szerokość zadruku: 
2,30 m.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

:Jeti 3324 Aquajet (3,2m), pierwszy atramentowy ploter 
sublimacyjny drukujący na materiałach o szerokości 
powyżej 3 m, wykorzystuje nowe wodne atramenty 
pigmentowe opracowane przez Agfa Graphics specjalnie 
do bezpośredniego zadruku wszystkich materiałów 
tekstylnych na bazie poliestru. Atramenty te pozwalają 
na uzyskanie jaśniejszych i bardziej wyrazistych barw, są 
odporne na blaknięcie i pranie. Ożywiają każdą flagę, ba-
ner lub inną tkaninę. Ploter posiada wbudowaną sekcję 
do utrwalania wydruków.  
24 głowice Spectra Waterbased Special Edition.  
Wymary. 170x214x579 cm, waga 2600 kg.

Bardzo dokładny ploter do zastosowań w sublimacyjnym 
druku cyfrowym. 
Niskie koszty zadruku i bardzo łatwa obsługa. Idealny do 
produkcji smyczy, produktów reklamowych, gadżetów, 
odzieży sportowej, dekoracji i innych.

Ploter tekstylny ze zintegrowanym kalandrem. Brak potrzeby 
stosowania papieru – druk bezpośredni. Druk na tekstyliach 
i tkaninach. Szerokie możliwości zastosowań w reklamie i 
przemyśle.

Ploter tekstylny do druku bezpośredniego i sublimacyjnego. 
Szerokie możliwości zastosowań w reklamie i przemyśle.

Plotery tekstylny do druku bezpośredniego i sublimacyjne-
go. Szerokie możliwości zastosowań w reklamie i przemyśle.

Pierwszy produkcyjny ploter tekstylny 3,20 m. Zaprojekto-
wany do produkcyjnego druku 24/7. Szerokie możliwości 
zastosowań w reklamie i przemyśle.

Zastosowanie: Wysokiej jakości banery, koszulki, flagi, torby 
itp. Możliwa jest także sublimacja na płytach aluminiowych i 
drewnianych z powłoka poliestrową.
Plotery VersaArt S do wydruków sublimacyjnych oparte są 
na znanej konstrukcji modelu Roland VersaArt pracującym 
na czterech kolorach CMYK. Nowa seria S modelu VersaArt 
zapewnia bogate i nasycone kolory oraz wyjątkową 
jakość druku, przy jednoczesnej optymalizacji wydajności 
i efektywności. Waga RS640S 142,5 kg, RS 540S 131,5 kg. 
Wymiary:  RS 640S: 2570 x 810x 1103 mm, RS 540S: 2310 x 
810 x 1103 mm.  

Profesjonalne urządzenie pod druk na poliestrze odpowied-
ni do produkcji wysokonakładowych serii flag, zasłon, tkanin 
aranżacyjnych wnętrza a także odzieży bawełnianej przy 
zastosowaniu prasy. Do drukarni przyjaznych środowisku.
Maszyna TX wyposażona została w głowice z 254 dyszami o 
szer. druku 36 mm i rozdzielczości 720 dpi. Podwójny kanał 
dostarczania tuszu z inteligentnym system zamieniania ka-
nałów tuszu. Wydruki z TXa są trwałe, przyjazne środowisku 
i przykuwające uwagę klienta końcowego. Inteligentny 
system kontroli ciśnienia, który monitoruje zużycie tuszu 
wewnątrz głowicy i zaopatruje ją na życzenie.
Wymiary: L 376 cm x W 81 cm x H 135 cm.

Plotery sublimacyjne
Zdjęcie maszyny

TWINJET 
TX-1816
Dystrybutor: 
Plotserwis

Mimaki 
JV5-320DS
Dystrybutor: 
TeBa

Mimaki 
Tx400-1800D
Dystrybutor: 
TeBa

JV33-FB
Dystrybutor:
TeBa

Mimaki 
Tx2-1600
Dystrybutor:
TeBa

Mimaki DS.
Dystrybutor:
TeBa

Media

Szerokość i grubość 
do 5 mm materiału: 1,82 m.
Rodzaje mediów: poliester  
i media do sublimacji papier.
Prowadzenie mediów: automa-
tyczna odwijarka  
i nawijarka z napinaczem,  
rolki dociskowe.

Max. szerokość: 3300 mm, 
grubość: do 5 mm.
Rodzaje mediów: przygotowane 
tekstylia poliestrowe pod druk 
bezpośredni, media do sublimacji.
Prowadzenie mediów: Ploter 
bezpiecznie i dokładnie podaje 
ciężkie media o szerokości  
do 3250 mm i ciężarze do 130 kg.  
W maszynie zastosowano napi-
nacz utrzymujący stałe napięcie 
mediów. Dodatkowo maszyna 
jest wyposażona w zwijarkę 
mediów z regulacją naprężenia.

Max. szerokość: 1860 mm, 
grubość do 7 mm.
Rodzaje mediów: przygotowane 
tekstylia pod druk bezpośredni, 
media do sublimacji, materiały 
naturalne jak: jedwab i bawełna
Prowadzenie mediów: 
- druk bezpośredni:  materiał 
jest utrzymywany przez 
rolki dociskowe. Jego napięcie 
zapewniają ruchome wałki 
napinające podajnika i zwijarki, 
które absorbują różnicę napięcia i 
stabilizują materiał, aby umożliwić 
druk wysokiej jakości.
- druk transferowy: prowadnik 
papieru transferowego pozwala 
na właściwy transport papieru 
zadrukowanego atramentem 
zapewniając mu pełne napięcie 
nawet w środkowym obszarze 
zadruku.

Max. szer. 1371, 1620, 2642 mm, 
grubość: do 1 mm.
Rodzaje mediów: przygotowane 
tekstylia poliestrowe pod druk 
bezpośredni.
Prowadzenie mediów: automa-
tyczna odwijarka i nawijarka  
z napinaczem, rolki dociskowe.

Szerokość i grubość: 
materiału:1650 mm; 7 mm.
Rodzaje mediów: przygotowane 
tekstylia poliestrowe pod druk 
bezpośredni.
Prowadzenie mediów: odwijarka 
ze stałym naciągiem i auto-
matyczna nawijarka ze stałym 
naciągiem, rolki dociskowe.

Szerokość i grubość materiału: 
1650, 1900 mm; 7 mm.
Rodzaje mediów: przygotowane 
tekstylia poliestrowe pod druk 
bezpośredni.
Prowadzenie mediów: automa-
tyczna owijarka i nawijarka  
z napinaczem, rolki dociskowe,

Kolory, atrament

Liczba kolorów: 4 CMYK.
Atrament: sublimacyjny.

Atrament sublimacyjny.
Kolory: Bl, M, Y, K, NK, LBl, Lm.

1/ Atrament sublimacyjny 
(9 kolorów): 
C/M/Y/K/Lc/Lm/Lk/Bl/Lbl,
2/ Atrament reaktywny 
(10 kolorów): 
C/M/Y/K/Lc/Lm/Lk/Bl/R/Or,
3/ Atrament kwasowy 
(10 kolorów): 
C/M/Y/K/Lc/Lm/Lk/Bl/R/Or.

Atrament sublimacyjny, 
np. Huntsman.
Kolory: CMYK, Bl, Or.

Liczba kolorów: do 11, w zależ-
ności od rodzaju atramentu.
Atrament: sublimacyjny, reakty-
ny, kwasowy.

Liczba kolorów:  
6 – CMYK, Lc, Lm.
Atrament: reaktywny, sublima-
cyjny, kwasowy.

Druk

Max. prędkość:
17,5 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
360-1440 dpi.
Szerokość zadruku:
1,80 m.

Max. prędkość: 
60,3 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość: 
540x720, 1440x1440 dpi.
Szerokość zadruku: max. 
3250 mm.

Max. prędkość: 56,4 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość: 
300x300, 1200x1200 dpi.
Szerokość zadruku: 
max.1850 mm.

Max. prędkość: 17, 5 m²/h.
Rozdzielczość: od 540x720 dpi 
do 1440x1440 dpi.
Szer. zadruku: 
1361, 1610, 2632 mm.

Max. prędkość: 28,4 m²/h.
 Min. i max. rozdzielczość: 
360 dpi; 720 dpi.
Szerokość zadruku: 1620 mm.

Max. prędkość: do 30 m².
 Min. i max. rozdzielczość: 
360, 720 dpi.
Szerokość zadruku: 
1620 mm, 1850 mm.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Ploter do druku bezpośredniego na tkaninach dzięki 
zintegrowanemu systemu utrwalania wysoką tempe-
raturą kalandrowi. Szerokie zastosowanie w przemyśle 
i reklamie( smycze, odzież sportowa i reklamowa, 
dekoracje wnętrz).
Maszyna skonstruowana wg nowego pomysłu przez 
producenta SJ 1608. Perfekcyjne podgrzanie przez 
kalander tuszu powoduje wniknięcie pigmentu do 
materiału i uzyskanie ostrego wydruku. W zestawie z 
pochłaniaczem gazów wydzielanych podczas procesu 
wygrzewania. 
Waga: 470 kg z wygrzewaczem.
 

Głównym zastosowaniem plotera JV5-320DS jest druk 
„miękkich” reklam zewnętrznych  i do wewnątrz na 
tekstyliach poliestrowych takich jak flagi, bannery. 
4 głowice do szybkiego druku ułożone w matrycę.
UISS (system ciągłego podawania atramentu) pozwala 
na ciągłą, bezobsługową pracę urządzenia.
MBIS (system Mimaki zasilania z pojemników 2l  
(opcjonalny)) obniża koszt atramentu.
NCU (Nozzle Checking unit – skaner kontrolujący stan 
dysz (opcja)) pozwala na  dalsze oszczędności  
i zmniejszenie odpadów.
Nowy system Spray Supressor firmy Mimaki zwiększa 
jakość pracy maszyny.
Waga: 1250 kg. Wymiary: 5170x1610x1640 mm.

Zastosowanie: Druk „miękkich” reklam zewnętrznych 
na tekstyliach poliestrowych takich jak flagi, bannery, 
druk na jedwabiu, bawełnie. 
Matryca 3 głowic – każda z 8-ma kolorami i 4608 
dyszami. System podawania atramentu z pojemników 
o pojemności 2l, kontrolka LED powiadamia, gdy 
pojemnik jest pusty. System automatycznej wymiany 
pojemników z atramentem, pojemniki można wymie-
niać bez przerywania druku, za każdym razem, gdy 
pojemnik się opróżni, zawór automatycznie przełącza 
układ zasilania do drugiego zbiornika z tym samym 
kolorem.
Waga: 550 kg. Wymiary: 4300x1550x1600 mm.

Zastosowanie: Druk „miękkich” reklam zewnętrznych 
na tekstyliach poliestrowych takich jak flagi, bannery.
Plotery JV33 posiadają funkcję UISS dla nieprzerwane-
go druku, można wykorzystywać 2 kartdridże/kolor  
w trybie 4-kolorowym. Gdy kończy się atrament  
w jednym kartridżu, atrament pobierany jest  
z drugiego kartridża.
Ploter JV34-260 wyposażony jest w automatyczny 
podajnik do ciężkich mediów (AMF).
Waga: 580 kg. Wymiary: 4300x1550x1600 mm.

Zastosowanie: Druk „miękkich” reklam zewnętrz-
nych na tekstyliach poliestrowych takich jak flagi, 
bannery, druk na materialach naturalnych tj. jedwabiu, 
bawełnie. 
Ploter został zaprojektowany do bezpośredniego 
druku na tekstyliach. Używany jest w produkcji flag 
i banerów tekstylnych, które mogą być stosowane 
na zewnątrz i we wnętrzach. Maszynę wyposażono 
standardowo w system transportu materiału, który 
pozwala na śledzenie krawędzi oraz odpowiednie 
naprężenie w czasie druku. Produkcja flag, czy druk 
ekskluzywnej galanterii z naturalnego jedwabiu to 
tylko niektóre z zastosowań plotera.
Waga:150 kg, wymiary: 2750x710x1320 mm.

Zastosowanie: Druk „miękkich” reklam zewnętrz-
nych na tekstyliach poliestrowych takich jak flagi, 
bannery, druk na materiałach naturalnych, tj. jedwabiu, 
bawełnie. 
Ploter Mimaki DS-1600 i DS 1800 został zaprojekto-
wany do bezpośredniego druku na tekstyliach. Jego 
głównym jest druk flag, namiotów reklamowych i 
banerów tekstylnych, które mogą być stosowane na 
zewnątrz i we wnętrzach. 8 kolorów pozwala uzyskać 
wysokie wysycenia barw. Dzięki rozdzielczości do  
1440 dpi oraz zmiennej kropli można otrzymać wydru-
ki bardzo wysokiej jakości.  
Maszynę wyposażono standardowo w nowy system 
transportu materiału, który napina drukowany materiał 
i zapewnia prawidłowe jego podawanie.
Waga: 230, 250 kg.
Wymiary: 2750x940x1350; 3040x940x1350 mm.
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Logo marki

Bannery
Nazwa produktu

STAR FLEX SOLIT  
BLOCKOUT 250

Jet 550

Jet Tex New 

Jet 210

Ikonos Frontlit 510

Ikonos Frontlit 1000

Ikonos Blockout Banner

Baner powlekany 
510 g/m².

Baner laminowany 
510 g/m²

Baner laminowany 
440 g/m²

PET- baner

Blockout

Backlit

Frontlit Premium FR

Frontlit Standard

Frontlit Light

Charakterystyka

Jednolity materiał bannerowy z PCW, bezsplotwy, poliestrowy 
o satynowo gładkiej powierzchni i wysokim stopniu nieprze-
zroczystości. Materiał o chłodnym odcieniu bieli. Możliwy jest 
zadruk dwustronny.

Frontlit baner wylewany o gramaturze 575 g, zbudowany 
zgodnie z systemem LOWICK® stanowiący całkowitą impre-
gnację włókien przeciwdziałający przenikaniu wilgoci. Materiał 
do zadruku  tuszami solwentowymi i UV. 

Tkanina matowa, 100% poliester 300g o płóciennej strukturze 
do zadruku tuszami solwentowymi i UV. Posiada certyfikat 
trudnozapalności B1.

Tkanina  matowa, 100% poliester 280g o płóciennej strukturze, 
z czarną przekładką z tyłu blokujacą światło do zadruku tusza-
mi solwentowymi UV. Posiada certyfikat trudnozapalności B1.

Baner powlekany.
Liczba splotów: 1000x1000; Szerokości od 1,10 do 3,20 m.

Baner laminowany.
Liczba splotów: 1000x1000; Szerokości od 1,10 do 3,20 m.

Baner z przekładką w środku. Szerokości od 1,10 do 1,60 m.

Najwyższej jakości baner powlekany Premium 510g/m². Wersja 
matowa do 5,00 m szerokości. Dostępne wersje 1000x1000; 
18x18 lub 20x20.

Wysokiej jakości baner laminowany 510g/m². Wersja matowa 
lub błyszcząca do 3,20 m szerokości.

Wysokiej jakości baner laminowany 440g/m². Wersja matowa 
lub błyszcząca do 3,20 m szerokości.

Wysokiej jakości blockout do systemów ekspozycyjnych.

Dostępne wersje 440 g/m², 510 oraz 610, szerokości do 3,20 m.

Materiał do podświetleń do 4,40 m szerokości i 610 g/m².

Jeden z najpopularniejszych jednostronnie powlekanych 
bannerów PCV w Polsce. Wykończenie matowe, gramatura 
finalna 500g. Mocne włókno 1000x1000Dtex w gęstym splocie 
18x18 czynią go idealnym rozwiązaniem do trwałej reklamy 
outdoor. Atestowany B1, doskonały do druku solventowego 
i UV. Dostępne formaty: 1,60 / 2,10 / 2,50 / 3,20 / 4,20 / 5,00 x 
50 / 100 m.

Semi-powlekany  banner PCV w wykończeniu mato-
wym o gramaturze 450g i 510g. Najmocniejsze włókno 
1100x1100Dtex i bardzo gęsty splot 18x18 oraz 20x20 
gwarantują trwałą i wytrzymałą konstrukcję. Doskonały do 
druku solventowego i UV. Dostępne formaty: 1,60 / 2,10 / 2,50 
/ 3,20 / 4,20 / 5,00 x 50 m.

Laminowany banner PCV w wykończeniu matowym i błysz-
czącym o gładkiej i estetycznej strukturze. Dostępna gramatura 
440 g oraz 510 g. Do druku solventowego i UV. Dostępne 
formaty: 1,10  / 1,37 / 1,60 / 2,10 / 2,50 / 3,20 x 50 m.

Przeznaczenie / Zastosowanie

Produkt przeznaczony do wysokiej jakości prac typu 
blockout. Idealny do wiszących i rozpinanych dekoracji 
wewnętrznych. Doskonały do zadruku solventem, mild 
solventem, UV. Używany  również na roll up, pop up, X 
banery do dekoracji witryn oraz inne elementy reklamowe, 
nie wymaga laminowania

Banery, owiewki. Dzięki stabilności wymiarowej, można 
stosować również w systemach roll up.

Materiał  przeznaczony do grafik, wydruków artystycznych 
również jako materiał roletowy. 

Materiał  przeznaczony do grafik, wydruków artystycznych 
również jako materiał roletowy, można stosować również w 
systemach roll up.

Najwytrzymalszy baner na rynku. Duża odporność na wa-
runki zewnętrzne. Bardzo dobre parametry druki i b. dobre 
właściwości zgrzewania.

Najwytrzymalszy baner na rynku. Duża odporność na wa-
runki zewnętrzne. Bardzo dobre parametry druki i b. dobre 
właściwości zgrzewania.

Wytrzymały baner typu blockout. Duża odporność na wa-
runki zewnętrzne. Bardzo dobre parametry druki i b. dobre 
właściwości zgrzewania.

Długotrwała ekspozycja na zewnątrz.

Ekspozycja średnio i krótkookresowa na zewnątrz, długo-
okresowa wewnątrz.

Ekspozycja średnio i krótkookresowa na zewnątrz, długo-
okresowa wewnątrz.

Ekspozycja wewnątrz.

Ekspozycja średnio i krótkookresowa na zewnątrz, długo-
okresowa wewnątrz.

Ekspozycja średnio i krótkookresowa na zewnątrz, długo-
okresowa wewnątrz.

Wielkoformatowa reklama zewnętrzna i wewnętrzna, grafika 
wystawiennicza i dekoracyjna.

Wielkoformatowa reklama zewnętrzna i wewnętrzna, grafika 
wystawiennicza i dekoracyjna.

Wielkoformatowa, ekonomiczna reklama zewnętrzna i 
wewnętrzna, grafika wystawiennicza i dekoracyjna.

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor: 
Antalis Poland

Producent: Dickson 
Dystrybutor: Alma Trend

Producent: Dickson
Dystrybutor: Alma Trend

Producent: Dickson
Dystrybutor: Alma Trend

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: MASTERFLEX
Dystrybutor: 
Europapier-Impam

Producent: MASTERFLEX
Dystrybutor: 
Europapier-Impam

Producent: MASTERFLEX
Dystrybutor: 
Europapier-Impam

Producent: MASTERFLEX
Dystrybutor: 
Europapier-Impam

Producent: MASTERFLEX
Dystrybutor: 
Europapier-Impam

Producent: MASTERFLEX
Dystrybutor: 
Europapier-Impam

Producent: Igepa Group
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: Igepa Group
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: Igepa Group
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Logo marki Nazwa produktu

Backlit

Blockout 

Blockout Heavy FR

Blockout Light

Steiko Frontlit 510

Steiko Frontlit 510 Cast

Steiko Backlit 500 Cast

Steiko Jet Blockout 510

Steiko Blockout 780 

Steiko PET Baner

HP HDPE Banner

HP Heavy Textile Banner

Baner Pryzmatyczny 
R-3900S

Solvoprint PVC Frontlit 
Premium

EMB Value Frontlit Banner 
glossy

EMB Value Frontlit Banner 
semimatt

EMB  Baner blockout

Charakterystyka

Najpopularniejszy banner do podświetleń w Polsce o wyso-
kich parametrach translucentnych. Do druku solventowego i 
UV. Dostępne formaty: 3,27 / 4,40 / 5,00 x 60/62/64 m.

Powlekany, atestowany baner kryjący, przeznaczony do 
dwustronnego druku. Gramatura 800 g, mocne – stabilne 
włókno, wysoka wytrzymałość i trwałość zewnętrzna. Dla 
wymagających użytkowników. Dostępne formaty: 1,60 / 2,50 
/ 3,20 / 5,00 x 50 m.

Semi-powlekany baner kryjący, przeznaczony do dwustron-
nego druku. Gramatura 650g oraz mocne – stabilne włókno. 
Dla wymagających użytkowników. Dostępne formaty: 2,50 / 
3,20 x 50 m.

Laminowany baner kryjący, przeznaczony do dwustronnego 
druku. Gramatura 440g, idealnie gładka powierzchnia. Dostęp-
ne formaty: 2,20 / 2,50 / 3,20 x 50 m.

Uniwersalny materiał banerowy laminowany, gramatura 510 g/
m2, włókno 300X500D, splot 18x12, wykończenie powierzchni 
matowe lub błyszczące

Wysokiej jakości, powlekany materiał banerowy, gramatura 
510gr/m², włókno 1000X1000D, splot 18X18, wykończenie po-
wierzchni matowe lub błyszczące. Dostępna wersja „Premium” 
z testem palności B1.

Materiał banerowy powlekany o właściwościach przepuszcza-
jących i rozpraszających światło, gramatura 500 gr/m², włókno 
1000X1000D, splot 18X18, matowy.

Materiał banerowy semi-powlekany, o gładkiej powierzchni, 
posiada warstwę blokującą światło, gramatura 510 gr/m², 
włókno 300X300D, splot 42X40 test palności B1, matowy.

Mocny materiał banerowy, powlekany, posiada warstwę bloku-
jącą światło, gramatura 780 gr/m², włókno 1000X1000D, splot 
18X18, wersja „Premium” z testem palności B1, matowy.

Ultra gładki, beztkaninowy materiał banerowy, nie marszczy 
się, nie zawija, dostępne wersje: frontlit, backlit, blokout, 
gramatura 500 gr/m².

Ultra lekki, mocny materiał banerowy z polietylenu powierzch-
ni, łatwy w utylizacji, 180 gr/m².

Mocny, poliestrowy nośnik tkaninowy, ognioodporny, 280 
gr/m²

Laminowany baner o specjalnej powierzchni mikropryzma-
tycznej, o wysokich parametrach odblaskowości, elastyczny, 
daje efekt wyrazistości drukowanych kolorów, gramatura 500 
gr/m².

Baner gramatury 510 , stabilny splot siatki , lakierowany

PVC, baner do druku jednostronnego  o gram. 450 gr/m², biały, 
błyszczący, laminowany. Bardzo dobrze się zgrzewa 

PVC, baner do druku jednostronnego o gram. 450 gr/m², biały, 
półmatowy, laminowany. Bardzo dobrze się zgrzewa.

PVC,  baner do druku dwustronnego  o gram. 440 gr/m², biały 
, półmatowy , powlekany. Bardzo dobrze się zgrzewa. Posiada 
certyfikat  niepalności DIN 4102-B1

Przeznaczenie / Zastosowanie

Wielkoformatowa reklama świetlna.

Wielkoformatowa grafika klasy Premium, wymagająca 
kryjącego podłoża.

Wielkoformatowa grafika wymagająca kryjącego podłoża.

Wielkoformatowa grafika wymagająca kryjącego podłoża.

Wydruki wielkoformatowe średniookresowe, zastosowanie 
na zewnątrz oraz do ekspozycji wewnętrznych, łatwy w 
zadruku na większości drukarek solwentowych, eco-solwen-
towych, UV, lateksowych oraz w technice sitodruku

Wydruki wielkoformatowe średnio i długookresowe, łatwy w 
zadruku na większości drukarek solwentowych, eco-solwen-
towych, UV, lateksowych oraz w technice sitodruku

Wydruki wielkoformatowe zewnętrzne, podświetlane, łatwy 
w zadruku na większości drukarek solwentowych, eco-sol-
wentowych, UV, lateksowych oraz technice sitodruku

Wydruki dwustronne w wysokich rozdzielczościach, systemy 
prezentacyjne typu „roll-up”, łatwy w zadruku na większości 
drukarek solwentowych, eco-solwentowych, UV, latekso-
wych oraz technice sitodruku

Wydruki wielkoformatowe  dwustronne, do zastosowań 
zewnętrznych średnio i długookresowych, łatwy w zadruku 
na większości drukarek solwentowych, eco-solwentowych, 
UV, lateksowych oraz technice sitodruku.

Wydruki w wysokich rozdzielczościach, systemy prezentacyj-
ne typu „rol-up”, systemy wystawiennicze, flagietki, łatwy w 
zadruku na większości drukarek solwentowych, eco-solwen-
towych, UV, lateksowych oraz technice sitodruku

Banery reklamowe, torby reklamowe, łatwy w zadruku na 
większości drukarek lateksowych

Do zastosowania w pomieszczeniach: witryny, draperie, 
dekoracje, łatwy w zadruku na większości drukarek latekso-
wych, solwentowych, UV

Dedykowany do produkcji jednostonnych grafik reklamo-
wych doskonale widocznych w dzień i w nocy, oświetlany 
przez reflektory samochodowe wyróżnia reklamę w 
trudnych warunkach oświetleniowych, łatwy w zadruku na 
większości drukarek solwentowych, eco solwentowych, UV, 
lateksowych oraz technice sitodruku.

Idealny baner powlekany do druku wysokiej jakości, stabilny 
wymiarowo, nie zawija się po zadruku i jest stabilny w syste-
mach wystawienniczych, do zastosowań zewnętrznych.

Do krótko i długookresowych zastosowań na zewnątrz.

Do krótko i długookresowych zastosowań na zewnątrz.

Do krótko i długookresowych zastosowań na zewnątrz

Producent /
Dystrybutor

Producent: Igepa Group
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: Igepa Group
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: Igepa Group
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: Igepa Group
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Dystrybutor: 
Integart Poland Inc.

Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Dystrybutor: 
Integart Poland Inc.

Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Producent: HP
Dystrubutor:
Integart Poland Inc.

Producent: HP
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Producent: Neschen A.G.
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Data Plot
Dystrybutor: Reprograf

Producent: Data Plot 
Dystrybutor: Reprograf

Producent: Data Plot
Dystrybutor: Reprograf
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Folie
Logo Nazwa Produktu

3M™ Scotchcal™ serii IJ10

3M™ Scotchcal™ serii IJ25

3M™ Scotchcal™ serii IJ30

WW 300

WW 200

DECO SATIN

PRINTVINY L  29P

JT 29 P

JT 828 P/R 

JT 899 R

JT 5829 P/R błysk 
JT 5828 P/R mat

SIVC mat
SIVW blysk 
SIVK transparent 

Ikonos Profiflex PRO GPT / MPT

Ikonos Profiflex PRO GPG / MPG

Ikonos Profiflex Wally

Folie ORACAL ploterowe  
i ORAJET solwentowe

Avery MPI seria 3000

Avery MPI seria 3400

Charakterystyka

PCW, walcowana, monomeryczna. Klej akrylowy szary lub transparentny. 
Temp. aplikacji > +10° C, temp. stosowania od - 20° C do + 70° C.
Grubość: 0,08 mm. Wykończenie: błysk i mat. Trwałość: do 1 roku.

PCW, walcowana, monomeryczna. Klej akrylowy szary lub transparentny. 
Temp. aplikacji > +6° C, temp. stosowania od - 40° C do + 90° C.
Grubość: 0,1 mm. Wykończenie: Błysk i mat. Trwałość: do 3 lat.

PCW, walcowana, monomeryczna. Dostępna w 74 kolorach. Temp. apli-
kacji: > +10° C, temp. stosowania od - 40° C do + 80° C. Grubość: 0,07 mm. 
Wykończenie: błysk  (39 kolorów) i mat (35 kolorów). Trwałość: do 2 lat

Folia krótkookresowa, monomerowa o grubości 100 µ do druku cyfro-
wego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Dostępne 
wykończenia: biała matowa. Powleczona klejem akrylowym na bazie 
solwentu, szarym o wysokiej adhezji. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje 
druk, dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne i ostre kontury prac.

Folia krótkookresowa, monomerowa o grubości 150 µ  do druku cyfro-
wego, zarówno dla tuszy solwentowych, latexowych jak i UV. Dostępne 
wykończenia – biała matowa. Powleczona klejem akrylowym na bazie sol-
wentu, szarym do wielokrotnego przyklejania i odklejania.  Powierzchnia 
folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie, subtelne przejścia 
tonalne  i ostre kontury prac. 

Materiał tekstylny, poliestrowy, biały ze specjalnym powleczeniem umoż-
liwiającym druk solwentowy. Materiał zaopatrzony jest w przezroczysty, 
repozycjonowalny klej akrylowy.

Folie krótkookresowe, monomerowe o grubości 100 µ do druku cyfro-
wego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Dostępne 
wykończenia: biała błysk. Powleczone klejem akrylowym, trwałym. 
Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre 
kontury prac. Zalecany laminat – Printcover.

Folia biała błyszcząca 100µ., klej permanentny (P) przeźroczysty, podkład 
papierowy 120 g/m², trwałość 2 lata. Przeznaczona do druku  tuszami 
solwentowymi, eco- solwentowymi, UV, latexowymi. 

Folia biała matowa, 80μ, klej trwały (P) lub usuwalny (R), akrylowy, przeźro-
czysty, podkład – papier 140g/m, trwałość 2 lata. Przeznaczona do druku  
tuszami solwentowymi, eco- solwentowymi, UV, latexowymi. 

Folia transparentna 80μ  usuwalny (R), akrylowy, przeźroczysty, podkład 
– papier 140g/m, trwałość 2 lata. Przeznaczona do druku  tuszami 
solwentowymi, eco- solwentowymi, UV, latexowymi. 

Folia biała błyszcząca oraz mat, 95μ, klej trwały (P) lub usuwalny (R), klej 
akrylowy, szary, podkład –papier 140g/m², trwałość 3-4 lata. Dodatkowo 
seria 5829 występuje z rozszerzeniem PM – podkład polietylenowany oraz 
MBF – klej kanalikowy. Przeznaczona do druku  tuszami solwentowymi, 
eco- solwentowymi, UV, oraz  latexowymi.

Folia PCW mikroporowa samoprzylepna biała mat, blysk, transparent  
100μ, do zadruku tuszami dye i pigment. 

Biała folia samoprzylepna błyszcząca lub matowa z transparentym klejem. 
Grubość 100 µ. Szerokości od 1,05 do 1,60 m.

Biała folia samoprzylepna błyszcząca lub matowa z szarym klejem. 
Grubość 100 µ. Szerokości od 1,05 do 1,60 m.

Biała folia samoprzylepna z klejem ultra-usuwalnym. Grubość 100 µ. 
Szerokość 1,05 m.

Krótkookresowe folie do zastosowań reklamowych.

Uniwersalna kalandrowana folia PCV, dostępna z klejem trwałym lub 
usuwalnym oraz w wykończeniu błysk / mat / transparent. Grubość: 100 
µ. Dostępne formaty: 106,7 / 1,37 / 1,60 / 1,80 / 2,00 x 50 / 100 / 250 m.

Uniwersalna kalandrowana folia PCV, dostępna z szarym – kryjącym 
klejem trwałym lub usuwalnym oraz w wykończeniu błysk / mat. Grubość: 
80 µ. Dostępne formaty: 106,7 / 1,37 / 1,60 / 2,00 x 50 m.

Zastosowanie / przeznaczenie

Nowość! Uniwersalna monomeryczna folia do druku cyfrowego.

Folia promocyjna do druku cyfrowego solwentowego i ekosol-
wentowego.

Folia promocyjna monomeryczna do wycinania ploterowego.

Folia specjalistyczna, przeznaczona do grafik ściennych, na świeżo 
zagruntowane i pomalowane ściany. WW 300 przeznaczona jest 
do całkowitego oklejania ścian, również na ściany malowane 
farbami lateksowymi. Zalecane próby aplikacji.

Folia specjalistyczna, przeznaczona do grafik ściennych, na świeżo 
zagruntowane i pomalowane ściany.  WW 200 jest przeznaczona 
do wykonywania różnego typu dekoracji na ściany malowane 
farbami akrylowymi. Zalecane próby aplikacji.

Przeznaczeniem są wewnętrzne dekoracje na ścianach hoteli, 
sklepów, sal konferencyjnych, recepcji i wielu innych. Przygotowa-
ny do zadruku tuszami eco- solwentowymi, UV czy lateksowymi.

Przeznaczone na podłoża płaskie. Materiał uniwersalny. 

Reklama wielkoformatowa do krótkich i średnich aplikacji na 
płaskie powierzchnie tj. szyldy, szyby itp. 

Reklama wielkoformatowa do krótkich i średnich aplikacji na 
płaskie powierzchnie tj. szyldy, szyby itp.

Reklama wielkoformatowa do krótkich i średnich aplikacji na 
płaskie powierzchnie tj. szyby 

Reklama wielkoformatowa do krótkich i średnich aplikacji na 
płaskie powierzchnie tj. szyldy, szyby itp.

Reklama wielkoformatowa do krótkich i średnich aplikacji na 
płaskie powierzchnie tj. szyldy, szyby itp.

Folia do krótko i średnio-okresowych zastosowań. Umożliwia 
uzyskania większych prędkości druku. 

Folia do krótko i średnio-okresowych zastosowań. Umożliwia 
uzyskania większych prędkości druku. 

Do zastosowań reklamowych i dekoracyjnych na ściany we 
wnętrzach. Łatwa w usunięciu, nie pozostawia kleju i nie uszkadza 
ściany.

Wycinanie na ploterze lub druk na drukarce solwentowej.

Krótkookresowa grafika wewnętrzna i zewnętrzna.

Krótkookresowa grafika wewnętrzna i zewnętrzna.

FOLIE MONOMERYCZNE

FOLIE MONOMERYCZNE

Producent /
Dystrybutor

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: 
deco satin
Dystrybutorzy: 
Antalis

Producent: 
deco satin
Dystrybutorzy: 
Antalis

Producent: MacTac
Dystrybutorzy: 
Antalis

Producent: MacTac
Dystrybutorzy: 
Antalis

Producent: Mactac 
Dystrybutor: 
Alma Trend

Producent: Mactac 
Dystrybutor: 
Alma Trend

Producent: Mactac 
Dystrybutor: 
Alma Trend

Producent: Mactac 
Dystrybutor: 
Alma Trend

Producent: Regulus
Dystrybutor: 
Alma Trend

Producent, 
dystrybutor: IKONOS
 

Producent, 
dystrybutor: IKONOS
 

Producent, 
dystrybutor: IKONOS

Producent: 
Dystrybutor: 
Europapier-Impap

Producent: 
Avery Dennison
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: 
Avery Dennison
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Logo Nazwa Produktu

Neschen Easy 100

Kemica DIGIT 100

Orajet 3164

Steiko 50

Sprint easy dot 100 PE 
glosy/matt

BASE BLUE 100 

Sprint Easy 100 GP glossy/matt

RI-JET 100

RI-JET 145

SPIDER

Charakterystyka

Samoprzylepna folia monomeryczna, 2-letnia, grubość 100 µ, klej 
akrylowy permanentny, wykończenie powierzchni: mat, połysk.

Samoprzylepna folia monomeryczna, 4-letnia, grubość 100 µ, klej 
akrylowy permanentny, wykończenie powierzchni: mat, połysk

Samoprzylepna folia monomeryczna, 4-letnia, grubość 100 µ, klej 
akrylowy permanentny, wykończenie powierzchni: mat, połysk.

Samoprzylepna folia perforowana OWV, gr 180 µ.

Monomer o grubości 100 µ, biały, błyszczacy lub matowy, posiada 
usuwalny klej w postaci kropek średnicy ok. 1 mm,

Monomer o grubości 100 µ, biały, błyszczący, posiada perma-
nentny klej w kolorze niebieskim, na podkładzie szarego papieru, 
dodatkowo czynnik zapachowy .

Monomer o grubości 100 µ, biały, błyszczący lub matowy, posiada 
permanentny klej akrylowy.

Folia 100µ błyszcząca lub matowa biała, winylowa. Występuje z 
klejem permanentnym lub łatwousuwalnym lub kanalikowych 
jak również wersja block-out z czarnym klejem. 

Folia 80µ błyszcząca lub matowa biała, winylowa. Występuje z 
klejem permanentnym lub łatwousuwalnym.

Folia 100µ błyszcząca lub matowa biała, winylowa z klejem 
permanentnym lub łatwousuwalnym.

Zastosowanie / przeznaczenie

Wydruki wielkoformatowe krótko i średnioterminowe, druk 
solwentowy, lateksowy, UV.

Wydruki wielkoformatowe krótko i średnioterminowe, druk 
solwentowy, lateksowy, UV

Wydruki wielkoformatowe krótko i średnioterminowy, druk 
solwentowy, lateksowy, UV.

Folia do grafiki na szybach witryn i pojazdów do druku 
cyfrowego.

Materiał do aplikacji grafiki na ścianach i szybach w trybie 
EVENT –idealna do krótkoterminowych akcji informacyjnych 
wewnątrz pomieszczeń , może być wielokrotnie aplikowany 
na powierzchnie gładkie i strukturalne, drukowalny: solvent, 
ekosolvent ,UV, sito, latex.

Materiał do aplikacji uniwersalnych – fotorealistyczny druk i 
podbicie koloru białego przez niebieski klej wyróżniają ten 
produkt wśród innych popularnych folii , może być aplikowa-
ny na powierzchnie ciemne lub ściany, drukowalny: solvent, 
ekosolvent, UV, sito, latex, polecany do EPSON GS 6000.

Najpopularniejszy materiał do aplikacji uniwersalnych–fo-
torealistyczny druk, łatwe klejenie i zrywanie, może być 
aplikowany na dowolne powierzchnie, drukowalny: solvent, 
ekosolvent, UV, sito, latex, polecany do EPSON GS 6000.

Zastosowanie na zewnątrz oraz do wewnątrz. Do powierzch-
ni płaskich. Aplikacje krótkookresowe (do 3 lat).

Zastosowanie na zewnątrz oraz do wewnątrz. Do powierzch-
ni płaskich. Aplikacje krótkookresowe (do 3 lat).

Zastosowanie na zewnątrz oraz do wewnątrz. Do powierzch-
ni płaskich. Aplikacje krótkookresowe (do 3 lat).

Producent /
Dystrybutor

Producent: Neschen
Dystrybutor: 
Integart Poland Inc.

Producent: Kemica
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Producent: Oracal 
Dystrybutor: 
Integart Poland Inc.

Producent: 
Dystrybutor:
Integart Poland Inc

Producent: 
Neschen A.G.
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: 
Median Polska S.A.
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: 
Neschen A.G. 
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: RITRAMA 
Dystrybutor: Reprograf.

Producent: RITRAMA 
Dystrybutor: Reprograf.

Producent: BiDigital
Dystrybutor: Reprograf.

FOLIE POLIMERYCZNE

Logo Nazwa Produktu

3M™ Scotchcal™ serii IJ40

3M™ Scotchcal™ serii 50

3M™ Scotchcal™ serii 2330

IMAGIN IJ 5929 

JT 5929P błysk
JT 5928 P mat 

JT 5529 P

Charakterystyka

Folia do druku cyfrowego, PCW, walcowana, polimeryczna. 
Dostępna z klejem usuwalnym lub permanentnym, szarym lub 
transparentnym, w wersji kanalikowej (Comply™) lub bez kanali-
ków. Temp. aplikacji > +10° C, temp. stosowania od - 50° C do + 90° 
C. Grubość: 0,075 mm. Wykończenie: błysk i mat. Trwałość: do 7 lat.

Kryjąca folia ploterowa PCW, walcowana, polimeryczna o trwa-
łości do 5 lat. Dostępna w 60 kolorach. Temp. aplikacji: > +8° C, 
temp. stosowania od - 40° C do + 80° C. Grubość: 0,075 mm.
Wykończenie: błysk i mat. Trwałość: do 5 lat.

Translucentna folia PCW, walcowana, polimeryczna do reklamy 
podświetlanej, zarówno na nośnikach elastycznych jak i sztyw-
nych. Dostępna w 34 kolorach. Temp. aplikacji: > +10° C, temp. 
stosowania od - 40° C do + 90° C. Grubość: 0,8 mm. Wykończenie: 
satyna. Trwałość: do 5 lat.

Folia PCW średniookresowa o trwałości 7 lat, polimerowa o 
grubości 70 µ. Wykończenie folii – biały błysk. Powierzchnia folii 
doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury 
prac. Wyposażona jest w trwały, szary klej akrylowy na bazie 
solwentu, lub wysokiej klasy klej kanalikowy typu BF. Rewolucyjna 
formuła kleju BF przyspiesza do 50% czas pracy na tej folii.  Zaleca-
ny laminat – LF 3999, LF 3998.

Folia biała błyszcząca lub mat, polimerowa, 70μ, klej permanentny, 
akrylowy, nieprzeźroczysty (szary),podkład – papier 140 g/m².  
Trwałość 7 lat. Dodatkowo seria 5929 występuje z rozszerzeniem 
PM – podkład polietylenowany oraz MBF – klej kanalikowy. Pozna-
czona do druku  tuszami solwentowymi, eco- solwentowymi.

Folia biała błyszcząca, ultraplastyczna, o właściwościach folii wy-
lewanej, 55μ, klej permanentny, akrylowy szary, podkład – papier 
140g/m².  Trwałość 10 lat. Dodatkowo seria 5529 występuje z 
rozszerzeniem PM – podkład polietylenowany oraz MBF – klej 
kanalikowy. Poznaczona do druku  tuszami solwentowymi, eco- 
solwentowymi.

Zastosowanie / przeznaczenie

Folia średniookresowa do druku cyfrowego. 

Folia średniookresowa do wycinania ploterowego. 

Folia średniookresowa do reklamy podświetlanej. 

Do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, 
lateksowych jak i UV. Znakomita elastyczność folii czyni ten 
produkt doskonałym zarówno do aplikacji płaskich jak i na 
powierzchnie zakrzywione.

Folia do zastosowań zewnętrznych na płaskie lub lekko 
zakrzywione powierzchnie. Możliwość oklejania mało zakrzy-
wionych elementów samochodów np. burt, drzwi itp.

Folia do zastosowań zewnętrznych na zakrzywione 
powierzchnie. Możliwość zakrzywionych elementów samo-
chodów np. burt, drzwi itp.

Producent /
Dystrybutor

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: MacTac
Dystrybutorzy: 
Antalis Poland

Producent: Mactac
Dystrybutor: 
Alma Trend

Producent: Mactac
Dystrybutor: 
Alma Trend
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Logo Nazwa Produktu

GP-408 (ATP)

GP-410 Pg AE

DFP 20 

Ikonos Profiflex PRO GPT

Ikonos Profiflex Backlit

Ikonos Profiflex DECO 
Frosted / Dusted

Folie ORACAL ploterowe  
i ORAJET solwentowe

Ritrama RiJet 75

LG LD4910

LG LD393

Kemica Digit 75P/75P 
Air-Free

Solvoprint performance 
airglide 80

Solvoprint performance 
print 60-80

Solvoprint performance 
backlite

RI-JET 75 BIAŁA BŁYSK

Charakterystyka

Wysokiej jakości rozciągliwa folia. 
Polimerowa  Cast-Performance, o właściwościach folii wylewanej. 
80um.

Polimerowa folia, szary klej kanalikowy,
wysoki poziom bieli folii, grubość
całkowita 100μm.

Ultra-translucentna folia polimerowa biała matowa, trwałość na 
zewnątrz min. 7 lat, 85um.

Folia polimeryczna. Grubość 80 µ. Szerokości od 1,05 do 1,37 m.

Folia do podświetleń, przezroczysta. Grubość 80 µ. Szerokość 1,05 m.

Folia dekoracyjna typu frosted lub dusted. Grubość: 80 µ. Szerokości 
1,05 i 1,27 m.

Średniookresowe folie do zastosowań reklamowych.

Kalandrowana, polimeryczna, średniookresowa folia PCV, dostępna w 
błyszczącym i transparentnym wykończeniu. Klej trwały, szary – kryjący; 
grubość 75 µ. Dostępne formaty: 1,37 / 1,52 x 50 m.

Samoprzylepna folia polimeryczna translucentna, 5-letnia, grubość  
100 µ, klej akrylowy solwentowy, permanentny, wykończenie 
powierzchni: mat.

Samoprzylepna folia polimeryczna, 5-letnia, grubość 80 µ, klej szary, 
repozycjonowalny, kanalikowy „Air-Free”, wykończenie powierzchni : 
połysk.

Samoprzylepna folia polimeryczna, 5-letnia, grubość 75 µ, szary klej 
permanentny, wykończenie powierzchni : połysk.
Dostępna wersja z klejem kanalikowym „Air-Free”.

Polimer o grubości 80 µ, biały, błyszczący,szary klej kanalikowy.

Polimer o grubości 80 lub 60µ, biały, błyszczący, bezbarwny klej 
akrylowy.

Polimer o grubości 100µ, biały, satynowy, translucentny, klej przeźro-
czysty, akrylowy.

Folia 75µ błyszcząca lub matowa biała, winylowa z klejem: permanent-
nym lub czarnym klejem block-out,  z klejem z opóźnioną adhezją lub 
kanalikowym.

Zastosowanie / przeznaczenie

Do wszelkiego rodzaju przetłoczeń, także do grafiki 
samochodowej.

Do długookresowych wydruków, dająca wyjątkowe 
możliwości zadruku.

Idealna do podświetleń, zapewnia żywe kolory oraz jednoli-
te rozproszenie światła.

Najwyższej jakości, biała folia do aplikacji średnio i długo-
okresowych. Do druku dowolnymi atramentami.

Najwyższej jakości przezroczysta folia samoprzylepna do 
zastosowań w podświetleniowych (np. kasetony).

Folia dekoracyjna do dekoracji szyb, witryn, mebli o efekcie 
szronionego lub piaskowanego szkła. Możliwość zadruku.

Wycinanie na ploterze lub druk na drukarce solwentowej.

Średniookresowe aplikacje reklamowe 2D o najwyższej 
jakości i trwałości.

Wielkoformatowy druk solwentowy, reklamy podświetlane

Wydruki wielkoformatowe średnio i długo okresowe, 
aplikacja na pojazdach, druk solwentowy.

Wydruki wielkoformatowe średnio i długookresowe, druk 
solwentowy. 

Idealna do wydruków wysokiej jakości aplikowanych na 
trudnych powierzchniach do zadruku solventem, twardym 
solventem oraz lateksowego.

Idealna do wydruków wysokiej jakości aplikowanych  na 
płaskich powierzchniach w grubości 80µ. Zaś dobrze for-
mowalna w przetłoczeniach przy grubości 60µ, do zadruku 
Eko-solventem, twardym solventem, UV oraz lateksowego.

Idealna do wydruków na kasetony podświetlane, oddaje 
wyraziste kolory po podświetleniu, trwały na zewnątrz, 
do zadruku Eko-solventem, twardym solventem, UV oraz 
lateksowego.

Dedykowane do powierzchni lekko pofałdowanych, 
średniookresowe 
(do 5 lat).

FOLIE POLIMERYCZNE

Producent /
Dystrybutor

Producent: ATP
Dystrybutor:
 DYSKRET SP. Z O.O. 

Producent: ATP
Dystrybutor: 
DYSKRET SP. Z O.O. 

Producent: ASLAN
Dystrybutor: 
DYSKRET SP. Z O.O. 

Producent, 
dystrybutor: IKONOS

Producent, 
dystrybutor: IKONOS

Producent, 
dystrybutor: IKONOS

Producent: Orafol
Dystrybutor: 
Europapier-Impap

Producent: Ritrama
Dystrybutor: 
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: Lg Hausys
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.   

Producent: Lg Hausys
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Producent: Kemica
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Producent: Neschen A.G.
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen A.G.
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen A.G.
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: RITRAMA.
Dystrybutor:  
Reprograf.

Logo Nazwa Produktu

3M™ Controltac™ serii 
IJ180Cv3

3M™ Scotchcal™ serii IJ70

3M™ Scotchcal™ serii 100

3M™ Scotchcal™ serii 80

Charakterystyka

Najwyższej jakości permanentna pozycjonowana graficzna folia wyle-
wana. Możliwość aplikacji na podłoża płaskie i przetłaczane, również 
nitowane. Klej kanalikowy ułatwiający aplikację, pozycjonowany. Temp. 
aplikacji > +10° C, temp. stosowania od -40 C do + 95.
Grubość: 0,05 mm. Wykończenie: błysk. Trwałość: do 10 lat.

Permanentna wylewana folia graficzna do druku cyfrowego. Możliwość 
aplikacji na podłoża płaskie i z jednokierunkowymi przetłoczeniami, 
również nitowane. Temp. aplikacji > +4°C, temp. stosowania od -40°C 
do + 80. Grubość: 0,05 mm. Wykończenie: błysk. Trwałość: do 8 lat.

Najwyższej jakości folia wylewana do wycinania ploterowego. Moż-
liwość aplikacji na podłoża płaskie i przetłaczane, również nitowane. 
Dostępna w 170 kolorach, możliwość zamówienia kolorów specjalnych.
Temp. aplikacji: > +4° C, temp. stosowania od - 40° C do +110° C.
Grubość: 0,05 mm. Wykończenie: błysk (160, w tym 45 metalik) i mat 
(13, w tym 6 kolorów metalik). Trwałość: do 12  lat.

Wysokiej jakości folia wylewana do wycinania ploterowego. Możliwość 
aplikacji na podłoża płaskie i przetłaczane, również nitowane. Dostępna 
w 84 kolorach. Możliwość zamówienia kolorów specjalnych. Temp. apli-
kacji: > +8° C, temp. stosowania od - 40° C do +95° C. Grubość: 0,05 mm.
Wykończenie: błysk i mat. Trwałość: do 10 lat.

Zastosowanie / przeznaczenie

Najwyższej jakości pozycjonowana folia permanentna do 
druku cyfrowego. 

Wysokiej jakości pozycjonowana folia permanentna do 
druku cyfrowego. 

Najwyższej jakości folia wylewana do wycinania plotero-
wego.

Wysokiej jakości folia wylewana do wycinania ploterowego.

FOLIE WYLEWANE

Producent /
Dystrybutor

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

FOLIE WYLEWANE

Logo Nazwa Produktu

3M™ Scotchcal™ serii 3630

3M™ Scotchprint™ serii 1080

IMAGIN IJ 5629 PM

IMAGIN IJ 5529 

IJ 180 CONTROLTAC

IJ 70 SCOTCHCAL

JT 5629 PM

Ikonos Proficast

K75211

VV100

Folie ORACAL ploterowe  
i ORAJET solwentowe

Ritrama RiJet 50 Air Flow

HP Air Release Cast Vinyl

RI-JET 50 CAST

RI-JET 50 CAST AIR FLOW

RI-JET 50 CAST REPOSITIONABLE

Charakterystyka

Najwyższej jakości translucentna folia wylewana do reklamy 
podświetlanej. Dostępna w 57 kolorach, możliwość zamówienia 
kolorów specjalnych. Idealna do termoforowania, możliwy sito-
druk. Temp. aplikacji: > +16° C, temp. stosowania od - 45° C do  
+ 77° C. Grubość: 0,1 mm. Wykończenie: satyna Trwałość: do 12 lat.

Najwyższej jakości folia wylewna do całkowitej zmiany koloru 
samochodu. Wielowarstwowa, elastyczna, odporna na warunki 
atmosferyczne, rozciąganie i uszkodzenia. Możliwość oklejania 
zagiętych powierzchni. Klej kanalikowy (Comply™) ułatwiający 
aplikację. Temp. aplikacji: > +16° C, temp. stosowania od - 60° C  
do +107° C. Grubość: 0,09 mm. Wykończenie: mat, błysk, Carbon, 
szczotkowany metal.

Folia PCW długookresowa o trwałości 10 lat, wylewana o grubości 
50 µ,  biała błysk. Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, 
dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne i ostre kontury 
prac. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym 
materiałem aplikowanym na najtrudniejsze pojazdy. Wyposażona 
jest w trwały, szary, repozycjonowalny klej akrylowy na bazie 
solwentu. Zalecany laminat – LF 3499.

Folia PCW długookresowa, o trwałości 10 lat, polimerowa 
ultraplastyczna o grubości 55 µ, biała błysk. Powierzchnia folii 
doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury 
prac. Wyposażona jest w szary repozycjonowalny klej akrylowy 
na bazie solwentu, lub wysokiej klasy klej kanalikowy typu BF. 
Rewolucyjna formuła kleju BF przyspiesza do 50% czas pracy na 
tej folii. Zalecany laminat – LF 3499.

Folia PCW długookresowa o trwałości 10 lat, wylewana o grubości 
50 µ ,biała błysk. Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, 
dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Wyposażona jest w 
szary, trwały  repozycjonowalny klej akrylowy typu Controltac. 
W wersji Cv3-10 dodatkowo uzupełniony o formułę kanalikową 
Complay trzeciej generacji. Rewolucyjna formuła kleju Complay 
przyspiesza do 50% czas pracy na tej folii. Zalecane laminaty 3M: 
8519, 3M 8520, 8580. 

Folia PCW długookresowa, o trwałości 8 lat, wylewana o grubości 
50 µ, biała błysk. Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, 
dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne i ostre kontury 
prac. Wyposażona jest w szary bardzo mocny klej akrylowy, który 
trwale łączy wydruk z podłożem. Zalecany laminat – 3M Scotchcal 
IJ 70-114.

Folia biała błyszcząca, grubość 50μ, klej permanentny szary, pod-
kład –papier polietylenowany 130g. Trwałość 10 lat. Poznaczona 
do druku  tuszami solwentowymi, eco- solwentowymi.

Folia wylewana z długim czasem pozycjonowania (do 45 minut).  
Grubość: 50 µ. Szerokości od 0,91 do 1,37 m.

Matowa folia wylewana klasy Premium, 50um, trwałość 10-12 lat, 
dostępna z laminatem

Wylewane folie, 50um, trwałość do 10 lat, błyszczące oraz mato-
we, dostępne także z klejem kanalikowym

Najwyższej jakości folie do wycinania, oklejania aut i druku  
o długookresowej trwałości.

Wylewana, długookresowa folia PCV, dostępna w błyszczącym i 
transparentnym wykończeniu. Klej trwały, szary – kryjący, techno-
logia kanalikowa + właściwości repozycjonowania. Grubość 50 µ. 
Dostępne formaty: 1,37 / 1,52 x 50 m.

Samoprzylepna folia wylewana, 7-letnia, grubość: 50 µ, szary klej 
kanalikowy Air Free. Wykończenie powierzchni : połysk.

Folia 50µ  błyszcząca, biała, wylewana, winylowa z klejem 
permanentnym.

Folia 50µ  błyszcząca, biała, wylewana, winylowa z szarym klejem 
kanalikowym.

Folia 50µ  błyszcząca, biała, wylewana, winylowa z opóźnioną 
adhezją.

Zastosowanie / przeznaczenie

Najwyższej jakości wylewana folia translucentna do reklamy 
podświetlanej.

Najwyższej jakości folia wylewana do całkowitej zmiany 
koloru i tuningu aut

Do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, mild-
solwentowych, lateksowych jak i UV. Wybitna elastyczność 
folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do aplikacji na 
powierzchniach zakrzywionych, nitowanych czy z głębokimi 
przetłoczeniami.

Do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, 
lateksowych jak i UV. Wybitna elastyczność folii czyni ten pro-
dukt doskonałym zarówno do aplikacji na powierzchniach 
zakrzywionych, nitowanych czy z przetłoczeniami. Dla wersji 
z klejem kanalikowym BF zaleca się nacinanie wewnątrz 
przetłoczenia.

Do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, 
lateksowych jak i UV. Wybitna elastyczność folii czyni ten 
legendarny produkt doskonałym zarówno do aplikacji 
na powierzchniach zakrzywionych, nitowanych czy z 
przetłoczeniami. Właściwości folii powodują, że jest ona 
podstawowym materiałem aplikowanym na trudne pojazdy. 
Dla wersji z klejem kanalikowym Cv3 zaleca się nacinanie 
wewnątrz przetłoczenia.

Do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, 
lateksowych jak i UV. Doskonała elastyczność folii czyni 
ten produkt dogodnym do aplikacji na powierzchniach 
zakrzywionych, nitowanych czy z głębokimi przetłoczeniami. 
Właściwości folii powodują, że jest ona często używanym 
materiałem aplikowanym na najtrudniejsze pojazdy.

Folia do całkowitej aplikacji na pojazdach na trudne przetło-
czenia tj. zderzaki, klamki itp

Do aplikacji samochodowych w pełnym 3D (do najtrudniej-
szych przetłoczeń). Znakomite parametry aplikacji i druku 
dowolnymi atramentami.

Grafika Reklamowa na pojazdach, duża przyczepność na 
głębokich przetłoczeniach.

Całkowita zmiana koloru pojazdów, tuning, zabezpieczenie 
lakieru

Wycinanie na ploterze lub druk na drukarce solwentowej.

Najtrudniejsze powierzchnie 3D, długookresowe aplikacje 
reklamowe o najwyższej jakości i trwałości.

Grafika na pojazdach, druk solwentowy, lateksowy.

Dedykowane do głębokich przetłoczeń 2D i 3D, łatwo 
dostosowują się do różnych rodzajów powierzchni, długo-
okresowa (10 lat).

Dedykowane do głębokich przetłoczeń 2D i 3D, łatwo 
dostosowują się do różnych rodzajów powierzchni, długo-
okresowa (10 lat).

Dedykowane do głębokich przetłoczeń 2D i 3D, łatwo 
dostosowują się do różnych rodzajów powierzchni, długo-
okresowa (10 lat).

Producent /
Dystrybutor

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: MacTac
Dystrybutor: 
Antalis Poland

Producent: MacTac
Dystrybutor: 
Antalis Poland

Producent: 3M
Dystrybutor: 
Antalis Poland

Producent: 3M 
Dystrybutor: 
Antalis Poland

Producent: Mactac
Dystrybutor: 
Alma Trend

Producent, 
dystrybutor: IKONOS

Dystrybutor: 
Zmienkolor.pl

Dystrybutor: 
Zmienkolor.pl

Producent: Orafol
Dystrybutor: 
Europapier-Impap

Producent: Ritrama
Dystrybutor: 
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: HP
Dystrybutor:
Integart Poland Inc

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: Reprograf

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: Reprograf

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: Reprograf
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Logo

Papier
Nazwa Produktu

ARKTIKA, GC 1

Papier STS 140g satin,  
STS 200g satin, 
140g mat  

GFIOP 140g oraz 
GFIOP 212g

Aem Jet Papier 190g 
i 240g

Imola Pearl

Aem Jet Poster Gold 
170g

Aem Jet Papiery 
artystyczne

BlueBack Postart

WhiteBack Postart / 
Primeart

Ikonos Foto

Papier bilboardowy 
typu blueback

Papier typu 
whiteback

Papier typu city 
light.

Blueback

Citylight

Lightbox

Charakterystyka

Arktika 300 g, karton powlekany GC1  w dużym formacie 1200x1600, 
1600x2000 i BO.

Papiery posterowe do wydruków jakości fotograficznej do zadruku tuszami 
solwentowymi i UV. 

Papier z dodatkiem latexu o podwyższonej odporności na uszkodzenia me-
chaniczne oraz warunki atmosferyczne, do zadruku tuszami solwentowymi. 

Papier mikroporowy fotograficzny  PE w wersji błysk i satin do zadruku 
tuszami dye i pigment.

Mikroporowy, samoprzylepny papier fotograficzny o gramaturze 240 g, do 
zadruku tuszami dye i pigment.  

Papier matowy o bardzo dobrym kryciu na podłożu PE pozwalający na druk 
do 100% z każdej głowicy, nie faluje, do zadruku tuszami dye i pigment.

Papiery 230 g o powierzchniach strukturalnych do zadruku tuszami dye 
i pigment.

Gramatura 130 g/m2. Szerokości od 1,067 do 1,62 m.

Gramatura 130 lub 200 g/m2. Szerokości od 0,91 do 1,62 m.

Gramatura 220 g/m2. Szerokości od 0,91 do 1,52 m

Papier o niebieskim spodzie do reklamy wielkopowierzchniowej. Dostępne 
szerokości od 1,20 do 1,75 m, nawoje 150/ 300/ 600/ 1000 mb.

Gramatura 150 g/m², szerokości 1,27 do 1,52, nawój 150 mb.

Gramatura 150 g/m², szerokość 1,26 m i nawój 150 mb.

Jeden z najczęściej wykorzystywanych w Polsce powlekanych papierów 
typu „blueback”. Trwały, elastyczny, uniwersalny. Idealny do druku solven-
towego i UV. Gramatura: 115 g. Dostępne formaty: 1,27 / 1,37 / 1,60 x 100 
/ 300 / 600 m.

Powlekany papier z gładką powierzchnią, idealnie rozpraszający światło. 
Gramatura: 150 g. Dostępne formaty: 1,37 / 1,60 x 300 / 600 m.

Powlekany papier ze specjalną warstwą poliestrową dla zwiększenia 
odporności na rozerwanie, idealnie rozpraszający światło. Gramatura: 150 g. 
Dostępne formaty: 2,55 / 150 m.

Zastosowanie / przeznaczenie

Materiał ekologiczny do dwustronnego zadruku na płaskich 
ploterach UV stosowany we wnętrzach na elementy reklamowe. 

Materiały przeznaczone na plakaty, city lights itp

Materiał do aplikacji na ściany jako fototapeta.

Materiał przeznaczony do zdjęć wysokiej jakości.

Materiał przeznaczony do zdjęć wysokiej jakości z aplikacją na 
płyty kartonowo piankowe lub PCW. 

Przeznaczony do druku plakatów z dużym nasyceniem kolorów.

Materiał przeznaczony do druku zdjęć artystycznych, portretów, 
reprodukcji, kalendarzy, kart menu, zaproszeń, dyplomów itp.

Wysokiej jakości satynowany papier BB z niebieskim tyłem. Zna-
komite właściwości wchłaniania atramentu. Najszerszy gamut na 
rynku. Idealny do  billboardów, plakatów, fotografii.

Najwyższej jakości papiery plakatowe z białym tyłem. Znakomite 
właściwości wchłaniania atramentu. Najszerszy gamut na rynku. 
Idealny do plakatów, citylightów, fotografii.

Najwyższej jakości, błyszczący papier foto do druku atramentami 
eko, mild, hard-solwentowymi a także UV. Szeroki gamut barw.

Bilboardy i plakaty na zewnątrz i wewnątrz.

Reklama wewnętrzna.

Reklama podświetlana od tyłu.

Postery, billboardy, wielkoformatowe plakaty.

Citylighty, postery, reklama podświetlana.

Scroll-boardy

Producent /
Dystrybutor

Producent: IP Kwidzyn
Dystrybutor: 
Antalis Poland

Producent: Aem Jet
Dystrybutor: Alma Trend

Producent: Intelicoat 
Dystrybutor: Alma Trend

Producent: Aem Jet
Dystrybutor: Alma Trend

Producent: Sihl
Dystrybutor: Alma Trend

Producent: Aem Jet
Dystrybutor: Alma Trend

Producent: Aem Jet
Dystrybutor: Alma Trend

Producent: Sihl
Dystrybutor: IKONOS

Producent: Sihl
Dystrybutor: IKONOS

Producent, dystrybutor: 
IKONOS

Dystrybutor:
Europapier-Imapap

Dystrybutor:
Europapier-Imapap

Dystrybutor:
Europapier-Imapap

Producent: Ahlstrom
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: Ahlstrom
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: Ahlstrom
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Logo marki Nazwa produktu

PostArt Satin

PrimeArt Glossy

Wallpaper Sand / Linen 
/ Art FR

HP Wall Paper

HP Satin Poster Paper

HP Photorealistic Poster 
Paper

MAG PAPER

Printlux paper 120

Solvoprint paper 240 satin

Solvoprint photo paper 
200 glossy

Printlux satin paper 235 
instant dry

BD Whiteback Satin

Citylight White Visualjet

EMB Backlit paper 

Jetcol

VisualJet Blue
 

VisualJet White

Charakterystyka

Specjalnie powleczony papier w wykończeniu satynowanym, 
wodoodporny. Gramatura: 130 g. Dostępne formaty:  
1,06 / 1,37 / 1,62 x 61 m.

Specjalnie powleczony papier w wykończeniu pół-błyszczą-
cym, wodoodporny. Gramatura: 200g. Dostępne formaty:  
1,06 / 1,37 / 1,62 x 61 m.

Specjalnie powleczony papier o strukturze piasku, płótna oraz 
betonu, atestowany. Gramatura 300g. Dostępne formaty: 
1,27 x 20 m.

Tapeta papierowa z klejem, nie zawiera PVC, gr 175 gr/m², 
powierzchnia: mat.

Papier plakatowy, satynowy, 136 gr/m², do recyklingu.

Papier plakatowy, nie wymaga laminowania, 205 gr/m², do 
recyklingu.

Papier magnetyczny 375 g/m².

120 g/m² powlekany papier matowy.

240  g/m², satynowe wykończenie, głęboka biel.

200 g/m², biały, gładki.

180 g/m², matowy papier, śnieżnobiały, nie przepuszczający 
światła.

Papier powlekany satynowy w gram. 135 i 200 gr/m².

Biały, powlekany, lekko matowy w gram 135 gr/m². Bardzo 
równa gęstość papieru.

Biały, powlekany, lekko matowy w gram 150 gr/m²,
Bardzo równa gęstość papieru. 

Papier dostępny jest w kilku wariantach. Jetcol HTR 2000 – 70 
g, szer. 132, 162 cm; Jetcol HTR 3000 – 95 g., 111,8, 132, 162 cm;  
Jetcol HighSpeed (papier  szybkoschnący) – 95 g, 42, 132, 
162, 195, 226, 257 cm. Papier charakteryzuje się wyjątkowym 
utrzymaniem konturów oraz dokładnym odwzorowaniem 
szczegółów.

Powlekany papier bilboardowy do druku atramentami eco-  
i mild-solwentowymi. Niebieska strona papieru zabezpiecza 
powierzchnię przed prześwitywaniem. Papier charakteryzuje 
się: - zdumiewającą  rozdzielczością obrazów i reprodukcją 
kolorów, - atrament bardzo szybko wysycha; - bardzo duża 
odporność na warunki atmosferyczne, wodę, zarysowania i 
mięcie się. Również odpowiedni do druku atramentami UV.  

Powlekany papier bilboardowy do druku atramentami 
eco-solwentowymi. Papier charakteryzuje się: - zdumiewającą  
rozdzielczością obrazów i reprodukcją kolorów, - atrament 
bardzo szybko wysycha; - bardzo duża odporność na warunki 
atmosferyczne, wodę, zarysowania. Również odpowiedni do 
druku atramentami UV.

Przeznaczenie / Zastosowanie

Postery o wysokiej rozdzielczości.

Postery o wysokiej rozdzielczości.

Fototapety, dekoracje wewnętrzne, reprodukcje ścienne.

Grafika ścienna, druk lateksowy, UV.

Plakaty, podświetlane gabloty, tablice do wnętrz i na 
zewnątrz, druk solwentowy, lateksowy, UV.

Zdjęcia, plakaty, dekoracje, druk solwentowy, lateksowy, UV.

Reklamy, systemy oznakowań na lodówkach, dystrybuto-
rach, wew. i zew. grafika na metalowych powierzchniach

Najtańszy papier do wewnętrznych zastosowań, bardzo 
dobra jakość zadruku, dedykowany do zadruku tuszami 
wodnymi, pigmentowymi, ecosolventowymi, olejowymi 
oraz UV.

Przy wysokiej gęstości zadruku możliwe osiągnięcie 
obniżenia zużycia tuszy, dedykowany do zadruku tuszami 
ecosolventowymi, solventowymi i UV.

Zabezpieczenia zarówno na gorąco oraz na zimno
dedykowany do zadruku tuszami solventowymi, ecosolven-
towymi oraz UV.

Do zadruku atramentami wodnymi i pigmentowymi.

Plakaty, bilbordy.

Plakaty, reklamy podświetlane citylight.

Plakaty, reklamy podświetlane citylight.

Papier ten jest przeznaczony do transferu wydruków na 
materiał poliestrowy i niektóre poliamidy.  

Przyjazne środowisku rozwiązanie dla fotograficznej jakości 
plakatów i bilbordów przeznaczonych na zewnątrz.

Przyjazne środowisku rozwiązanie dla fotograficznej jakości 
plakatów, roll-upów, reklam do podświetleń,  bilbordów 
przeznaczonych na zewnątrz.

Producent /
Dystrybutor

Producent: Igepa Group
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: Igepa Group
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: Igepa Group
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: HP
Dystrybutor:
Integart Poland Inc

Producent: HP
Dystrybutor:
Integart Poland Inc

Producent: HP
Dystrybutor:
Integart Poland Inc

Dystrybutor:
Integart Poland Inc

Producent: Neschen A.G.
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen A.G.
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen A.G.
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen A.G.
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: BiDigital
Cham Paper
DataPlot
Dystrybutor: Reprograf

Producent: Cham Paper
Dystrybutor: Reprograf

Producent: DataPlot
Dystrybutor: Reprograf

Producent: 
Coldenhove Papier
Dystrybutor: TeBa

Producent: 
CHAM PAPER GROUP
Dystrybutor: TeBa

Producent: 
CHAM PAPER GROUP
Dystrybutor: TeBa
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Logo

Laminaty
Nazwa Produktu

3M™ laminat ochronny 
serii 8519/8520

3M™ laminat ochronny 
serii 8019/8020

PRINTCOVER

LF 3900

3M  8519

3M  8520

PrintCover 899 błysk
PrintCover 898 mat

LF 3899 błysk, 
LF 3898 mat

LF 3999błysk, 
LF 3998 mat

LF 3499 błysk

OFST 100

Ikonos LAM-PRO

Ikonos LAM-PRO

Ikonos LAMCAST

GP 412 
GP 420

GL-408

MP 326

Grubość

Grubość: 0,05 mm.
Wykończenie: błysk (8519) i mat (8520).

Grubość: 0,075 mm.
Wykończenie: błysk (8019) i mat (8020).

Folia PCW monomerowa, przezroczysta o grubości 70 mikronów, 
z klejem usuwalnym. Podkreśla kolorystykę wydruku, chroni 
pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem 
UV. Dobra relacja jakości do ceny. 

Folia PCW polimerowa,  przezroczysta, o grubości 80 mikronów, 
z klejem permanentnym, podkreśla kolorystykę wydruku, chroni 
pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką 
ochronę przed promieniowaniem UV.

Folia PCW wylewana, przezroczysta o grubości 50 mikronów z 
klejem permanentnym, podkreśla kolorystykę wydruku, chroni 
pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką 
ochronę przed promieniowaniem UV.

Folia PCW wylewana, przezroczysta o grubości 50 mikronów z 
klejem permanentnym, podkreśla kolorystykę wydruku, chroni 
pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką 
ochronę przed promieniowaniem UV.

Folia ochronna PCW, monomerowa, przeźroczysta błysk 70 μ, UV 
stabilna, trwałość 2 lata.

Folia ochronna PCW, monomerowa 80μ, przeźroczysta matowa, 
UV odporna, trwałość 3 lata.

Folia ochronna PCW, polimerowa, 80μ, przeźroczysta, błyszcząca, 
posiada filtr UV, trwałość 5 lat.

Folia ochronna PCW wylewana przeźroczysta błysk 40 μ, UV 
odporny, trwałość na zewnątrz 4 lata. Laminat przeznaczony do 
pełnego wyklejania samochodów.

Folia ochronna PCW, powierzchnia o strukturze piasku.

Monomeryczny laminat UV. Grubość: 80 mikronów. Szerokości: 
od 1,05 do 1,60 m.

Polimeryczny  laminat UV. Grubość: 75 mikronów. Szerokości: od 
1,05 do 1,37 m.

Laminat wylewany. Grubość: 50 mikronów. Szerokości: od 1,02 
do 1,52 m.

Antypoślizgowe, podłogowe laminaty ze strukturą piasku, 120 
i 200 um, certyfikaty na poślizg (R9 i R10) oraz palność (B1). 
Szerokości 104, 130, 140 i 155 cm.

Polimeryczny do laminowania na zimno, 65μm.

Certyfikowany laminat ze strukturą antypoślizgową wodoodpor-
ny klej, 125um

Zastosowanie / przeznaczenie

Laminat ochronny PCW, wylewany do graficznych folii  wyle-
wanych 3M. Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, 
aplikowany na zimno.

Laminat ochronny PCW walcowany polimeryczny do graficz-
nych folii polimerycznych 3M. Do zastosowań zewnętrznych i 
wewnętrznych, aplikowany na zimno.

Podstawowy laminat błyszczący do folii krótkookresowych,  
monomerowych MACtac.

Podstawowe laminaty: błyszczące i matowy  do folii polimero-
wych, średniookresowych MACtac.

Wysokiej klasy laminat błyszczący do folii długookresowych, 
wylewanych 3M.

Wysokiej klasy laminat matowy do folii długookresowych, 
wylewanych 3M.

Reklama wielkoformatowa do krótko i średnioterminowych 
aplikacji na płaskie powierzchnie.

Reklama wielkoformatowa do krótko i średnioterminowych 
aplikacji na płaskie powierzchnie.

Reklama wielkoformatowa do średnioterminowych aplikacji 
na lekko zakrzywione powierzchnie .

Reklama wielkoformatowa do długoterminowych aplikacji. 
Laminat przeznaczony do pełnego wyklejania samochodów

Folia do grafik podłogowych – antypoślizgowa.

Laminat UV do aplikacji do 1-2 lat. Laminacja na zimno. 
Grubszy papier ułatwiający laminację.

Laminat UV do aplikacji długoterminowych do 5-7 lat. Do 
laminacji do 5-7 lat.

Do zabezpieczania grafik samochodowych i innych aplikacji w 
najtrudniejszych warunkach do 5-7 lat.

Trwała ochrona grafik podłogowych, trwałość do 1 roku.

Do długookresowych aplikacji zewnętrznych i wewnętrznych, 
szczególnie do stosowania z folią 
polimeryczną Cast-Performance.

Dedykowany do folii DFP 46 na zewnętrzne powierzchnie 
chropowate (np. asfalt, płyty chodnikowe, kostka brukowa)

Producent /
Dystrybutor

Producent: 3M
Dystrybutorzy: Antalis, 
Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutorzy: Antalis, 
Tuplex

Producent: MacTac
Dystrybutor: Antalis

Producent: MacTac
Dystrybutor: Antalis

Producent: 3M
Dystrybutor: Antalis

Producent: 3M
Dystrybutor: Antalis

Producent: Mactac
Dystrybutor: Alma Trend

Producent: Mactac
Dystrybutor: Alma Trend

Producent: Mactac
Dystrybutor: Alma Trend

Producent: Mactac
Dystrybutor: Alma Trend

Producent: X film
Dystrybutor: Alma Trend

Producent, 
dystrybutor: IKONOS

Producent, 
dystrybutor: IKONOS

Dystrybutor: IKONOS

Producent: ATP
Dystrybutor: 
DYSKRET SP. Z O.O. 

Producent: ATP
Dystrybutor: 
DYSKRET SP. Z O.O. 

Producent: ASLAN
Dystrybutor: 
DYSKRET SP. Z O.O. 

Logo Nazwa Produktu

SL 95 

SL  17,18, 310- 312,  200

ORAGUARD

GraphLam Ice SandFloor

ProLamination PS Crystal 
Grit 

GraphLam Hot Light-
Blocker

ProLamination Crystal 

ProLamination ULTRA 
CLEAR MOUNT 

Ritrama RiJet 30 Cast Clear

Ritrama RiJet 50 Cast Clear

GBC Arctic Universal Matt 
/ Gloss

ATP Floor Talker

Grubość

50um poliestrowy laminat anty-graffiti 

Szeroka oferta laminatów o grubości 50-70um, polime-
rowe, monomerowe, z ochroną UV lub bez, błyszczące, 
matowe, satynowe.

Szeroki zakres laminatów od monomerycznych 
poprzez polimeryczne do wylewanych w wielu szero-
kościach i grubościach.

Certyfikowany laminat podłogowy PVC o grubości 
125 mic.

Laminat PVC o strukturze drobnego piasku, grubość 
100 mic.

Laminat z wbudowaną warstwą aluminiową, grubość 
75, 125 i 250 mic.

Laminat poliestrowy z klejem aktywowanym 
termicznie,

Folia montażowa

Błyszczący, wylewany laminat PCV z klejem trwałym. 
Grubość 30mic. Dostępne formaty: 1,37 / 1,52 x 50 m.

Błyszczący, wylewany laminat PCV z klejem trwałym. 
Grubość 50mic. Dostępne formaty: 1,22 / 1,37 / 1,52 
x 50 m.

Klasyczny laminat PCV, klej trwały w wykończeniu 
błyszczącym i matowym, grubość 80mic. Dostępne 
formaty: 1,04 / 1,27 / 1,37 / 1,53 x 50  m.

Strukturalny laminat PCV z klejem trwałym, grubość 
100mic. Dostępne formaty: 1,04 / 1,30 / 1,40 x 50  m.

200 mic

80 mic

70 mic

150 mic

80 mic

Zastosowanie / przeznaczenie

Ochrona wydruków przed aktami wandalizmu, zapewnia łatwe usunię-
cie graffiti/ do tworzenia tablic konferencyjnych

Ochrona grafik przed uszkodzeniami i UV. Idealne do  map, książek, 
plakatów, zdjęć, wydruków wielkoformatowych itp.

Ochrona reklamy przed czynnikami zewnętrznymi i promieniami UV.

Naklejki podłogowe (odpowiednie certyfikaty), systemy pop-up, roll-up
Wysokiej jakości folia podłogowa, jednoroczna, samoprzylepna, odpor-
na na ścieranie, antypoślizgowa - certyfikat antypoślizgowy zgodny z 
normami DIN 51130 oraz BGR 181.
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Krótkoterminowe grafiki podłogowe (nie posiada stosownych atestów), 
systemy pop-up, roll-up, podkładki pod myszki.
Samoprzylepny laminat o strukturze drobnego piasku, cechuje go duża 
odporność na zarysowania. Przeznaczony do zewnętrznych i wewnętrz-
nych aplikacji. UV stabilny.

Podkład do systemów roll-up, pop-up.
Materiał aktywowany termicznie (95-105°C) z warstwą aluminiową, która 
stanowi barierę w przenikaniu światła. Idealny jako podkład do produkcji 
paneli graficznych. W zastosowaniu z Prolamination Crystal daje odpo-
wiednią sztywność i wytrzymałość panelom graficznym.

Panele graficzne przeznaczone do systemów pop-up i roll-up.
Laminat aktywowany termicznie (85-100°C) o szlachetnym krystalicz-
nym wykończeniu struktury drobnego piasku. Duża odporność na 
zarysowania. Idealny do wykonania paneli graficznych (w połączeniu z 
GraphLam Hot LightBlocker) do ścianek wystawienniczych, roll-up.

Super przeźroczysta folia klejowa obustronnie zabezpieczona wysokiej 
jakości folią separacyjną. Dzięki idealnie gładkiej powierzchni i wysokiej prze-
źroczystości zapewnia optymalny efekt podczas naklejania grafiki od frontu 
na szyby, plexi itp. Klej pomiędzy grafiką i przezroczystym podłożem .

Elastyczny laminat do najtrudniejszych powierzchni 3D, szczególnie do 
grafik samochodowych.

Elastyczny laminat do najtrudniejszych powierzchni 2D oraz 3D, szcze-
gólnie do grafik samochodowych.

Zabezpieczenie wydruków.

Ochrona grafik podłogowych i wystawienniczych.

Samoprzylepne folie zabezpieczające do grafiki podłogowej, trwałość: 
3 lata, 2 wzory.

Samoprzylepne folie zabezpieczające do grafiki, matowe lub błyszczące.

Samoprzylepne folie zabezpieczające do grafiki, matowe lub błyszczące, 
trwałość: 3 lata.

Samoprzylepne folie zabezpieczające do grafiki, super redukcja 
odblasków.

Samoprzylepne folie zabezpieczające do grafiki, polimerowy.

Dystrybutor

Producent: ASLAN
Dystrybutor: DYSKRET 
SP. Z O.O. 

Producent: ASLAN
Dystrybutor: DYSKRET 
SP. Z O.O. 

Producent: Orafol
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Dystrybutor:
Graph-Expert

Dystrybutor:
Graph-Expert

Dystrybutor:
Graph-Expert

Dystrybutor:
Graph-Expert

Dystrybutor:
Graph-Expert

Producent: Ritrama
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: Ritrama
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: GBC
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: ATP
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: LG Hausys
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Producent: Seal
Dystrybutor: Integart 
Poland Inc.

Producent: Seal
Dystrybutor: Integart 
Poland Inc.

Producent: Seal
Dystrybutor: Integart 
Poland Inc.

Producent: Neschen
Dystrybutor: Integart 
Poland Inc.
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Logo Nazwa Produktu

LG LP40000/LP41000

SEAL PRINT
SHIELD BASE

SEAL UV SOL LAM

SEAL PRINT SHIELD DEEP 
CRYSTAL

SOLVOPRINT PERFOR-
MANCE CLEAR

Filmolux PP gloss, matt, 
sand, satin

Solvoclear easy
 Protect

Filmolux easy clear -  gloss, 
matt

Intermedian eco gloss

Intermedian eco luster

Intermedian Pro Glossy/
Matt UV

Promedian Anti-Graffiti UV

Promedian Ultra High 
Gloss UV

Beko

LAMINATY UNIWERSALNE 
RI-1867 (błysk), RI-2867 
(półmat), RI-2877 (mat)

LAMINATY Z FILTREM UV
RI-2067 (mat), RI-2967 
(półmat), RI-2977 (mat)

LAMINAT RI-JET 75 MATT 
CLEAR oraz RI-JET 75 
GLOSS CLEAR 

LAMINATY RI-JET 30 
FLEXI LAM 
RI-JET 50 ULTRACLEAR

LAMINAT PODŁOGOWY 
RI-121/200

Grubość

200 mic

80 mic

70 mic

150 mic

80 mic

80 mikr, polipropylen PP, błyszczący, przyjazny dla środowiska.

40 mikr., polipropylenowa folia orientowana,  
bardzo przejrzysta i błyszcząca.

80 mikr., ekonomiczne PCV, przeźroczyste, błyszczące  
lub matowe, mocny klej akrylowy.

65 mikr., polipropylen, błysk.

85 mikr., PCV, matowo satynowy.

75 mikr. PCV, błyszczący i matowy.

50 mikr. polipropylen, błysk.

125 mikr., poliester, lustrzany połysk, idealnie  
przezroczysty klej.

160 mikr. struktura płótna lnianego, matowy

Grubość: 70 µ. Transparentny.

Grubość: 70 µ. Z filtrem UV.
Transparentny. Winylowy.

Grubość: 75µ. Transparentny.
Transparentny. Winylowy.

Grubość: 30µ. Transparentny.
Grubość: 50µ. Transparentny.

Grubość: 200µ. Transparentny.
Laminat strukturalny.

Zastosowanie / przeznaczenie

Samoprzylepne folie zabezpieczające do grafiki podłogowej, 
trwałość: 3 lata, 2 wzory.

Samoprzylepne folie zabezpieczające do grafiki, matowe lub 
błyszczące.

Samoprzylepne folie zabezpieczające do grafiki, matowe lub 
błyszczące, trwałość: 3 lata.

Samoprzylepne folie zabezpieczające do grafiki, super redukcja 
odblasków.

Samoprzylepne folie zabezpieczające do grafiki, polimerowy.

Posiada filtry UV, do zastosowań wewnętrznych i krótkotermi-
nowych zewnętrznych.

Antygraffiti, do szyb , wystaw, wydruków , paneli narażonych 
na zabrudzenia, wysoki połysk w ekologicznym wydaniu.

Popularna folia laminująca do zastosowań wewnętrznych i 
krótkoterminowych zewnętrznych. 

Ekologiczny laminat idealnie błyszczący do zastosowań 
wewnętrznych z klejem akrylowym.

Ekonomiczny laminat do zastosowań wewnętrznych z klejem 
akrylowym.

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, posiada filtry 
UV.

Odporny na zabrudzenia oraz promienie UV, zapewnia dosko-
nałą klarowność oraz kontrast kolorów. Idealny do aplikacji np. 
na kioskach, przystankach.

Dedykowany do wymagających aplikacji np. wydruków 
fotograficznych, efekt powiększenia, wydobywa detale, 
kontrasty i kolory.

Głęboko strukturalny, dedykowany do laminowania prac 
fotograficznych, do zastosowań wewnętrznych

Do stosowania z foliami monomerowymi.

Do stosowania z foliami monomerowymi. Dodatkowa ochro-
na przed promieniowaniem UV.

Do stosowania z foliami polimerowymi.

Do stosowania z foliami wylewanymi.

Laminowanie grafik podłogowych. Do laminowanie fotografii. 
Wysoka odporność na ścieranie.

Producent /
Dystrybutor

Producent: LG Hausys
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Producent: Seal
Dystrybutor: Integart 
Poland Inc.

Producent: Seal
Dystrybutor: Integart 
Poland Inc.

Producent: Seal
Dystrybutor: Integart 
Poland Inc.

Producent: Neschen
Dystrybutor: Integart 
Poland Inc.

Producent, dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent, dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent, dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent, dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent, dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent, dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent, dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent, dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent, dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: Reprograf

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: Reprograf

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: Reprograf

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: Reprograf

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: Reprograf
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Atramenty
Logo Nazwa Produktu

Marabu

Color + Series 30 BP

IKONOS

MUTOH

DURST

Fujifilm Sericol 
Color+

Fujifilm Sericol 
Uvijet

EDERRA

KML INKS

SINTRA

SIOEN

UltraVu 5 inks
 

Vutek FabriVu INKS

Vutek QS-2000 inks

Tusze oryginalne 
SS21

Tusze Mimaki  UV 
LF-200

Tusze Mimaki UV 
LH-100

Tusze Quattro 
Mimaki PLUS

Tusze Quattro VUV

FEI YEUNG UNION
SK4

Charakterystyka 

Sześciokolorowy atrament eco solventowy przeznaczony do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych. Szeroki gamut kolorów, 
wysoka trwałość całkowite bezpieczeństwo aplikacji wewnętrznych to cechy charakteryzujące tusze Marabu. Tusz na bazie 
glikolu.

Tusze typu BP Color+ zostały specjalnie opracowane do stosowania w ploterach drukujących głowicami marki EPSON. 
Sześciokolorowa seria 30 BP charakteryzuje się mocnym nasyceniem i wysoką trwałością kolorów. Atrament BP Color+ jest 
atramentnerm mild solventowym. Zawartość cykloheksanolu poniżej 5%.

eco   cykloheksanon 0%  CMYK LmLc, mild cykloheksanon<10%  CMYK LmLc, hard cykloheksanon<15%  CMYK LmLc 

Eco Ultra  cykloheksanon 0%  CMYK LmLc, mild cykloheksanon<10% CMYK, hard cykloheksanon 10-40% CMYK LmLc 

Durst cykloheksanon 0%    CMYK LmLc, White 

Rodzina atramentów do różnego typu drukarek wielkoformatowych. W tuszach tych zastosowano pigmenty o najwyższej 
jakości oraz unikalną technologię dyspersji Micro-V opracowaną przez firmę Sericol. Stosuje się je w drukarkach typu XLJet, 
GrandJet, Turbojet, Jeti, Vutek, Nur Fresco, RodinJet, MyJet oraz w różnych drukarkach z głowicami Xaar (także produkcji chiń-
skiej). Atramenty dostępne są w opakowaniach 1 lub 5 litrów (zależnie od typu) w palecie kolorów CMYK lub CMYKLcLm.

Rodzina atramentów utrwalanych UV do różnych drukarek wielkoformatowych. W tuszach tych zastosowano pigmenty o 
najwyższej jakości oraz unikalną technologię dyspersji Micro-V opracowaną przez firmę Sericol. Dostępne w opakowaniach 5 
litrów w palecie CMYK lub CMYKLcLm.

Skład atramentu: nie zawiera cykloheksanolu, formuła eco oparta na kwasach organicznych. Kolory: yellow, magenta, black, 
cyan, light magenta i light cyan. Opis: Belgijski tusz eco-solwentowy Ederra zawiera pigmenty identyczne z oryginlanymi, 
gwarantujące najwyższą jakość i najbliższe odwzorowanie  kolorów do oryginału. Zaletą Ederry jest wydajność, niezmienność 
parametrów oraz szybszy czas schnięcia niż w przypadku oryginalnego atramentu. Ceniony jest za wysokie wysycenie kolorów 
dające mocne barwy, bezzapachowość oraz możliwość pracy na oryginalnych profilach. Kartridże 440 ml, 1l. www.ederra.be

Skład atramentu: atrament mildsolwentowy - zawiera tylko 5% cykloheksanolu). Kolory: yellow, magenta, black, cyan, light ma-
genta i light cyan. Opis: Najpopularniejszy atrament mildsolwentowy na Rolanda. Istnieje na polskim rynku od 7 lat (wcześniej 
pod marką Flemink II). Właściowści: wysoka jakość i stabilność wydruku, szeroki gamut kolorystyczny – kolory zbliżone do ory-
ginału na poziomie 90%, zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki zewnętrzne - w wyniku modyfikacji 
atrament został dostosowany do polskich warunków klimatycznych. Nieszkodliwy dla ludzi i środowiska.

Skład atramentu: atrament mildsolwentowy - zawiera tylko 5% cykloheksanolu). Kolory: yellow, magenta, black, cyan. Opis:  
Belgijski atrament Sintra dedykowany do ploterów Mutoh i Mimaki wyposażonych w głowice DX5). Właściwości: wysoka jakość 
i stabilność wydruku, szybki czas schnięcia, odporny na warunki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne. Szerokie spektrum 
podłoży do druku. www.sintraink.be

Opis: Eco-solwentowy atrament belgijskiego koncernu SIOEN,  dedykowany do ploterów wyposażonych w głowice DX4, DX5. 
Właściwości: bardzo wysoka jakość i stabilność wydruku, szybki czas schnięcia, odporny na warunki zewnętrzne i uszkodzenia 
mechaniczne. Szerokie spektrum podłoży do druku. www.sioen.com

Kolory: C,M,Y,K, Lt C, Lt M, Lt Y, Lt B. Tusze produkowane przez firmę EFI  są to tusze o najwyższej jakości w świecie. Tusze opraco-
wane przez firmę Vutek są przeznaczone do produkcji wysokiej jakości obrazów. Żadne inne tusze nie zapewniają tak wysokiej 
jakości, stabilności i odporności.  Charakteryzują się szybkim schnięciem, są odporne na wilgoć, wysokie i niskie temperatury 
oraz promieniowanie UV. Występują w butelkach 3,25l.

Kolory: CMYK, Lt C, Lt M, Lt Y, Lt B. Tusze do druku bezpośrednio na tkaninach. dzięki temu można uzyskać najlepszą jakość 
druku i idealne odzwierciedlanie kolorów. Występują w butelkach 3,25 l.

Kolory : C,M,Y,K, Lt C, Lt M, W. Rodzina tuszy Vutek QS Series  firmy EFI otrzymała akceptację Nordic Ecolabelling Board (NEB), 
jednostki międzynarodowej, prestiżowej organizacji Global Ecolabelling Network, której głównym celem jest upowszechnianie 
ekologicznych strategii w przemyśle. Tusze zostały poddane  szczegółowym badaniom gdyż Proces certyfikacyjny obejmuje 
badania z zakresu chemikaliów, lotnych związków organicznych i metali ciężkich, takich jak rtęć czy ołów. Tusze EFI, które 
pomyślnie przeszłe testy NEB to tusze drugiej generacji, które są jeszcze bardziej wszechstronne niż poprzednia seria. Są 
niezwykle elastyczne, co sprawia, że świetnie nadają się do druku zarówno na materiałach sztywnych, jak i z roli. Występują w 
butelkach 3,25 l.

Kolory: C,M,Y,K. Tusze zapewniają szybkie schnięcie, odporność na zarysowania oraz zdolność dopasowania się do różnych 
podłoży. Występują w kasetach 440 ml.

Kolory: C,M,Y,K, W. Tusze elastyczne łatwo dopasowują się do różnych powierzchni. Atramenty Mimaki UV nie zawierają 
żadnych składników powodujących emisję lotnych substancji organicznych (VOC) do atmosfery. Oznacza to brak konieczności 
instalowania systemów wentylacyjnych i przyjazne środowisko pracy. Występują w kasetach 600 ml.

Kolory: C,M,Y,K, W. Tusz LH-100 suszony UV LED zapewnia szeroki gamut kolorystyczny oraz doskonałą odporność na zadrapa-
nia i czynniki chemiczne. Twarde atramenty Mimaki gwarantują doskonałe krycie, wysoki połysk, umożliwiają wykonywanie 
prac o nasyconych barwach i precyzyjnym rysunku najdrobniejszych detali, także w przypadku podłoży kolorowych oraz 
transparentnych. Występują w kasetach 220 ml.

Kolory C,M,Y,K. Tusze szybkoschnące, odporne na zarysowania. Gwarantują intensywne barwy. Dostępne w butelkach 1l oraz 
hermetycznie zamkniętych metalizowanych torbach 2l do systemów stałego zasilania. Małe cząsteczki pigmentu powodują 
zwiększenie stabilności tuszu w samej głowicy i minimalizują problem zatykania dysz. Dzięki czemu zmniejsza się ryzyko 
awaryjności urządzenia oraz ilość przerw spowodowanych koniecznością czyszczenia głowic.

Tusze wysokiej jakości, szybko schnące o głębokim gamucie kolorystycznym. Dostępne w kasetach 5 l.

Tusz występuję w kolorach: Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Magenta, Light Cyan, Flush zawartość cykloheksanolu 10-
20 %. Produkowany przez F.Y. Union zatwierdzany przez Printek Seiko i certyfikowany. Często podrabiany. Kompatybilny z 
głowicami SPT -510 35 pl i SPT-1020 35pl.           

Zastosowanie

Roland, Mimaki, Muton, drukar- 
ki wielkoformatowe wykorzy-
stujące głowice marki EPSON

Roland, Mimaki, Muton, drukar- 
ki wielkoformatowe wykorzy-
stujące głowice marki EPSON

Różne plotery (eko, mild, 
hard-solvent)

Mutoh (eko, mild, hard-solvent)

Durst (UV)

XLJet, GrandJet, Turbojet, Jeti, 
Vutek, NUR Fresco, RodinJet, 
MyJet, inne z głowicami Xaar

Nur Expedio, Nur Tempo, Durst, 
Matan i inne

Atrament do ploterów: Roland, 
Mutoh i Mimaki (wyposażone 
w głowice DX4, DX5)

Atrament do ploterów: Roland, 
Mutoh i Mimaki (wyposażone 
w głowicę DX-4)

Atrament do ploterów typu   
Mutoh i Mimaki (wyposażone 
w głowice DX5)

Atrament do ploterów wyposa-
żone w głowicę DX4, DX5

Vutek UltraVu 3360, 5330

Vutek FabriVu

Vutek QS-2000, Vutek QS-3200

Mimaki JV33 oraz HS do 
Mimaki JV5

Mimaki UJV-160

Mimaki UJF-3042

Mimaki JV33/JV5/JV3

Vutek UltraVu 3360, 5330

Maszyny z głowicami SEIKO  
SPT twardy solwent.

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor:  
Alma Trend

Dystrybutor: 
Alma Trend

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium

Producent: MUTOH
Dystrybutor: Atrium
Producent: DURST
Dystrybutor: Atrium
Dystrybutor: 
Fujifilm Sericol Polska 
Sp. z o.o.

Dystrybutor: 
Fujifilm Sericol Polska 
Sp. z o.o.

Dystrybutor:  
KML Solutions

Dystrybutor:  
KML Solutions

Dystrybutor:  
KML Solutions

Dystrybutor:  
KML Solutions

Dystrybutor: 
Reprograf

Dystrybutor: 
Reprograf

Dystrybutor: 
Reprograf

Dystrybutor: 
Reprograf

Dystrybutor: 
Reprograf

Dystrybutor: 
Reprograf

Dystrybutor: 
Reprograf

Dystrybutor: 
Reprograf

Dystrybutor: 
Plotserwis

Logo Nazwa Produktu

Bordeaux

Atramenty Wide 
Format Triangle: JVS, 
JVV, MLD, HPS, SCP

Atramenty Super 
Wide Format Triangle: 
VUV, FCO, STX, TBO

Atramenty UV 
Triangle:
RHU, EXP, P2V

Atramenty sublima-
cyjne: Seria S4 Subli, 
Seria SP Subli, 
Seria Elvajet.

Mimaki

Mimaki

Huntsman

Manoukian

Charakterystyka 

Najbardziej przyjazny środowisku tusz na bazie rozpuszczalników. Praktycznie bezwonny, maksymalnie odporny 
na światło, posiada szeroki gamut barwny oraz wysoką gęstość optyczną. Odporność na warunki zewnętrzne 
gwarantowana do 2 lat. Atramenty są zgodne kolorystycznie z oryginalnym atramentem ECOsol max.

Najwyższej jakości atramenty produkowane wedle standardów zgodności z wymogami systemu Reach. Wy-
różniają się wysoką odpornością na promienie ultrafioletowe oraz oddają wierne nasycone kolory przy wysokiej 
wydajności druku. Dzięki inwestycjom w badania i rozwój atramentów Triangle zapewnia kompatybilność z 
wiodącymi producentami głowic. Zapewnia również stałą jakość dostarczanych produktów dzięki ścisłej kontroli 
jakości na etapie produkcji i dystrybucji.

Unikalnej jakości atramenty dostosowane pod kątem wiodących producentów maszyn SWF zapewniające stałą 
jakość oraz wydajność w pełni wykorzystując możliwości maszyny w oparciu o najnowsze technologie. Zapew-
niają stabilność, dużą odporność na promieniowanie uv. Dostępne w zależności od maszyny w pełnej kolorystyce 
kompatybilnej z daną maszyną.

Jedyne na rynku i uznane na całym świecie atramenty uv Triangle to gwarancja pełnej kompatybilności z daną 
maszyną oraz stała jakość w oparciu o potrzeby klientów co do adhezji do podłoży, głębi i bogactwa kolorów 
jak wykorzystania pełnej wydajności maszyny bez utraty jakości. Produkowane wedle standardów zgodności z 
wymogami systemu Reach.

Innowacyjne atramenty sublimacyjne do druku cyfrowego.  W pełni ekologiczne i spełniające najwyższe 
standardy co do zastosowań na materiałach poliestrowych oznaczonych certyfikatem Oekotex.  W ofercie 4 
serie atramentów w zależności  technologii druku, maszyny oraz przeznaczenia. Gwarancja jakości kolorów oraz 
najwyższe paramenty techniczne, przy wysokiej wydajności.

Atramenty utwardzane lampami UV LED – LF-200 (elastyczny)/LH-100 (twardy). Nie zawierają cykloheksanonu. 
Dostępne kolory: CMYK+W+lakier. Lakier dostępny wyłącznie z atramentami LH-100. Atrament twardy LH-100 
przeznaczony do druku na sztywnych mediach, atrament elastyczny LF-200 jest dedykowany do druku na 
materiałach elastycznych, przeznaczonych do termoformowania.

Atramenty SS21, HS, ES3. Zawartość cykloheksanonu: SS21 –nie zawiera, HS – 0,1-5,0 %, ES3 – nie zawiera. Dostęp-
ne kolory: SS21- CMYK, Lc, Lm, HS – CMYK,Lc,Lm, ES3 – CMYK,Lc,Lm,W, srebrny. Atramenty przeznaczone do druku 
na bannerach, foliach, papierach itp.

Zawartość cykloheksanonu – nie zawiera, warianty kolorystyczne: CMYK, Blue, Orange. Atrament do druku transfe-
rowego i bezpośredniego na materiałach poliestrowych.

Zawartość cykloheksanonu – nie zawiera, warianty kolorystyczne – CMYK, Lm, Lc, pomarańczowy, niebieski, 
czarny plus, żółty fluo, szary, turkusowy, różowy fluo, czerwony.
Atrament do druku transferowego i bezpośredniego na materiałach poliestrowych

Zastosowanie

Roland, Mimaki

Atramenty do maszyny typu Wide 
Format (Mimaki, Roland, Mutoh, 
HP, SEIKO).

Atramenty do maszyny typu Super 
Wide Format (Vutek,Durst,Nur,HP 
Scitex).

Atramenty do maszyny UV  (Durst, 
Nur, HP Scitex, Vutek).

Atramenty sublimacyjne do 
maszyn Mimaki, Roland, D-Gen, 
Mutoh, Epson, Dupont, Aquajet.

Do ploterów UV

Do ploterów tekstylnych

Do ploterów tekstylnych

Do ploterów tekstylnych

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor: PolKos

Dystrybutor: 
Sico Polska

Dystrybutor: 
Sico Polska

Dystrybutor: 
Sico Polska

Dystrybutor: 
Sico Polska

Dystrybutor: TeBa

Dystrybutor: TeBa

Dystrybutor: TeBa

Dystrybutor: TeBa

Siatki
Logo Nazwa Produktu

IKONOS MESH

IKONOS MESH

Siatka z podkładem 
i bez.

Mesh Summit

EasyMesh FR

Steiko Mesh 270 

Steiko Mesh 270 Plus

 Steiko Mesh 300 

Solvoprint PVC 
Mesch Superior

EMB Siatka Mesh 

Charakterystyka

Siatka bez podkładu. Liczba splotów: 1000x1000.
Szerokości: od 2,20 do 3,20 m.

Siatka z podkładem.
Liczba splotów: 1000x1000.
Szerokości: od 1,27 do 3,20 m.

Dostępne wersje o splocie 1000x1000: 12x12 oraz 9x9 do 5,00 m szerokości.

Powlekana siatka PCV klasy Premium z przeplotem w wykończeniu błyszczącym o 
finalnej gramaturze 350gr. Stabilna i trwała konstrukcja dzięki wytrzymałym włóknom 
1100x1100Dtex. Dostępny atest B1/M1 oraz obustronne lakierowanie. Idealna do 
druku solventowego i UV. Dostępne formaty: 3,20 / 4,20 / 5,00 x 100 m.

Ekonomiczna, powlekana PCV siatka z przeplotem w wykończeniu błyszczącym o 
finalnej gramaturze 270gr, atestowana. Stabilna i trwała konstrukcja dzięki wytrzy-
małym włóknom 1000x1000Dtex. Idealna do druku solventowego i UV. Wersja z 
podkładem i bez. Dostępne formaty: 1,60 / 2,50 / 3,20 / 5,00 x 50 m.

Siatka banerowa o małych otworkach bez podkładu, 
gramatura 270 gr/m², włókno 1000X1000D, splot 12X12, test palności B1.

Siatka banerowa o małych otworkach, z podkładem PVC, gramatura 270 gr/m2, 
włókno 1000X1000D, splot 12X12, test palności B1

Siatka banerowa o bardzo małych otworkach , bez podkładu, gramatura 300 gr/m², 
włókno 1000X1000D, splot 12X9.

Siatka gramatury 270 g/m² – poliester powlekany PCV,  40% przejrzystości, pokrywana 
lakierem do druku 

Siatka z podkładem, PCV, 360 gr/m², z  ceryfikatem niepalności DIN 4102-B1.

Zastosowanie / przeznaczenie

Siatka z przeplotem do druku dowolnymi atramentami 
solwentowymi. Do zastosowania na rusztowaniach i 
elewacjach budynków.

Siatka z przeplotem do druku dowolnymi atramentami 
solwentowymi. Do zastosowania na rusztowaniach i 
elewacjach budynków.

Reklama zewnętrzna.

Grafika na fasadach budynków, rusztowaniach, wielko-
formatowa reklama zewnętrzna. 

Grafika na fasadach budynków, rusztowaniach, wielko-
formatowa reklama zewnętrzna. 

Dedykowana do dużych realizacji bilbordowych, baner 
przepuszcza światło i powietrze co daje efekt lekkości 
i możliwość rozwieszania na budynkach, łatwa w 
zadruku na większości drukarek solwentowych

Dedykowana do wydruków na drukarkach eco-sol-
wentowych, UV, lateksowych

Dedykowana do dużych realizacji billboardowych, 
łatwa w zadruku na większości drukarek solwentowych.

Do zastosowań na fasady budynków, akceptowany 
do lakierowania UV i zgrzewania, idealny do dużych i 
bardzo dużych aplikacji.

Do krótko i długookresowych zastosowań na zewnątrz.

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor: IKONOS

Dystrybutor: IKONOS

Producent:
Dystrybutor: 
Europapier-IMPAP

Producent: OTF
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: 
Igepa Group
Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Producent: Steiko
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Producent: Steiko
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Producent: Steiko
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Emblem
Dystrybutor: Reprograf

OOH magazine  |  więcej na www.oohmagazine.pl



3M Poland Sp. z o.o.

Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. 22 739 60 00
reklama@mmm.com
www.3m.pl/reklama

Alma Trend Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2 
40-669 Katowice 
tel./fax 32 202 84 20
katowice@almatrend.com.pl 
www.aemjet.com.pl 
www.almatrend.com.pl 
www.dobreplotery.com.pl 

AXYZ Automation 
Sp. z o.o.

ul. Telewizyjna 7
80-209 Chwaszczyno
tel. 58 58 58 117
tel. 32 25 97 550
fax./58/ 58 58 119
biuro@axyz.pl
www.axyz.pl

DIGIPRINT Sp. z o.o.

ul. Lustrzana 5, 
01-342 Warszawa 
tel./fax 22 665 95 24, 
22 666 36 68, 22 666 36 75
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

Firma 3M to światowy lider w produkcji materiałów do reklamy wizualnej. 
W ofercie 3M znajduje się szerokie portfolio folii długookresowych, 
średniookresowych i promocyjnych do aplikacji wewnętrznych i 
zewnętrznych. Gama produktów 3M obejmuje m.in.: folie do druku 
cyfrowego i sitodruku, folie ploterowe (kryjące i translucentne), folie do 
całkowitej zmiany koloru i tuningu aut, folie odblaskowe, do dekoracji 
szkła, podłogowe, chodnikowe, na tynki strukturalnych, laminaty, nośniki 
elastyczne i narzędzia aplikacyjne. 
Nasze produkty to gwarancja najwyższej jakości, sprawdzonej technologii 
oraz kompatybilności wszystkich elementów tworzących reklamę (folia, 
laminat, tusze). Oferujemy także najszerszą na rynku reklamowym gwa-
rancję, która zapewnia optymalne zachowanie gotowej grafiki w całym 
okresie objętym gwarancją. Produkty 3M sprzedawane są przez dwóch 
ogólnopolskich dystrybutorów, firmy Antalis i Tuplex.
Firma 3M to także światowy lider innowacyjnych rozwiązań z zakresu 
wielu dziedzin życia. Od ponad 100 lat wsłuchujemy się w potrzeby 
naszych klientów, a ich zrozumienie zaowocowało tym, że obecnie 
oferujemy ponad 55 tys. przełomowych produktów. W 2011 roku firma 
3M Poland świętuje 20-lecie obecności na polskim rynku. 

AXYZ International oferuje najbardziej zróżnicowaną gamę ploterów 
CNC dla przemysłu. Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie, tysiące 
pracujących na co dzień maszyn. Szeroki wachlarz obrabianych ma-
teriałów takich jak, metale nieżelazne, tworzywa, kompozyty, drewno 
oraz materiały drewnopodobne, laminaty, guma, gąbka, karton, 
wykładziny, styrodur i wiele innych powodują, że możliwości naszych 
ploterów pozwalają na realizację najbardziej ambitnych pomysłów.
W naszej ofercie znajdują się:
•	 plotery CNC, od najprostszych konfiguracji po wielogłowicowe 

rozwiązania, od niewielkich gabarytów po olbrzymie formaty, od 
prostych lekkich rozwiązań  po ciężkie precyzyjne maszyny.

•	 Grawerki laserowe
•	 ploter frezujący do niewielkich pomieszczeń z blatem pionowym 

(duży format na małej powierzchni)
•	 wyjątkowe oprogramowanie do tworzenia paneli elewacyjnych z 

materiałów kompozytowych
•	 szeroka gama opcji oraz konfiguracji
•	 systemy automatycznej wymiany narzędzi
•	 wyjątkowy system kalibracji optycznej AXYZ Vision System 
Wszystkie nasze maszyny posiadają sterowanie nowej generacji  
A2MC 3D z pamięcią wewnętrzną 2GB.

Jesteśmy obecni na całym świecie, nasze marki to AXYZ,  
Camtech i Pacer

Alma Trend istnieje od 1991 roku i jest jedną z największych firm na rynku 
polskim, która oferuje kompleksową obsługę handlową i serwisową drukarń 
wielkoformatowych, firm reklamowych oraz sitodrukowych. Główna siedziba 
firmy znajduje się w Katowicach ,jednak poza nią firma dysponuje sześcioma 
oddziałami na terenie całej Polskiej: Chorzów, Opole, Kraków, Poznań, 
Warszawa i Wrocław. W ofercie Alma Trend można znaleźć: plotery drukujące 
uznanej i cenionej na świecie marki ROLAND, drukarki UV i flatbed (ROLAND, 
GRAPO, EFI-RASTEK), drukarki grand format  solwentowe i sublimacyjne 
(KEUNDO), oprogramowanie: (ColorGATE), materiały do druku wielkofor-
matowego: (Intelicoat, FOLEX, REGULUS, X-film, MACTAC, aem jet, ORACAL, 
SIHL), płyty z tworzyw sztucznych (SIMONA, STADUR), tusze (SERICOL - Co-
lor+, MARABU), folie samoprzylepne (X-film, ORACAL, MACTAC), oraz usługi 
serwisowe. ploterów tnących, frezujących, drukarek wielkoformatowych oraz 
wiele innych  materiałów i narzędzi niezbędnych przy produkcji reklam wi-
zualnych. Alma Trend jest autoryzowanym dystrybutorem ploterów tnących: 
ROLAND i SUMMA; drukarek: ROLAND, GRAPO, KEUNDO i EFI-RASTEK oraz 
mediów do druku wielkoformatowego firmy CANON.
Od 2006 roku nieprzerwanie firma należy do elitarnego grona Gazel Biznesu.
Motto firmy: Zapewniamy „ Wszystko, co  potrzebne w reklamie druku 
wielkoformatowym”.

Oddziały:
Chorzów, ul. Karola Miarki 11, tel./fax  32 2498910, chorzow@almatrend.com.pl
Kraków, ul. Zarzecze 42a, tel./fax  12 6370450, krakow@almatrend.com.pl
Opole, ul. Dworska 2, tel./fax  77 4748624, opole@almatrend.com.pl
Poznań, ul. C.K. Norwida 14, tel./fax  61 8439156, poznan@almatrend.com.pl
Warszawa, ul. Wirażowa 123, tel.  22 8781835, warszawa@almatrend.com.pl
Wrocław, ul. H.Kamieńskiego 201-219, tel./fax 71 3276207, wroclaw@almatrend.com.pl

Firma Digiprint powstała w 2000 roku i od początku działalności 
zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych maszyn i oprogramowania 
dla poligrafii. Nasza oferta obejmuje rozwiązania dla rynku druku 
cyfrowego, fleksograficznego, wielkiego formatu oraz projektowania 
i produkcji opakowań. W trakcie naszej działalności udało nam się 
stworzyć szerokie portfolio produktów, najlepszych marek na świecie. 
Oprócz sprzedaży oprogramowania i maszyn oferujemy naszym 
klientom instalacje i serwis zaimplementowanych rozwiązań.
Obecnie jesteśmy przedstawicielami na rynku polskim takich firm jak: 
HP Scitex, Seiko - maszyny solwentowe i d.gen, urządzenia do druku 
na tkaninach, HP Indigo  linia komercyjna i przemysłowa, EskoArtwork, 
Mark Andy - maszyny do druku fleksograficznego. 
Nasze portfolio dla wielkiego formatu obejmuje najwyższej jakości 
cyfrowe maszyny marki HP Scitex  (także maszyny UV i hybrydowe). 
Oferujemy także maszyny do finishingu: stoły Kongsberg, urządzenia 
do automatycznego przycinania marki Fotoba i profesjonalne urzą-
dzenia zgrzewające Miller Webmaster.
Firma Digiprint oferuje swoim klientom doskonały zespół serwisowy, 
który prowadzi doradztwo techniczne oraz instalację i serwis wszyst-
kich zakupionych u nas urządzeń.

1 5

2 6

Antalis jest największym europejskim dystrybutorem B2B materiałów 
służących do komunikacji wizualnej. Koncern, z przychodami rocznymi 
na poziomie 3.4 miliarda Euro, zajmuje czwartą pozycję na światowej 
liście dystrybutorów.
Firma, obecna w 53 krajach, jest niekwestionowanym liderem  
w dystrybucji papieru w Polsce, Słowacji, Turcji, Belgii, Luxemburgu,  
Francji, Szwajcarii, Rumunii i Afryce Południowej. Posiada także przodują-
cą pozycję w Anglii, Włoszech, Hiszpanii i Irlandii.
W Polsce Antalis zatrudnia 350 pracowników, którzy obsługują 8000 
klientów wśród nich znajdują się zakłady poligraficzne, drukarnie, agencje 
reklamowe, wydawnictwa, firmy produkujące systemy wystawiennicze, 
architekci. W ofercie sektora VisCom znajdują się materiały dla rynku 
reklamy: płyty syntetyczne (m.in. PCW, plexi, HIPS), folie samoprzylepne, 
podłoża do druku wielkoformatowego, materiały dla przemysłu: płyty 
poliwęglanowe lite, folie i płyty PCW, płyty HIPS, poliestrowe, polipropylen 
komorowy, materiały dla budownictwa: płyty poliwęglanowe komorowe.
Antalis posiada centralny magazyn z profesjonalną logistyką dostarczają-
cy towar z magazynu w 24h w całej Polsce.

NOWOŚĆ! Elektrostatyczna folia bez kleju na ściany, drewno, metal, szkło 
i inne powierzchnie. Możliwość zadruku na maszynach offsetowych, HP 
Indigo i ploterach UV.
Generalny dystrybutor: 
PENSTICK – folii adhezyjnych (bez kleju) wielokrotnego użytku.  
Do zadruku sitem, offsetem UV, do ploterów solwentowych, UV,  
farb lateksowych oraz w rolach do flexodruku
ASLAN – szeroki wybór folii do druku, do dekoracji szkła, laminatów do 
różnych zastosowań oraz NOWOŚĆ – folie tablicowe i samoprzylepne folie 
magnetyczne!
ATP – certyfikowane laminaty podłogowe ze strukturą, folie do druku w 
tym wysokiej jakości rozciągliwa folia polimeryczna Cast-Performance, folie 
i taśmy montażowe m.in. o doskonałej przejrzystości do mocowania grafik 
zadrukowaną stroną.
PHOTOTEX - może być naklejany na KAŻDĄ płaską powierzchnię. Jest repo-
zycjonowalny do 200 razy! nie niszczy powierzchni, a dzięki teksturowane-
mu wykończeniu zapewnia wysoką jakość grafik
ASPHALT ART – antypoślizgowe podłoża do druku grafik na outdoorowych 
powierzchniach chropowatych takich jak: asfalt, kostka brukowa, cement, 
kamień nieobrobiony, dno basenu! Nie wymagają stosowania laminatu.
Materiały do druku grafik podłogowych – wykładziny PVC oraz dywanowe, 
reklamowe logo-maty
CONTINENTAL GRAFIX – certyfikowane folie i materiały typu OWV. 
Europejskie certyfikaty.

Oddział: 
Nowy Sącz, tel. 605 434 434, anna@dyskret.pl

ANTALIS POLAND 
Sp. z o.o.

ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
tel. 22 313 50 00
fax. 22 313 50 01
info@antalis.pl
www.antalis.pl

DYSKRET Sp. z o.o.

ul. Słupska 45
60-458 Poznań
tel. 61 849 88 70, 849 88 80
fax 61 849 88 71
dyskret@dyskret.pl
www.dyskret.pl
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Atrium Centrum Ploterowe od 1993 roku jest wiodącym polskim dostaw-
cą kompleksowych rozwiązań do produkcji reklamy wielkoformatowej. 
Firma posiada certyfikat ISO 9001:2008. Rokrocznie jest honorowana 
takimi nagrodami jak: Gazele Biznesu, Diamenty Forbes’a, Przejrzysta 
Firma D&B, Złoty Medal MTP, itd...
Atrium jest wyłącznym dystrybutorem drukarek wielkoformatowych  
i ploterów tnących firmy Mutoh, wielkoformatowych drukarek UV firmy 
Durst, ploterów DGI i D-GEN a także laminarek RSC i Kala. Kilka tysięcy 
instalacji świadczy o ogromnym doświadczeniu i profesjonalizmie.
Aktualnie firma zatrudnia ponad 60 specjalistów. Główna siedziba firmy 
znajduje się w Opolu, ale do dyspozycji klientów pozostają również 
oddziały w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie.

Oddziały:
Warszawa - 05-090 Sękocin Stary, Al. Krakowska 82, tel./fax 22 751 91 52,
warszawa@atrium.com.pl
Kraków - 30-390 Kraków, ul. Zawiła 65E, tel./fax 12 262 02 09,
krakow@atrium.com.pl
Poznań - 62-081 Przeźmierowo, ul. Kościelna 3, tel./fax 61 815 04 93,
poznan@atrium.com.pl
Gdańsk - 80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 37, tel./fax 58 522 94 21,
gdansk@atrium.com.pl

ATRIUM CENTRUM 
PLOTEROWE Sp. z o.o.

ul. Gosławicka 2
45-446 Opole
tel. 77 458 16 81
fax 77 458 16 82
biuro@atrium.com.pl
www.atrium.com.pl
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Autoryzowany dystrybutor i serwis LEISTER w Polsce. Nasza firma oferuje 
profesjonalne zgrzewarki ręczne i automaty samojezdne (na gorące po-
wietrze i z klinem grzewczym) do banerów, siatek mesh, plandek i innych 
tekstyliów stosowanych w reklamie wielkoformatowej. Zapewniamy 
doradztwo techniczne, testy, szkolenia oraz pełny serwis gwarancyjny  
i pogwarancyjny. 

Heisslufttechnik 
Flocke Sp. z o.o.
autoryzowany dystrybutor 
Leister Process Technologies

ul. Kościuszki 173, 
40-524 Katowice
tel.  32 209 12 02
fax. 32  209 12 06
info@heisslufttechnik.pl
www.heisslufttechnik.pl

ENDUTEX Sp. z o.o.

Kraszewskiego 36/8, 
30-110 Kraków
tel./fax 12 427 24 67
tel. 12 427 24 69 
endutex@endutex.pl
www.endutex.pl

Europapier-Impap

Pass 20 J
05-870 Błonie k. Warszawy
tel. 801 989 800
fax 22 35 69 290
office@europapier-impap.pl
www.europapier-impap.pl

Endutex Polska jest członkiem GRUPY ENDUTEX. Firma jest oddziałem  
w Polsce której aktywność koncentruje się na działalności handlowej  
w sektorze tkanin powlekanych PCV oraz PU.
Oferta obejmuje pełną gamę materiałów powlekanych do następują-
cych zastosowań: druk wielkoformatowy (frontlit, backlit, siatka (mesh), 
blockout, tekstylia), banery, markizy, plandeki, odzież wodoochronna, 
tapicerki samochodowe, tapicerki meblowe, materace szpitalne, wyroby 
kaletnicze i obuwie, hale namiotowe, baseny, budowle pneumatyczne, 
lutnie górnicze. 
Zapewniamy także usługi serwisowe związane z obsługą, instalacją, 
przeglądami okresowymi drukarek i ploterów drukujących oraz dostar-
czaniem części zamiennych.
Endutex potwierdza swoją pozycję na rynku światowym systemem ja-
kości ISO 9002, uruchomieniem produkcji tkanin o szerokości do 500 cm 
oraz licznymi europejskimi certyfikatami. Oferta nasza jest najszerszą oraz 
najbardziej profesjonalną z propozycji skierowanych do wielkoformato-
wych drukarni cyfrowych z zakresu materiałów powlekanych.

Oddział: 
ul. 1go maja 63 h, 96-300 Żyrardów, tel. 46 854 23 72, darek@endutex.pl

Europapier-Impap należy do Grupy Europapier działającej w 13 krajach w 
środkowo-wschodniej części Europy. Spółka jest jednym z największych 
dystrybutorów podłoży do druku i liderem na rynku polskim w sprzedaży 
mediów do reklamy zewnętrznej i wewnętrznej.  
Asortyment: papiery graficzne (m.in. powlekane, offsetowe, etykietowe, 
samokopiujące, objętościowe); papiery biurowe; papiery i koperty 
ozdobne; materiały opakowaniowe (m.in. tektury faliste, lite, powlekane, 
papiery pakowe); papiery i folie samoprzylepne; media do wielkoforma-
towych wydruków cyfrowych; podłoża do druku cyfrowego; kolekcja 
Design Packaging, w skład, której wchodzą torebki, pudelka oraz papier 
w zwojach do pakowania prezentów; kolekcja papierów kolorowych 
Design Creative. 
Europapier-Impap działa na rynku polskim od 1991 r. Główna siedziba 
spółki znajduje się w Błoniu k. Warszawy. Firma posiada oddziały w 4 
miastach oraz salon sprzedaży w Bielsku-Białej. 
W celu sprostania potrzebom klientów Europapier-Impap współpracuje  
z czołówką producentów z całego świata. 
W 2007 roku firma uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność 
funkcjonowania organizacji z wymogami ISO 9001:2000, zaś w 2008 roku 
otrzymała certyfikaty środowiskowe FSC ® i PEFC.

Salon firmowy:
Bielsko-Biała: Cieszyńska 90, tel. 33 810 66 51, bielsko@europapier-impap.pl
Oddziały:
Błonie k. Warszawy, Pass 20J, tel. 801 989 800, office@europapier-impap.pl
Bydgoszcz: Fordońska 246, tel. 52 345 00 72, bydgoszcz@europapier-impap.pl
Kraków: Wadowicka 6, tel. 12 263 60 50, krakow@europapier-impap.pl
Tczew: 30-go Stycznia 35, tel. 22 356 93 43, tczew@europapier-impap.pl
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Igepa Polska jest częścią Igepa Group – największego dystrybutora 
papierów poligraficznych i materiałów do reklamy wizualnej na  
wymagającym rynku niemieckim i wiodącego europejskiego  
dostawcy w branży.
Igepa Polska działa od 15 lat i należy do czołowych krajowych dystry-
butorów mediów do druku oraz papierów biurowych. Do Państwa 
dyspozycji oddajemy nasze cztery centra dystrybucyjne i niezależny 
własny transport, co daje gwarancję szybkich, a przede wszystkim 
niezawodnych, dostaw zamówionych produktów.
Pragniemy zainteresować Państwa naszą ofertę mediów do wielko- 
formatowego druku cyfrowego. Została ona przygotowana z uwzględ-
nieniem ważnych sugestii ostatecznych użytkowników tych materiałów 
– czyli Państwa. Nasza oferta zawiera wyłącznie produkty Premium 
renomowanych producentów europejskich, uzupełnione o wysele- 
kcjonowane materiały spoza Unii. W ofercie znajdują się zarówno 
produkty high-end, pozwalające na spełnienie najbardziej kreatywnych 
wizji Waszych klientów, jak i profesjonalne materiały do codziennej pracy,  
o absolutnie najlepszym na polskim rynku stosunku jakości do ceny.

Oddziały:
KRAKÓW, ul. Siwka 11,31-588 Kraków, tel. 12 639 24 00, krakow@igepa.pl
WARSZAWA, ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa, tel. 22 205 25 00, warszawa@igepa.pl
POZNAŃ, Sady, ul. Za Motelem 2D, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 61 657 10 00, 
poznan@igepa.pl
WROCŁAW, ul. Wrocławska 36, Wojkowice, 55-020 Żórawina, tel.  71 363 86 47, 
wroclaw@igepa.pl

Igepa Polska Sp. z o.o.

ul. Siwka 11
31-588 Kraków
Materiały dla reklamy
tel. 801 8888 10
fax. 801 8000 53
viscom@igepa.pl
www.igepa.pl
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Agfa Graphics Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 195 A 
02-222 Warszawa 
tel. 22 31 11 900 
fax 22/ 31 11 966 
info.pl@agfa.com 
www.agfa-polska.pl

W portfolio Agfa Graphics znajdą Państwo plotery z rodziny :JETI oraz 
:ANAPURNA, jak również przemysłowe maszyny :M-Press i :Dotrix. Łącznie 
to kilkanaście modeli do druku solwentowego, UV (zarówno na podło-
żach płaskich jak i z roli) oraz do druku bezpośredniego na tekstyliach. 
Innowacyjne rozwiązania czynią te plotery najwydajniejszymi i najszyb-
szymi w swojej klasie. Przykładowe modele to Jeti 1224 UV HDC; Jeti 
5048 UV XL; Jeti 3324 Aquajet; Jeti 3324 Solwent; Anapurna M4F, Mw, Mv, 
M²; Anapurna M2050; Anapurna 2500 LED. Pozostałe to linie produkcyjne 
jak :M-PRESS TIGER – przemysłowa maszyna „flatbed” łącząca technologię 
UV z sitodrukową i :DOTRIX MODULAR – najwydajniejsza wstęgowa 
maszyna UV (1200 m2/h) drukująca na materiałach z roli (z możliwością 
uzupełnienia o moduły flekso oraz urządzenia wykańczające).

Atramenty serii ET i HL2 – do ploterów solwentowych drukujących za 
pomocą piezoelektrycznych głowic Spectra, o wielkości kropli 30, 50 i 
80 pl. Dostępne w sześciu kolorach CMYK + Lc i Lm, charakteryzujące się 
szerokim gamutem barwnym, niskim zużyciem głowic i elementów eks-
ploatacyjnych. Atramenty te są dedykowane do ploterów solwentowych 
Jeti 3312 i 3324.
Atramenty Aldura – do ploterów solwentowych, charakteryzujące się 
szerokim gamutem barwnym, niskim zużyciem głowic i elementów 
eksploatacyjnych. Nieszkodliwe dla obsługi (bezwonne opary), co umoż-
liwia ich eksploatację w pomieszczeniach biurowych bez kosztownych 
systemów wentylacji. Zapewniają lepszą reprodukcję skali szarości oraz 
równomierny połysk, także w obszarach o dużym pokryciu atramentem. 
Występują w sześciu kolorach CMYK + Lc i Lm. Polecane do stosowania 
w ploterach marki Roland, Mimaki i Mutoh.

Gandy Digital – kanadyjski producent maszyn do druku UV marki  
Pred8tor oraz dystrybutor izraelskich urządzeń Barak marki Matan. 
W swojej ofercie oprócz najwyższej jakości urządzeń posiada części 
zamienne oraz atramenty do większości urządzeń dostępnych na  
polskim rynku. 

Gandy Digital to zespół doświadczonych ludzi będacych wiele lat na 
rynku. Specjalizuje sie również w profesjonalnym serwisie maszyn 
Jeti oraz Barak. W najbliższym czasie planuje wprowadzić do swojej 
oferty specjalistyczne drukarki do druku tekstyliów. 

Gandy Digital Sp. z o.o.

ul. Lucerny 27 
04-687 Warszawa 
tel. 22 490 84 59
Osoba kontaktowa: 
Monika Hagno
www.gandydigital.com

Herz Polska jest firmą produkcyjno – handlową należącą do koncernu 
HERZ Gruppe. Od wielu lat zaopatruje polski i wschodnioeuropejski rynek 
w maszyny i elektronarzędzia  do obróbki tworzyw sztucznych tj. spawania, 
zgrzewania, gięcia i nagrzewania. 
Do branży reklamowej Herz produkuje urządzenia ręczne i automaty do 
zgrzewania folii bannerowej, spawarki do tworzyw sztucznych i DIBONDU 
oraz urządzenia do gięcia i formowania płyt z tworzyw sztucznych tj. 
PMMA, PVC, PET, PP, PEHD i innych.
Firma Herz prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń, 
szkolenia i doradztwo techniczne.
HERZ to europejska jakość i solidność!

Herz Polska Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 110, 
02-952 Warszawa
tel. 22 842 85 83
fax. 22 842 97 00
herz@herz-polska.pl
www.herz-polska.pl
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INTEGART Poland Inc.

ul. Maszynowa 1
Błonie k/Wrocławia
55-330 Miękinia 
tel. 71 31 53 191
fax 71 31 51 602
info@integart.com.pl
www.integart.com.pl

Integart Poland Inc. jest jednym z czołowych dystrybutorów mate-
riałów do produkcji reklamy w Europie Środkowej. Firma zatrudnia 
obecnie 70 pracowników w 14 Oddziałach na terenie Polski  
i w Oddziałach na terenie Czech i Słowacji. W ofercie firmy znajdują 
się: media do druku solwentowego, lateksowego, UV oraz sitodru-
ku, folie graficzne samoprzylepne, folie magnetyczne, produkty 
odblaskowe, taśmy dwustronne, tworzywa do grafiki 3D, farby i 
chemia do sitodruku oraz szeroka gama akcesoriów. Integart ofe-
ruje następujące marki produktów: HP, 3M, Seal-Neschen, Steiko, 
LG Hausys, CarnavalCal, Oracal, Multi-Fix, Jac, Kemica, Magnaflex, 
Reflekton, Nitto, Hartcon, Glo-Right, Unico, Prell, Politec, Zarra. 
Od roku 2009 roku Integart Poland Inc. wprowadził do sprzedaży 
urządzenia drukujące, laminatory i plotery tnące. Jest przedstawi-
cielem wiodących marek jak HP Scitex, HP Designjet, Seal, Drytac i 
Zund. We współpracy z BMC Craft oferuje także nowatorskie w skali 
światowej linie technologiczne do produkcji znaków drogowych w 
technologii DRS (Digital Road Signs). Firma posiada profesjonalne 
zaplecze maszynowe umożliwiające docinanie odpowiednich 
szerokości, długości oraz formatów oferowanych materiałów. 

Oddziały:
Błonie k/Wrocławia, ul. Maszynowa 1, 55-330 Miękinia, tel. 71 31 53 191, 
info@integart.com.pl

Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, tel. 52 327 45 00, 
bydgoszcz@integart.com.pl

Gdańsk, ul. Grunwaldzka 481, 80-320 Gdańsk, tel./fax 58 552 06 66, 
gdansk@integart.com.pl

Katowice, ul. Wolnego 8, 40-857 Katowice, tel./fax 32 209 59 19, 
katowice@integart.com.pl

Łódź, ul. Solec 24/26, 94-247 Łódź, tel. 42 633 95 55, 
lodz@integart.com.pl

Poznań, ul Pogodna 8, 60-275 Poznań, tel. 61 867 61 50, 
poznan@integart.com.pl

Toruń, ul. Wschodnia 41a, 87-100 Toruń, tel. 56 655 37 57, 
torun@integart.com.pl

Wałbrzych, ul. B. Chrobrego 51, 58-300 Wałbrzych, tel./fax 74 665 96 06,
walbrzych@integart.com.pl

Warszawa, ul. Błękitna 55, 04-649 Warszawa, tel./fax 22 613 37 33, 
warszawa@integart.com.pl

Piaseczno, ul. Geodetów 176, 05-500 Piaseczno, tel./fax 22 757 41 41, 
piaseczno@integart.com.pl

IKONOS

ul. Gosławicka 2
45-446 Opole
tel. 77 458 16 81
fax 77 458 16 82
biuro@ikonos.pl
www.ikonos.pl

W ofercie Ikonos znajdą Państwo najszerszy wybór materiałów i atra-
mentów 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. Dwa z nich 
folia samoprzylepna Ikonos Profiflex Pro oraz Ikonos Smart zostały uho-
norowane Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Ikonos jest na wszystkich liczących się targach reklamowych i poligra 
ficznych w Polsce a także za granicą.
Produkcja zlokalizowana w kraju, a także rozbudowana sieć sprzedaży 
gwarantuje najwyższej jakości produkty, najszerszą ofertę, pełną dostęp-
ność, profesjonalną obsługę i doradztwo.

Oddziały:
Warszawa - 05-090 Sękocin Stary, Al. Krakowska 82, tel./fax 22 751 91 52,
warszawa@atrium.com.pl
Kraków - 30-390 Kraków, ul. Zawiła 65E, tel./fax 12 262 02 09,
krakow@atrium.com.pl
Poznań - 62-081 Przeźmierowo, ul. Kościelna 3, tel./fax 61 815 04 93,
poznan@atrium.com.pl
Gdańsk - 80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 37, tel./fax 58 522 94 21,
gdansk@atrium.com.pl

Jesteśmy obecni na rynku europejskim, jako część belgijskiej Grupy 
Eurolutions N.V. Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte w branży 
wielkiego formatu pozwala nam dostarczać Państwu wszech-
stronne rozwiązania, które bezpośrednio przełożą się na sprawne 
funkcjonowanie Państwa biznesu. Od 2009 r. jesteśmy autoryzowanym 
dealerem niezawodnych i cenionych na świecie maszyn firmy Roland. 
Od tego roku jesteśmy także oficjalnym Agentem firmy Agfa Graphics. 
Stawiamy na innowacyjne i kompleksowe rozwiązania do druku 
wraz z profesjonalnym serwisem i całościową obsługą Klienta. Dużą 
wagę przykładamy do nowoczesnych technologii, czego efektem są 
oferowane atramenty do druku wielkoformatowego Ederra, Sintra oraz 
KML Inks (dawniej Flemink II) - sprawdzony laminator Vennlo 60 Pro 
oraz przełomowe maszyny wielkoformatowe NuVista oparte na naj-
nowszej generacji głowicach RICOH GEN4. Dodatkowo, dzięki naszemu 
doświadczeniu w produkcji, chcielibyśmy wesprzeć naszych Klientów 
w rozwoju ich działalności, oferując całościowy model biznesowy: 
maszyny, wsparcie w finansowaniu, atrament, serwis oraz szkolenia.

KML Solutions Sp. z o.o.

Biuro Handlowe
ul. Ateńska 61
03-978 Warszawa

tel. 22 610 35 86
fax 22 610 36 03

Centrum Logistyczne
ul. Lubelska 87C
05-462 Wiązowna

biuro@kmlsolutions.pl
www.kmlsolutions.pl
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MEDIA SERVICE

ul. Traugutta 9d
39-300 Mielec
tel. 17 773 51 01
Mobile: 0 508 312 747
mariusz.winiarz@mediaservice.net.pl
www.drukarkiwielkoformatowe.pl

Median S.A.

ul. Topolowa 1, 
41-404 Mysłowice
tel. 32 318 27 23
fax 32 223 84 68 
neschen@medianpolska.pl
www.medianpolska.pl

Dystrybutor drukarek wielkoformatowych Solventowych i UV, oraz
akcesoriów dla drukarni wielkoformatowych. Nasza oferta obejmuje: 
drukarki solventowe (szer. Druku: 320cm i 500cm), drukarki rolowe UV 
(szer. Druku: 320cm i 500cm), 
drukarki FLAT-BED UV (obszar druku do 220x310cm, możliwy druk do 
spadu płyt 205x305cm !!! druk kolorem białym i lakierem do wysokości 
mediów 100mm !!!), 
zgrzewarki na gorące powietrze, zgrzewarki HF (wysokich częstotliwości 
o długości stołu do 24mb.), 
automatyczne oczkarki do banerów, 
laminatory z gorącym wałkiem do 160cm szerokości, 
laminatory na lakier płynny do banerów i plandek TIRów 
oraz trymery elektryczne do 320cm szer. cięcia. 
Firma zajmuje się także sprzedażą głowic drukujących większości
znanych producentów m.in. EPSON, Spectra, Konica-Minolta, XAAR, 
Seiko.
Ponadto sprzedaż tuszy ECO-solventowych, Solventowych i UV oraz 
wykonywanie profili kolorów ICC. Firma prowadzi dystrybucję i serwis 
maszyn FLORA i SKYJET, które należą do najlepszych i najnowocześniej-
szych maszyn produkowanych na Dalekim Wschodzie.

MEDIAN Polska jest firmą technologiczną i  zakładem produkującym 
media do druku. Współpracujemy z niemiecką firmą Neschen A.G. jak  
też innymi poważnymi dostawcami wysokojakościowych produktów.  
W swojej ofercie posiadamy wszelkie CERTYFIKOWANE materiały do 
druku oraz NAJTAŃSZE systemy wystawiennicze. 
Specjalizujemy się w sprzedaży tkanin i mediów specjalistycznych.  
W swojej ofercie posiadamy również maszyny do laminowania, do 
których, zapewniamy pełen serwis. Sprzedajemy LAKIERY akrylowe UV  
i wykonujemy usługi lakierowania natryskowego UV do szerokości  
3,20 m jedyną w Polsce maszyną natryskową.
Konfekcjonujemy zakupione materiały zgodnie z Państwa życzeniem. 
Polecamy innowacyjne nowości technologiczne dla rynku reklamy jak 
między innymi: folia z niebieskim klejem, folie kanalikowe, lakierowane fo-
lie wylewane, laminaty UV, płyty do druku, flagi, tkaniny i folie translucent-
ne oraz technologię lakierowania. W trosce o środowisko wprowadzamy 
nowe media EKOLOGICZNE!
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Firma PLOTSERWIS powstała w 2002 roku w odpowiedzi na zapotrzebo-
wanie rynku na fachowy, szybki i skuteczny serwis ploterów i skanerów 
wielkoformatowych. Głównym atutem PLOTSERWIS to wykwalifikowana 
kadra działu serwisowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w ser-
wisowaniu ploterów, którym może pochwalić się niewiele firm w Polsce. 
Nasze kwalifikacje potwierdzają certyfikaty uzyskane na szkoleniach 
serwisowych, technicznych i sprzedażowych bezpośrednio 
u producentów, niezależnie czy jest to w Europie, Ameryce czy Azji. 
Jesteśmy autoryzowanym serwisem wielu producentów: F.Y – UNION, 
DGI, Encad, Kodak, Uniform, Mutoh i Seiko.
Zajmujemy się również konserwacją i naprawą innych ploterów: Agfa, 
Oce, Roland, HP, Selex i Summa. Dokonujemy napraw doraźnych, napraw 
elektroniki, przeglądów serwisowych, konserwacji okresowych, regulacji 
i kalibracji oraz porad technicznych. Pomagamy w sprzedaży i zakupie 
ploterów i materiałów eksploatacyjnych. Utrzymujemy stały kontakt z 
renomowanymi producentami papierów i folii do druku oraz z dostaw-
cami atramentów. Nasza oferta obejmuje jedynie sprawdzone media w 
korzystnych cenach. Stworzyliśmy na potrzeby klientów demo room w 
którym udostępniamy klientom wszystkie urządzenia i wykorzystujemy 
je do indywidualnych prezentacji a także uruchomiliśmy formułę spotkań 
grupowych typu OPEN DOOR. Plotserwis jest autoryzowanym dystrybu-
torem urządzeń wielkoformatowych i laminatorów firmy F.Y- Union, Opti-
mum Digital Planet. Od sierpnia 2011 r. współpracujemy ze światowym 
producentem urządzeń drukujących w technologii UV-LED firmą SUN 
INNOVATIONS z Rosji, która uruchomiła produkcję precyzyjnych urządzeń 
UV-LED i laboratorium badawczo-rozwojowe w Rosji.

Plotserwis Sp. J.

45-824 Opole, ul. Cicha 4
tel. 77 441 70 71/2
fax 77 457 78 76
mob. 608 502 802, 602 217 917
biuro@plotserwis.pl
www.plotserwis.pl
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SunChemical jest największym producentem farb oraz pigmentów dla 
całego świata druku na świecie. Jest także wiodącym dostawcą mate-
riałów poligraficznych i usług na rynki opakowań, wydawnictw, powłok, 
tworzyw sztucznych, kosmetyków i na inne rynki przemysłowe. 
Brytyjski oddział firmy Sun Chemical Screen od wprowadzenia linii  
Streamline kilka lat temu sukcesywnie powiększa ilość serii tuszy które  
w chwili obecnej można wykorzystać w 70% zainstalowanych na rynku 
cyfrowych maszyn wielkoformatowych. Produkty z serii Streamline 
cechują się wysoką jakością produktu, stabilnością i intensywnością 
kolorów.
Atramenty Streamline są w pełni kompatybilne z oryginalnymi tuszami. 
Oferują: znaczne oszczędności kosztów, najszerszy możliwy wachlarz 
kolorów, barwę i wydajność odpowiadającą farbom producenta sprzętu 
oryginalnego, niskie temperatury druku oraz dobre przyleganie do 
różnorodnych podłoży, 
Do zastosowania w następujących ploterach: NUR, Vutek, HP Scitex, 
Seiko, HP, Oce, Mimaki JV3, JV33, Roland, Mutoh, Gandinnovations. 

Firma P.H.U. PolKos Mariusz Kosior jest autoryzowanym dystrybutorem 
znanej i cenionej na całym świecie firmy ROLAND oraz dystrybutorem 
atramentów Bordeaux. W swojej ofercie posiadamy całą gamę wielkofor-
matowych ploterów drukujących Roland, a także atramenty solwentowe, 
media i akcesoria do druku. Jako autoryzowany dystrybutor, mamy również 
wyszkolony serwis, oraz zaplecze techniczne.
W ofercie PolKosu nie może zabraknąć ploterów tnących Summa, których 
jesteśmy dealerem. Plotery Summa wyposażone w optyczny system 
wykrywania znaczników OPOS są idealnym uzupełnieniem plotera solwen-
towego, umożliwiając cięcie po obrysie dowolnej grafiki.
Aby zabezpieczyć wszystkie płaszczyzny działalności naszych klientów 
PolKos jako dystrybutor firmy CONER proponuje najlepsze na rynku plotery 
termiczne i frezujące umożliwiające tworzenie przestrzennych dekoracji 
oraz frezowanie nawet w najgrubszych materiałach ze znakomitą precyzją.
Proponujemy także monitory LCD dla grafików firmy EIZO oraz ploter 
wielkoformatowy szerokość druku 3,2 m.
Rokrocznie uczestniczymy w targach reklamowych, gdzie prezentujemy 
najnowsze urządzenia i technologie!
Ważne: Oferujemy maszyny Roland i atrament Bordeaux z pełną roczną 
gwarancją na głowice!

Jako Integrator Systemów Poligraficznych firma Reprograf jest dostawcą 
rozwiązań dla każdego segmentu rynku poligraficznego – od systemów 
pre-pressowych, offsetowych maszyn drukujących, systemów druku 
cyfrowego aż po maszyny do druku wielkoformatowego.
Działający w Polsce od 1991 roku, Reprograf SA posiada na terenie całego 
kraju 9 oddziałów, w których pracuje ponad stu wysoko wykwalifikowa-
nych pracowników. Zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie 
łączenia rozwiązań cyfrowych i analogowych, a także dostarczaniem 
odpowiedniego oprogramowania, optymalizującego pracę drukarń. 
Reprograf świadczy również usługi serwisowe na terenie całego kraju. W 
zakresie druku wielkoformatowego oferuje urządzenia w różnych tech-
nologiach: wodnej/pigmentowej, solwentowej, UV. W portfolio znajdują 
się zarówno urządzenia produkcyjne jak i maszyny przeznaczone do 
mniejszych nakładów. W ramach druku wielkoformatowego jesteśmy 
dystrybutorem wielu firm m.in: Mimaki, Epson, Vutek, Seiko. W ramach 
kompleksowej obsługi mamy bardzo bogatą ofertę mediów do druku 
solwentowego,  
UV i pigmentowego (takich producentów jak: Ritrama, Emblem, Berger,  
BI Digital, Cham Paper). 

Oddziały:
Bydgoszcz 85-330, ul. Jana Ostroroga 40, tel. 52 379 29 32; bydgoszcz@reprograf.com.pl
Gdańsk 80-119, ul. Asesora 78, tel. 58 322 37 82; gdansk@reprograf.com.pl
Kraków 31-267, ul. Na Mostkach 11, tel. 12 420 88 40; krakow@reprograf.com.pl
Lublin 20-435, ul. Oczki 2, tel. 81 745 51 16; lublin@reprograf.com.pl
Łódź  93-578, ul. Wróblewskiego 19a, tel. 42 681 31 96; lodz@reprograf.com.pl
Poznań 60-163, ul. Junikowska 43, tel. 61 868 01 73; poznan@reprograf.com.pl
Szczecin 70-001, Ustowo 39a, tel. 91 486 31 84; szczecin@reprograf.com.pl
Wrocław 53-601, ul. Tęczowa 79/81, tel. 71 359 09 03; wroclaw@reprograf.com.pl

SUN CHEMICAL Sp z o.o. 

ul. Okólna 46A
05-270 Marki
tel. 22 761 51 00  
fax 22 761 51 01
www.sunchemical.com.pl 
www.sunchemical.com

P.H.U. PolKos

ul. K. Szajnochy 2,
85-738 Bydgoszcz 
tel. 52 345 24 50 
fax 52 342 02 99
polkos@polkos.com.pl
www.polkos.com.pl

REPROGRAF S.A.

ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00
fax 22 539 40 10
info@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

26

- siedziba

- oddział / salon firmowy

1
1

V&P MAPA

15

15

16

15

16

16

16
16

16

16

15

1819

22

20 2418

16

18

25

21

15 18

16

26

25

25

25

25

24

24

24

24

24

24

24

25

24

18

19

Największy dostawca ploterów UV w Polsce a także innych rozwiązań 
dotyczących druku wielkoformatowej grafiki reklamowej, rozwiązań in-
żynieryjnych, druku wysokonakładowego, biurowego a także materiałów 
eksploatacyjnych i mediów. 
Flagowy płaski ploter UV Océ Arizona 550 XT obsługuje druk z wykorzy-
staniem białego atramentu (co pozwala na poddrukowanie mediów 
lub przedmiotów o innym kolorze niż biały, nadruk na transparentnych 
materiałach, które będą podświetlane lub też zadrukowywanie jednoli-
tych białych powierzchni) oraz zapewnia wysoką produkcyjną prędkość 
drukowania. Wykosztuje on atramenty utwardzane promieniami UV oraz 
technologię obrazowania Océ VariaDot i zapewnia niemal fotograficzną 
jakość obrazu. Ploter Océ Arizona 550 XT skonstruowany jako system do 
drukowania na płaskich materiałach może drukować na szerokiej gamie 
sztywnych nośników. Posiada również opcję podawania nośnika z roli dla 
drukowania na elastycznych mediach.  
Oferuje produkcyjną prędkość drukowania dochodzącą do 61 m2.  Océ 
Arizona 550 XT może drukować na podłożach o nieregularnych kształ-
tach oraz takich, które nie mają prostokątnej formy, a także na mediach 
elastycznych.

Océ-Poland Ltd. 
Sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskie 1920 r. nr 7
02-366 Warszawa
tel. 22 500 21 00
fax 22 500 21 10
pl-info@oce.com.pl
www.oce.com.pl
www.ploteryuvarizona.pl

Zakres działalności: 
Działalność firmy Print Support S.C. dotyczy sprzedaży drukarek solwen-
towych i UV. Reprezentujemy najbardziej renomowane marki na rynku 
dostawców maszyn wide i grand solwentowych i UV. W naszej ofercie 
podsiadamy między innymi takie marki jak JHF, JETRIX czy X-Line Raptor. 
Jednocześnie dostarczamy atramenty solwentowe i UV do większości 
głowic drukujących dostępnych na rynku, w tym między innymi do głowic 
Konica-Minolta, Seiko SPT, Epson, Spectra czy Xaar. Jednocześnie świadczy-
my usługi serwisowe urządzeń drukujących większości marek dostępnych 
na polskim rynku. 
Dostarczamy także maszyny i urządzenia do obróbki materiałów w tym 
między innymi oczkarki ręczne i automatyczne czy laminatory wielkofor-
matowe.Print Support S.C. 

Kożuch Michał, 
Sztangier Tomasz
ul. Poświatowskiej 3-5, 
45-002 Opole
tel/fax:  71 716 53 88
mob.. 604 941 333, 602 504 942
www.printsupport.pl 
www.jetrix.pl

SICO POLSKA utworzona w 2000r, aktywnie działająca na rynku branży
poligrafii i reklamy, systematycznie poszerza gamę oferowanych
produktów podążając za najnowszymi światowymi trendami. W swojej
ofercie posiadamy pełną gamy produktów do sitodruku oraz offsetu
(farby sitodrukowe- w tym UV, chemię i materiały pomocnicze do
sitodruku, papier graficzny i folie do laminowania termicznego, folie  
i papiery samoprzylepne, folie specjalne i ploterowe) oraz media do druku 
wielkoformatowego najbardziej wiodących światowych producentów 
(Kemica, Synteen, J&M Textile, Folex, Mitsubishi, Regulus, Clear Focus, 
Small&Tidmas, Hanza Flex, Cham Paper Group). Ogromnym zaintere-
sowaniem naszych klientów cieszą się doskonałej jakości atramenty 
do druku solventowego Triangle firmy InxDigital oraz tusze do druku 
sublimacyjnego firmy Sensient.
Z dniem 1 kwietnia bieżącego roku firma został autoryzowanym dystrybu-
torem Mimaki w zakresie maszyn do druku sublimacyjnego oraz rozsze-
rzyła swoją ofertę o profesjonalne kalandry holenderskiej firmy Klieverik.
Od początku swojego istnienia firma przede wszystkim jest zorientowana
na potrzeby klienta i jego obsługę. Aby temu sprostać posiadamy biura
handlowe w 6 miastach oraz sieć dystrybutorów na terenie całej Polski.
Wysoką jakość oferowanych przez nas produktów łączymy z profesjo-
nalnym serwisem co owocuje powiększającym się z roku na rok gronem 
naszych stałych klientów.

Oddziały: Warmińskiego 24, 85-054 Bydgoszcz; tel. 52 321 98 00, bydgoszcz@sico.pl
Kaprów 4 B, 80-316 Gdańsk-Oliwa; tel. 58 556 70 20, gdansk@sico.pl
Al.Jana Pawła II 178, 31-982 Kraków; tel. 12 644 77 70, 686 34 20, krakow@sico.pl
Wojska Polskiego 190, 91-726 Łódź; tel. 42 656 14 03, lodz@sico.pl
Dąbrowskiego 306A, 60-406 Poznań; tel. 61 852 52 45, poznan@sico.pl

SICO POLSKA

ul. Daniszewska 10
03-230 Warszawa
tel. 22 814 50 01/03/33/34
fax.22 814 50 91
sico@sico.pl
www.sico.pl
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Wspólne rozwiązania 
Canon Europe i Océ

Firmy Canon Europe i Océ wprowadza-
ją do sprzedaży dwa opracowane wspólnie 
systemy druku produkcyjnego: Océ VarioPrint 
DP Line, serię systemów czarno-białych, oraz 
Canon imageRUNNER ADVANCE C9000S PRO, 
niskonakładową drukarkę kolorową nowej 
generacji.  

Océ VarioPrint 95-105-120-135 to wy-
dajne drukarki nisko- i średnionakładowe, któ-
re łączą technologię, mechanizm i kontroler 
druku Océ ze zintegrowanymi rozwiązaniami 
skanującymi i wykończeniowymi firmy Canon. 
Oferują stałość obrazu, wysoką produk-
tywność i wiele opcji wykończeniowych w 
jednym konfigurowalnym systemie. W linii DP 
dostępne są cztery szybkości mechanizmu: 
95, 105, 120 i 135 obrazów A4 na minutę. 
Kluczowym elementem drukarek jest inno-
wacyjna technologia Océ DirectPress, która 
nie używa światła, wysokich temperatur ani 
ładunków elektrycznych do tworzenia obrazu, 
przez co stanowi niezawodną alternatywę dla 
tradycyjnych rozwiązań druku czarno-białego. 

Linia Océ VarioPrint DP pomaga też 
klientom ograniczyć negatywny wpływ 
na środowisko. Technologia HeatXchange 

Rafał Gutkowski 
Dyrektorem Handlowym 
w Ricoh Polska 

Fogra dla urządzeń bizhub 
PRESS C7000 i C8000 

Systemy druku cyfrowego bizhub PRESS C7000 
oraz C8000 Konica Minolta wyposażone w  kontro-
lery Fiery IC-306 lub CREO IC-307 uzyskały certyfikat 
FograCert Validation Printing System (VPS). Certyfikat 
Forga VPS opiera się na normie ISO 12647-8, która 
precyzyjnie opisuje wymagania stawiane drukom cy-
frowym. Opisuje ona barwy oraz parametry wyglądu, 
z którymi muszą być zgodne wydruki certyfikowane, 
czyli kolor i połysk podłoża, dokładność odwzorowa-
nia kolorów oraz zgodność ze standardem PDF/X. 
Wyposażona w kontrolery Fiery IC-306 i CREO IC-307 
seria urządzeń  do kolorowego druku produkcyjnego 
bizhub PRESS C7000/ C8000 spełniła te surowe normy. 
Oprócz kontrolerów kolejnym elementem systemu, 
który przyczynił się do zdobycia certyfikatu Fogra, był 
pakiet Konica Minolta Color Care v.2. Rozwiązanie to 
gwarantuje zachowanie pożądanej jakości kolorów 
dla każdego kompatybilnego z nim urządzenia Konica 
Minolta. W skład pakietu wchodzi również wiele profe-
sjonalnych usług, dzięki którym system może spełnić 
wymagania stawiane przez klientów oczekujących 
najwyższej jakości druku.   

zastosowana w drukarce oszczędza energię, 
przenosząc ciepło użyte do utrwalenia tonera 
na nowe arkusze wprowadzane na ścieżkę 
druku. Taki recykling ciepła pozwala klientom 
ograniczyć zużycie energii o przynajmniej 30 
proc. w porównaniu z innymi systemami tej 
klasy. Drukarki VarioPrint DP mają najniższy 
współczynnik TEC (typowego zużycia energii) 
na rynku systemów średnionakładowych i 
mogą być podłączone do standardowego 
gniazdka elektrycznego.

Ponadto technologia Océ DirectPress 
zapobiega wytwarzaniu ozonu, co przekłada 
się na czystsze środowisko pracy użytkow-
ników systemu. Pomimo niskiego zużycia 
energii produktywność jest wysoka ze wzglę-
du na technologię EnergyLogic. Dopasowuje 
ona wymagania energetyczne zadania druku 
do mocy dostępnej w systemie. Gwaran-
tuje to szybkie rozpoczęcie drukowania po 
uruchomieniu urządzenia oraz zachowanie 
maksymalnej szybkości druku po przejściu na 
cięższy nośnik. 

Nowe urządzenie C9000S PRO, które 
rozszerza wspólną ofertę i wywodzi się z po-
pularnej serii imageRUNNER ADVANCE C9000 
PRO, łączy technologię barwną firmy Canon z 
kontrolerem Océ PRISMAsync. Rozwiązanie to 
oferuje klientom intuicyjną obsługę, łatwość 
użycia oraz liczne opcje wykończeniowe 
w jednej wysokowydajnej, wszechstronnej 
platformie. Seria wprowadza kilka unikato-
wych funkcji, które zwiększają produktywność, 
w tym inteligentne szeregowanie zadań 
oraz obieg pracy zależny od nośnika, który 
minimalizuje przestoje i pomaga klientom w 
efektywnym planowaniu produkcji.

Z dniem 18 lipca 2011 roku Rafał Gutkow-
ski objął stanowisko Dyrektora Handlowego w 
Ricoh Polska Sp. z o.o. Jako szef sprzedaży Ricoh 
Polska, odpowiedzialny jest za rozwój biznesu we 
wszystkich obszarach działań koncernu w Polsce. 
Kieruje sprzedażą bezpośrednią, realizowaną 
przez centralę firmy w Warszawie oraz pięć 
biur regionalnych: w Łodzi, Poznaniu, Katowi-
cach, Wrocławiu i Szczecinie. Jednocześnie jest 
odpowiedzialny za rozwój sprzedaży w kanałach 
pośrednich: automatyki biurowej OA i IT oraz za 
kształtowanie polityki produktowej koncernu 
Ricoh w Polsce.

Systemy Xerox docenione
INGEDE, International Association of the Deinking Industry  
- wyróżniło systemy kolorowego druku cyfrowego 
oferowane przez Xerox – certyfikaty „dobrej usuwalności 
tuszu” otrzymały produkty iGen4™ Press, 700 Digital Color 
Press i Color 800/1000 Presses. Usuwanie tuszu odnosi 
się do materiałów nanoszonych przy pomocy promieni 
ultrafioletowych i wiązki elektronowej – jest to istotny 
etap przygotowania papieru do ponownego użycia. Tym 
ważniejszy w przypadku papieru graficznego wysokiej 
jakości. Tusze, których nie da się usunąć, komplikują 
i podrażają proces recyclingu zmniejszając jasność 
masy papierowej lub pozostawiając plamki na nowym 
materiale. Innowacyjne rozwiązania druku cyfrowego 
wykorzystujące narzędzia o dobrych wskaźnikach 
usuwalności tuszu to więcej możliwości dla dostawców. 
Xerox i Fuji Xerox kreują trendy na rynku druku oraz 
wychodzą naprzeciw wymaganiom konsumentów 
dostarczając im niezawodne produkty najwyższej jakości. 

Nowy bizhub C25 Konica Minolta

Bizhub C25 to uniwersalne, wielofunkcyjne urządzenie 
drukujące w kolorze (drukarka, kopiarka, skaner i faks) 
przeznaczone do prac biurowych. Dzięki małej masie, 
niewielkim rozmiarom i cichej pracy można je zainstalo-
wać nawet w stosunkowo niewielkich pomieszczeniach. 
Standardowy podajnik dokumentów oraz moduł druku 
dwustronnego umożliwiają kopiowanie w kolorze z szyb-
kością do 24 stron na minutę. W razie potrzeby zwykły 
podajnik o pojemności 250 arkuszy można rozbudować 
o dodatkowy moduł, zwiększając jego pojemność aż do 
850 kartek.  Bizhub C25 standardowo wyposażony jest w 
uniwersalny skaner, który pozwala w ciągu minuty zeska-
nować dwadzieścia dokumentów w trybie monochroma-
tycznym lub dziesięć w kolorze i przesłać je pocztą elek-
troniczną do odbiorcy. W sposób znaczący przyśpiesza 
to obieg dokumentów i uławia pracę w każdej instytucji. 
Bardzo ciekawą i przydatną funkcją jaką posiada bizhub 
C25 jest kopiowanie dokumentów tożsamości. Funkcja ta 
jest dostępna bezpośrednio w menu panelu użytkownika, 
gdzie po jej wybraniu urządzenie najpierw skanuje jedną 
stronę dokumentu tożsamości (np. prawa jazdy), następ-
nie prosi użytkownika o przełożenie dokumentu na drugą 
stronę. Ponownie wykonuje skanowanie, a następnie 
drukuje obie zeskanowane strony dokumentu na jednej 
stronie kartki. Funkcjonalność ta może znaleźć zastoso-
wanie w wielu sytuacjach, np. w punktach obsługi klienta, 
punktach obsługi ratalnej, punkach agencji ubezpiecze-
niowych czy małych punktach sprzedaży usług np. tele-
fonii komórkowych itp. Konstruktorzy C25 nie zapomnieli 
również o faksowaniu. Bizhub wyposażony jest w funkcję 
faksu Super 3G. Dzięki temu możliwe jest automatyczne 
przekazywanie wiadomości przychodzących faksem 
bezpośrednio do komputera odbiorcy bez konieczności 
jej wcześniejszego drukowania.  Funkcja ta pozwala także 
na archiwizację wiadomości w formie elektronicznej co 
znacząco wpływa na oszczędność papieru. 

Dystrybutor: Konica Minolta

Trzy nowe urządzenia od Ricoh  
Ricoh wprowadza trzy nowe, kolorowe, cyfrowe urządzenia do druku w seg-
mencie light production . Urządzenia Ricoh ProTM C651EX oraz Pro C751EX są 
modelami ze skanerem, natomiast Ricoh Pro C751 jest jedynie modelem do dru-
kowania. Urządzenia te idealnie nadają się do zaspokajania potrzeb dostawców 
usług typu print-for-pay, drukarni cyfrowych i drukarni komercyjnych, jak również 
korporacyjnych działów reprograficznych (CRD) oraz działów poligrafii. Zawierają 
one kilka nowych rozwiązań, które zapewniają wysoką jakość obrazu i stanowią 
ekonomiczną ofertę dla firm drukujących materiały w średnich i małych nakładach 
i poszukujących możliwości rozwoju swoich usług druku.   

Dystrybutor: Ricoh 

Canon imagePRESS C7010VP z serii VPS  
Canon imagePRESS C7010VP z serii VPS to maszyna do cyfrowego druku, która 
gwarantuje jakość wydruków, porównywalną ze standardem offsetowym. Urzą-
dzenie umożliwia korzystanie z zasobów nośnika na poziomie 10 000 arkuszy,  
z 8 różnych źródeł, przy wydajności do 71 obr./min. Zastosowanie toneru  
Canon V, pozwoli użytkownikowi na 8 godzin drukowania bez przerwy. Zinte-
growany zestaw opcji wykańczania skutkuje oszczędnością czasu, a najnowsze 
technologie kontroli obrazu wpływają na optymalizację efektu błyszczenia i dosko-
nały rezultat finalny na każdym medium. 

Dystrybutor: Canon

NOWOŚCI: Maszyny do druku cyfrowego
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Maszyna daje możliwość 
używania różnych rodzajów 
podłoży do druku, także nie 
powlekanych. Pozwala także 
na użycie różnych rodzajów 
podłoży drukowych, w tym 
kartonowych, do grubości 460 
mikronów.

Pozwala także na użycie 
różnych rodzajów podłoży
drukowych, w tym 
kartonowych, do grubości 400 
mikronów.

Pozwala także na użycie 
różnych rodzajów podłoży 
drukowych, w tym 
kartonowych, do grubości 460 
mikronów.

Kolory, tusz

Druk Indichrome z 
CMYKOV umożliwiający 
symulacje kolorów Pantone, 
zastosowanie dodatkowych 
kolorów light cyan i light 
magenta, lub druk czystymi 
Pantonami w tym również 
białym.

Druk w maksymalnie 5 
kolorach.

Może drukować w 7 
kolorach, z dodatkową 
opcją koloru białego (druk 
Indichrome z CMYKOV 
umożliwiający symulacje 
kolorów Pantone, 
zastosowanie dodatkowych 
kolorów light cyan i light 
magenta, lub druk czystymi 
Pantonami).

Druk

68 4-kolorowych stron A4 na 
minutę; 136 2-kolorowych 
stron A4 na minutę;
272 monochromatyczne 
strony A4 na minutę.
Rozdzielczość: 812, 1219 dpi 
przy 8 bitach , 2438 x 2438 dpi 
w trybie High Definition

Druk kolorowy – 68 ppm, 
druk monochromatyczny 136 
ppm, możliwość używania 
różnych podłoży. Druk z 
rozdzielczości  800x1600 dpi.

Wydajność na poziomie 
3.5 miliona stron 
kolorowych miesięcznie 
lub 6.5 miliona stron A4 
monochromatycznych.

Zastosowanie 
/ Informacje dodatkowe

Urządzenie to cyfrowa ma-
szyna w formacie A3+, dająca 
doskonalej jakości odbitki, 
wysoki stopień produktywności. 
Maszyna drukuje w technologii 
HP ElectroInk. Może drukować 
ponad 1.5 miliona kolorowych 
stron lub do 5 milionów stron 
w jednym kolorze miesięcznie. 
Możliwość rozbudowy do 7-miu 
zespołów drukujących.
HP Indigo 5500 pozwala na 
druk personalizowanych 
materiałów, średnich i małych 
nakładów na żądanie klienta, 
przy offsetowej jakości druku 
z liniaturą do 230 lpi. Główne 
aplikacje: broszury, wizytówki, 
kartki, foto-albumy, kalendarze, 
opakowania na CD, koperty, 
teczki, reprodukcje, fotografia 
artystyczna - gadżety persona-
lizowane.

HP Indigo 3550 jest przystępną 
cenowo maszyną o jakości dru-
ku porównywalnej do offsetu. 
Jest to doskonała maszyna 
dla firm chcących rozpocząć 
drukowanie cyfrowe. Maszyna 
pozwala na łatwe zarządzanie 
drukiem, druk w maksymalnie 
5 kolorach, najlepsza w swojej 
klasie jakość drukowanych 
aplikacji. HP Indigo 3550 jest 
to bardzo wydajne urządzenie 
dedykowane do średnich 
nakładów personalizowanych, 
korzystne ceny eksploatacji 
maszyny. HP Indigo 3550 
pozwala na druk personalizo-
wanych materiałów, średnich 
i małych nakładów na żądanie 
klienta, przy offsetowej jakości 
druku z  liniaturą do 230lpi. 
Główne aplikacje: broszury, 
wizytówki, kartki, foto-albumy, 
kalendarze, opakowania na CD, 
koperty, teczki, reprodukcje, 
fotografia artystyczna - gadżety 
personalizowane.

Urządzenie zostało opracowane 
do druku akcydensowego: 
druku książek, fotoalbumów czy 
druków transakcyjnych.
 Urządzenie to przesuwa próg 
rentowności druku cyfrowego 
w porównaniu z tradycyjnym 
drukiem offsetowym przy 
realizacji zleceń w skali miesiąca 
na poziomie miliona stron A4, 
pełno-kolorowych. 
 

Maszyny do  
druku cyfrowego
Zdjęcie maszyny

HP Indigo 5500
Dystrybutor: 
Digiprint

HP Indigo 3550
Dystrybutor: 
Digiprint

HP Indigo 7500
Dystrybutor: 
Digiprint
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Dobre czasy.

Lepsze o 30%.
W ramach promocji z okazji 130-lecia naszej fi rmy, do końca września, drukarki OKI z serii C300 i C500 nawet o 30% taniej.

Drukarki OKI gwarantują Ci przede  wszystkim niezawodność i solidność. Wszystko to za sprawą bezawaryjnej japońskiej technologii,
3 letniej gwarancji na urządzenie oraz wieczystej gwarancji na listwę LED. Drukarki OKI z serii C300 i C500 to niezawodne urządzenia, 
które umożliwią Ci efektywną organizację pracy w Twojej fi rmie. Wyposażone w sprawny mechanizm drukujący, oparty na technologii 
LED, zagwarantują Ci bezproblemową pracę przez wiele lat. Wydajny toner oraz duża pojemność pamięci pozwalają na szybką realiza-
cję złożonych zadań, a inteligentny tryb ECO redukuje zużycie energii.

W OKI dbamy o rozwój Twojej fi rmy.

Informacje o ofercie: na stronie www.oki.pl *sugerowana cena za  drukarkę kolorową LED OKI C310dn

Seria C300 Seria C500

860 PLN
 brutto*

Najwyższa japońska
jakość już od

oki.zegarek.205x265+3.indd   1 14-09-11   21:18:11

Media

Szerokość i grubość materiału: 
330x487 mm.
Rodzaje mediów: powlekane, 
niepowlekane, do zastosowań 
cyfrowych, do zastosowań 
offsetowych, materiały 
transparentne.

Szerokość i grubość materiału: 
330x487 mm.
Rodzaje mediów: powlekane, 
niepowlekane, do zastosowań 
cyfrowych, do zastosowań 
offsetowych, materiały 
transparentne.

Szerokość i grubość materiału: 
330x487 mm.
Rodzaje mediów: powlekane, 
niepowlekane, do zastosowań 
cyfrowych, do zastosowań 
offsetowych, materiały 
transparentne.

Szerokość min.: 203x203 mm.
Szerokość max.: 320x488 mm.
Szerokość opcjonalna: 
350x500 mm.

Max. gramatura: 300 g/m².
Szerokość: max. 330 mm.
Gramatura: 325 g/m².
Rodzaj: zwykłe, powlekane, 
folia, karton, tekstura.

Kolory, tusz

Liczba kolorów: 4.
Atrament: toner najnowszej 
generacji - Simitri HD+.

Liczba kolorów: 4
Atrament: Toner Simitri HD

Liczba kolorów: 4.
Atrament: Toner Simitri HD.

Toner, liczba kolorów: 4, 
CMYK.

Technologia tonerowa 
Copy Press. Liczba kolorów: 
czarnobiała, 256odcieni 
szarości, liniatura 180 lpi.

Druk

Max. prędkość:
80str/min A4 46str/min A3.
Min. i max. rozdzielczość:
Min. - 600x600dpix8bit
Max. – 1200x1200dpix8bit
Szerokość zadruku: 330 mm.

Max. prędkość: 71 str/min 
A4, 38 str/min A3.
Min. i max. rozdzielczość:
Min. - 600x600dpix8bit
Max. – 1200x1200dpix8bit
Szerokość zadruku: 330 mm.

Max. prędkość: 60 str/
min A4, 
34 str/min A3.
Min. i max. rozdzielczość:
Min. - 600x600dpix8bit
Max. – 1200x1200dpix8bit
Szerokość zadruku: 330 mm.

Max. prędkość: 
71 str A4/min.
Max. rozdzielczość: 
1200x1200 dpi.
Szerokość zadruku: 324 mm.

Max. prędkość: 
314obrazów A4/min.
Max. rozdzielczość: 
600x1200 dpi.
Szerokość zadruku: 316 mm.

Zastosowanie 
/ Informacje dodatkowe

Urządzenia do wysokonakła-
dowego druku produkcyjnego. 
W agencjach reklamowych na-
rzędzie wspierające marketing. 
Możliwość druku zmiennych 
danych, druku spersonalizowa-
nego i na żądanie. Bizhub PRESS 
C8000 to flagowy model Konica 
Minolta. W pierwszej połowie 
roku był najlepiej sprzedającym 
się urządzeniem do kolorowego 
druku produkcyjnego w 
Europie Zachodniej. Zostało 
też  nagrodzone wyróżnieniem 
„Exceptional Certified Five 
Star” oraz otrzymało nagrodę 
BERTL dla Najlepszego Systemu 
do Produkcyjnego Druku 
Kolorowego.

  

Zastosowanie: Poligrafia
Wysokonakładowa kolorowa 
drukarka, zaprojektowana by 
realizować najbardziej wymaga-
jące zadania zapewniając przy 
tym najwyższą jakość druku 
cyfrowego.

Zastosowanie: 
drukowanie rachunków, 
wyciągów, dokumentów trans-
akcyjno-promocyjnych, arkuszy 
z zakładkami, książek, broszur.
VarioPrint 6320 Ultra to naj-
bardziej produktywny i najdo-
skonalszy systemem w swojej 
klasie. Dzięki ultra prędkości i 
niezawodności, urządzenie to 
pozwala na realizację większej 
liczby zadań w tym samym 
czasie.

Zdjęcie maszyny

bizhub PRESS C8000
Dysyrybutor: 
Konica Minolta

bizhub PRESS C7000 
Dysyrybutor: 
Konica Minolta

bizhub PRESS
C6000
Dysyrybutor: 
Konica Minolta

imagePRESS C7010VPS
Dystrybutor: Océ-Poland

VarioPrint 6320 Ultra
Dystrybutor: Océ-Poland

▲Maszyny do druku cyfrowego
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ANTALIS POLAND 
Sp. z o.o.

ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
tel. 22 313 50 00
fax 22 313 50 01
info@antalis.pl
www.antalis.pl

DIGIPRINT Sp. z o.o.

ul. Lustrzana 5, 
01-342 Warszawa 
tel./fax 22 665 95 24, 
22 666 36 68, 22 666 36 75 
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

Antalis jest największym europejskim dystrybutorem B2B materiałów 
służących do komunikacji wizualnej. Koncern, z przychodami rocznymi 
na poziomie 3.4 miliarda Euro, zajmuje czwartą pozycję na światowej 
liście dystrybutorów.
Firma, obecna w 53 krajach, jest niekwestionowanym liderem  
w dystrybucji papieru w Polsce, Słowacji, Turcji, Belgii, Luxemburgu,  
Francji, Szwajcarii, Rumunii i Afryce Południowej. Posiada także przodują-
cą pozycję w Anglii, Włoszech, Hiszpanii i Irlandii.
W Polsce Antalis zatrudnia 350 pracowników, którzy obsługują 8000 
klientów wśród nich znajdują się zakłady poligraficzne, drukarnie, agencje 
reklamowe, wydawnictwa, firmy produkujące systemy wystawiennicze, 
architekci. W ofercie sektora VisCom znajdują się materiały dla rynku 
reklamy: płyty syntetyczne (m.in. PCW, plexi, HIPS), folie samoprzylepne, 
podłoża do druku wielkoformatowego, materiały dla przemysłu: płyty 
poliwęglanowe lite, folie i płyty PCW, płyty HIPS, poliestrowe, polipropylen 
komorowy, materiały dla budownictwa: płyty poliwęglanowe komorowe.
Antalis posiada centralny magazyn z profesjonalną logistyką dostarczają-
cy towar z magazynu w 24h w całej Polsce.

Firma Digiprint jest dostawcą innowacyjnych maszyn i oprogramowania 
dla poligrafii. Oferta obejmuje rozwiązania dla rynku druku cyfrowego, 
fleksograficznego, wielkiego formatu oraz projektowania i produkcji 
opakowań. Jesteśmy dystrybutorem na rynku polskim takich firm jak:  
HP Scitex – urządzenia UV i lateksowe, HP Indigo, EskoArtwork – oprogra-
mowanie dla przygotowalni opakowaniowych i naświetlarki CDI,  
Mark Andy oraz Comco - maszyny  do druku fleksograficznego.  
W naszej ofercie znajdziecie państwo HP Indigo - linia przemysłowa  
i komercyjna. Maszyny przeznaczone są do spersonalizowanego druku 
cyfrowego.
Seria przemysłowa obejmuje dwie maszyny zwojowe HP Indigo: ws4500 
i WS6000. Są to urządzenia cyfrowe do drukowania krótkich i średnich 
nakładów etykiet samoprzylepnych, o szerokości wstęgi 330 mm,  
w jakości do 230 lpi. 
Seria komercyjna obejmuje cyfrowe maszyny drukujące w technologii 
HP ElectroInk, w formacie A3+. W serii znajdują się urządzenia: HP Indigo 
7500, 5500, 3500. Urządzenia w zależności od modelu drukują z różną 
prędkością, od 4 do 7 kolorów. Główne aplikacje: broszury, wizytówki, 
kartki, foto-albumy, kalendarze - gadżety personalizowane.
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Igepa Polska Sp. z o.o.

ul. Siwka 11
31-588 Kraków
tel. 0 801 8000 52
fax 0 801 8000 53 
www.igepa.pl

Igepa Polska jest częścią Igepa Group – dystrybutora mediów do  
druku cyfrowego SRA3 na wymagającym rynku niemieckim  
i wiodącego europejskiego dostawcy w branży. 
Pragniemy zainteresować Państwa naszą ofertę mediów do druku 
cyfrowego w formacie SRA3. Nasza oferta zawiera wyłącznie produkty 
renomowanych producentów europejskich. Papiery Color Copy, DNS, 
FASSON, HERMA, SIHL, UPM są specjalnie dostosowane do oczekiwań 
polskiego użytkownika. 

Oddziały: 
Kraków, ul. Siwka 11, tel. /12/ 639 24 00, krakow@igepa.pl 
Warszawa, ul. Staniewicka 5, tel. /22/ 205 25 00, warszawa@igepa.pl 
Poznań, ul. Sowia 6, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. /61/ 657 10 00, poznan@igepa.pl 
Wrocław, ul. Wrocławska 36, Wojkowice, 55-020 Żórawina, tel. / 71/ 363 86 47, 
wroclaw@igepa.pl 

3 Europapier-Impap należy do Grupy Europapier działającej w 13 krajach  
w środkowo-wschodniej części Europy. Spółka jest jednym z największych 
dystrybutorów podłoży do druku i liderem na rynku polskim w sprzedaży 
mediów do reklamy zewnętrznej i wewnętrznej.
Europapier-Impap oferuje pełną gamę produktów do kolorowego druku 
laserowego. Oferta obejmuje szeroką gamę mediów, formatów i gramatur. 
Zapewniamy także szybki serwis logistyczny oraz elastyczne dostawy.
Wśród mediów znajdziemy papiery powlekane, niepowlekane, 
papiery i kartony ozdobne oraz papiery i folie samoprzylepne.  
Oferujemy m.in.:
wysokiej jakości papiery satynowane: HP COLOUR LASER oraz
COLOR COPY (także w wersji Indigo), niepowlekany śnieżnobiały
papier gładki, papier DNS PREMIUM, najwyższej jakości papiery
powlekane MEDIAPRINT oraz COLOR COPY COATED, szeroką
gamę papierów ozdobnych: TOP STYLE, I-TONE, PhoenixMotion,
BINDAKOTE, materiały samoprzylepne JAC, papiery książkowe BIOTOP3.

Salony firmowe: 
Bielsko-Biała: Cieszyńska 90, 43-300 Bielsko-Biała, tel. /33/ 810 66 51,
bielsko@europapier-impap.pl

Oddziały: 
Błonie, Pass 20J, 05-870 Błonie k. Warszawy, tel. /22/ 356 92 00, 
biuro@europapier-impap.pl
Bydgoszcz: Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz, tel. /52/ 345 00 72,
bydgoszcz@europapier-impap.pl
Kraków: Wadowicka 6, 30-415 Kraków, tel. /12/ 263 60 50,
krakow@europapier-impap.pl
Tczew: 30-go Stycznia 35, 83-110 Tczew, tel./22/ 356 93 43, 
tczew@europapier-impap.pl

Europapier-Impap

Pass 20 J
05-870 Błonie k. Warszawy
tel. 801 989 800
fax 22 35 69 290
office@europapier-impap.pl
www.europapier-impap.pl

4

Konica Minolta
Business Solutions 
Polska Sp. z o.o. 

ul. Muszkieterów 15  
02-273 Warszawa
tel. 22 560 3300  
fax 22 560 3303 
info@konicaminolta.pl 
www.konicaminolta.pl

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. dostarcza kom-
pleksowe usługi dla biznesu oraz rozwiązania usprawniające procesy 
drukowania, kopiowania i archiwizacji dokumentów. 
 
Firma jest producentem i dostawcą drukarek, urządzeń wielofunkcyj-
nych oraz cyfrowych systemów produkcyjnych. Jej flagowym produk-
tem jest seria urządzeń wielofunkcyjnych bizhub dedykowana dla biur, 
Centralnych Punktów Reprograficznych oraz sektora poligraficznego. 
Ofertę uzupełniają materiały eksploatacyjne oraz papier.

W tym roku spółka uruchomiła pięć dodatkowych filii oddziałów, które 
wraz z dotychczasowymi dziesięcioma delegaturami zapewniają 
najszybszą i najbardziej profesjonalną bazę serwisową w Polsce.  Konica 
Minolta Business Solutions Polska Sp. o. o. obchodzi w tym roku 20-lecie 
istnienia na polskim rynku.  
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OKI SYSTEMS (POLSKA) 
Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 42 
Platinium Business Park II, 3 piętro
02-672 Warszawa
tel. 22 44 86 500
fax 22 44 86 501
info@oki.com.pl
www.okiprintingsolutions.pl
www.oki.pl

OKI System Polska Sp. z o.o., firma z branży informatycznej, istniejąca 
na rynku polskim od 1992 roku. Zajmuje się dystrybucją urządzeń 
peryferyjnych, oprogramowania, doradztwem w zakresie optymalizacji 
i zarządzania dokumentami. Do oferty firmy należą: drukarki LED oraz 
laserowe, kolorowe i monochromatyczne, urządzenia wielofunkcyjne 
LED oraz laserowe kolorowe i monochromatyczne, drukarki igłowe, 
drukarki wierszowe, telefaksy wielofunkcyjne. Grupy odbiorców: mały 
i średni biznes, duże przedsiębiorstwa prywatne i publiczne. Firma jest 
liderem rynku w segmencie kolorowych drukarek formatu A3, dzięki 
zastosowanym technologiom i najlepszemu stosunkowi jakości do 
ceny sprzętu.
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Tradycyjna reklama zewnetrzna i media 

elektroniczne na Miedzynarodowych Targach 

Technik Komunikacji Wizualnej, Reklamy i 

Designu. Intrygujace połacznie oferuje 

Panstwu wiele korzysci.
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Reklama Cyfrowa
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elektroniczne na Miedzynarodowych Targach 

Technik Komunikacji Wizualnej, Reklamy i 

Designu. Intrygujace połacznie oferuje 

Panstwu wiele korzysci.
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