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Sektor druku otwiera ten rok 
z pompą. Przed nami dwa wielkie 
wydarzenia: FESPA oraz drupa. To praw-
dziwa rewia maszyn i mediów do druku 
czołowych światowych producentów. 
Niebawem podczas targów w Barcelonie 
poznamy szereg nowości, które będą 
wyznaczać trendy w druku na najbliższe 
lata. Zmieniają się przede wszystkim 
wskaźniki, dzięki którym maszyny drukują 
z większą prędkością, lepszą jakością 
i mają więcej zastosowań. Nowinki 
napędzane są potrzebami rynku.  Firma 
badawcza InfoTrends postanowiła zbadać 
potrzeby i wymagania kupujących 
maszyny do druku wielkoformatowego. 
Badanie „Who Buys Wide Format 2011” 
autorstwa Tima Green’a (dyrektora firmy) 
zostało zakończone w czerwcu 2011. 
Dane dotyczą zwłaszcza rynku Ameryki 
Północnej, ale pozwalają wskazać pewne 
zależności. Okazało się, że banery, plakaty 
i oznakowania znajdują się w czołówce 
najczęściej drukowanych materiałów, ale 
coraz większy udział w produkowanych 
aplikacjach zyskują fotografie. Respon-
denci wskazali, że jakość, cena i prędkość 
to główne czynniki wyboru, podczas 
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gdy w 2009 decydującym kryterium była 
cena. Ciekawym wnioskiem jest fakt,  
że coraz więcej nabywców mediów  
i maszyn do druku jest zainteresowanych 
kodami QR i innymi elementami interak-
tywnymi wykorzystywanymi w grafikach. 
Lwią część ofert stanowią plotery UV (co 
widać chociażby w publikowanej przez 
nas tabeli), chociaż z badania FESPA/Info-
Trends Evolution Study (kwiecień 2011) 
wynika, że drukarnie ciągle najchętniej 
instalują systemy solwentowe. Rynek 
powoli ewoluuje jednak w kierunku 
coraz bardziej ekologicznych rozwiązań, 
co jest częstym imperatywem klientów 
końcowych. To polityka środowiskowa 
wielkich korporacji determinuje rozwój 
ekologicznych rozwiązań w druku, wła-
ściciele marek coraz częściej wymagają 
od dostawców usług druku specjalnych 
certyfikatów. Świadomość ekologiczna 
wzrasta, o czym można przeczytać  
w tym numerze Raportu Dostawców 
Mediów i Maszyn, a dowodów na 
potwierdzenie tezy poszukać w ofertach 
dystrybutorów. Zapraszamy do lektury 
i z niecierpliwością oczekujemy jakie 
dobrodziejstwo inwentarza przyniosą 
tegoroczne wystawy w Barcelonie  
i Düsseldorfie.



N
E

W
S

N
E

W
SNowy ploter, Nowe możliwości

Ploter drukująco-tnący Roland VersaUV LEC-540 
otworzył nowe możliwości dla firmy Satori s.c. z Łodzi.  
Na temat potencjału maszyny i rozwoju firmy 
rozmawiamy z jej właścicielem - Marzeną Rogalską.

W grudniu 2011 roku firma Satori, działająca od 15 lat na rynku 
polskim w produkcji klawiatur foliowych, czołówek i tabliczek 
znamionowych, zakupiła ploter drukująco-tnący Roland VersaUV LEC-
540. Z jakich powodów zdecydowali się Państwo na rozbudowę swojego 
zaplecza maszynowego w tym kierunku?

Marzena Rogalska: Ploter VersaUV 540 
jest maszyną dedykowaną do druku serii 
niskonakładowych. Nasza firma pracujuje głównie 
w systemie ciągłych, wielonakładowych serii 
produkcyjnych opartych przede wszystkim na 
tradycyjnej metodzie sitodruku. Stosując taką 
technologię,  nie byliśmy w stanie obsłużyć 

klientów z niskim progiem zamówień. Na chwilę obecną ploter VersaUV 
540 otworzył nasze drzwi również dla klienta indywidualnego, który 
potrzebuje wykonać serię testową wydruków niemalże natychmiast, bądź 
też nie chce być związany zamówieniem ilościowym.

Wybór padł na ploter Roland z technologią UV z oferty KML Solutions. 
Dlaczego ta właśnie maszyna odpowiada Państwa potrzebom?

Zastosowana technologia UV doskonale łączy się z surowcami 
przeznaczonymi do produkcji klawiatur i czołówek foliowych przez 
co wydłuża czas użytkowania produktu i obniża czas produkcji. Dzięki 
ploterowi Roland w naszych wyrobach jesteśmy w stanie umieścić bardzo 
rozbudowana grafikę  wysokiej jakości, a efekt 3D nadaje im niemalże 
realistycznego wyglądu. Jak dotąd o takim połączeniu nasi klienci 
mogli tylko pomarzyć. Dokładnie ten model spełnia wszystkie nasze 
oczekiwania a firma KML Solutions zaproponowała nam najkorzystniejszą 
ofertę i dostarczyła ploter w najkrótszym czasie. 

Czy maszyna ta przyczyni się do rozwinięcia Państwa biznesu?  
W jakim zakresie?

Ploter Roland VersaUV 540 otwiera przed nami nowe możliwości 
kontraktowe. Nasz dział obsługi klienta liczy na nowych odbiorców 
niekoniecznie związanych z podstawową działalnością firmy SATORI. 
Ploter stoi w gotowości do druku na różnych podłożach a my czekamy 
teraz tylko na kreatywność naszych potencjalnych klientów. Jestem 
przekonana, że w100% sprosta ich oczekiwaniom.

Jak Pani, jako klient, ocenia ofertę dostępnych na polskim rynku 
maszyn do tego typu rozwiązań?

Na polskim rynku stosunkowo mało maszyn posiada rozbudowany 
system druku i cięcia, proponując jednocześnie niski koszt wydruku. 
Jedne parametry niestety wykluczają  drugie. Ploter Roland VersaUV 540 
jako jedyny łączy w sobie: unikalną jakość druku, zintegrowany system 
cięcia oraz doskonałe wykończenie pracy przy niskim koszcie wydruku.

...bo głowice drukujące LED objęte są wieczystą gwarancją. 
Jeszcze nigdy z niej nie skorzystałem. 

architekt

Od wielu lat rozkochujemy w sobie naszych klientów, dostarczając im najlepsze rozwiązania 
w zakresie druku biznesowego. 
O niezawodności naszych produktów świadczy fakt, że objęliśmy je wieczystą gwarancją na 
głowicę drukującą LED oraz trzyletnią gwarancją na całe urządzenie. To jedyna taka oferta 
na rynku. Produkty OKI są również wyjątkowo szybkie i wydajne – przy prędkości do 38 
stron na minutę są w stanie wydrukować nawet 80 000 stron miesięcznie, i to na szerokiej 
gamie nośników. Sprawdź nas i pokochaj OKI!  

Informacje o ofercie pod numerem: 22 44 86 500 i na stronie www.oki.pl
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IV EDYCJA TARGÓW NOWYCH ROZWIĄZAŃ W BRANŻY OPAKOWAŃ 

Na targach PACKAGING INNOVATIONS znajdą Państwo bogatą ofertę: 

•	 opakowań plastikowych, szklanych, papierowych, tekturowych, 
drewnianych, metalowych.
•	 rozwiązań w zakresie nadruku na opakowaniach,
•	 etykiet oraz nalepek.

W ramach nowej strefy LOGISPACK zaprezentowane zostaną 
opakowania logistyczne.

Podczas targów odbędą się także branżowe seminaria learnShops 
stanowiące świetną okazję do poszerzenia wiedzy!

Bezpłatny wstęp na targi po dokonaniu rejestracji na stronie 
www.easyfairs.pl 

14-15 marca 2012 r., Hala EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

Targi easyFairs®

PACKAGING 
INNOVATIONS 2012

Biuro organizatora:
easyFairs Poland Sp. z o. o. 
Al. Pokoju 82
31-586 Kraków

Tel. +48 (12) 651 95 20
Fax: +48 (12) 651 95 22
E-mail: biuro@easyfairs.com

PlOTEr AgfA 
:JETI 1224 UV HDC 
W CONCOrDIA 
PrINT
Pod koniec listopada w Poznaniu rozpoczęło 

działalność pierwsze w Polsce centrum 

designu i kreatywności dla biznesu Concordia 

Design. Jego integralną część stanowi 

Concordia Print – nowoczesna drukarnia 

cyfrowa, wyposażona w liczne urządzenia 

drukujące i introligatorskie. Wśród tych 

pierwszych znalazł się m.in. wielkoformatowy 

ploter Agfa :Jeti 1224 UV HDC, wykorzystujący 

atramenty UV. Concordia Print dysponuje 

parkiem maszynowym umożliwiającym 

druk arkuszowy małoformatowy oraz 

wielkoformatowy, a także kompleksową 

obróbkę finalną. Inwestycja w ploter Agfa 

:Jeti 1224 UV HDC (High Definition Color) 

pozwoliła na bezpośrednie zadrukowywanie 

różnych podłoży płaskich o grubości do  

5 cm, takich jak szkło, drewno, metal, pcw czy 

karton, a następnie ich obróbkę w urządzeniu 

tnąco-frezująco-bigującym.

TECHNOlOgIA 
AgfA grAPHICS 
W brANżY 
CErAMICZNEJ  
I DEkOrACYJNEJ  
Systematycznie rośnie liczba polskich 

użytkowników urządzeń z rodziny Agfa 

:Anapurna. Coraz częściej znajdują one 

zastosowanie poza typowym rynkiem 

poligraficzno-reklamowym. Najlepszym 

tego przykładem jest niedawna instalacja 

plotera :Anapurna M 2050 w firmie Alfa Cer 

z okolic Opoczna, która wykorzystuje go do 

bezpośredniego zadrukowywania płytek 

szklanych i ceramicznych. Tym samym 

może ona zaoferować swoim klientom 

zupełnie nowe możliwości w zakresie 

dekoracji wnętrz i aranżacji przestrzeni 

mieszkalnej czy sklepowej. 

Certyfikowany laminat 
podłogowy od Ikonos’a 
Polski producent rozszerzył swoją ofertę materiałów o certyfikowany laminat podłogowy Ikonos 

Lam-Pro 4-Floor. Opracowany i wytwarzany na opolskiej linii produkcyjnej laminat podłogowy 

Profiflex Lam-Pro 4-Floor MPT F120+ uzyskał certyfikat DIN 51130 klasy antypoślizgowości R9. 

Oznacza, to że laminat ten można stosować w takich miejscach jak banki, schody w szkołach, 

aptekach, szpitalach, klinikach, sklepach, hipermarketach, restauracjach, itp. Tak więc odbiorcy 

otrzymali szerokie spektrum zastosowań i możliwych miejsc do promowania produktów czy 

też umieszczania grafik informacyjnych. Laminat 4-Floor to monomeryczna, kalandrowana, 

przezroczysta, matowa folia PVC z powłoką autorefleksyjną, antypoślizgową oraz odporną na 

zarysowania. Posłuży więc idealnie do zabezpieczania wszelkich grafik podłogowych drukowa-

nych np. na ploterach wielkoformatowych. Materiał oferowany jest w dwóch szerokościach 1,05 

i 1,37 metra oraz długości nawoju 50 metrów. Grubość folii wynosi 120 mikronów. 

Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe

EkOlOgICZNE 
PODłOżA 
MArkI IlfOrD
ILFORD, dostawca profesjonalnych podłoży do 

druku atramentowego i do użycia w procesach 

fotograficznych, poinformował o rozszerzeniu 

rodziny podłoży do druku atramentowego 

OMNIJET o przyjazne dla środowiska 

naturalnego papiery Photo Realistic. Podatne na 

recykling papiery OMNIJET Photo Realistic zostały 

certyfikowane jako wyprodukowane z surowców 

pozyskanych w sposób odpowiedzialny zgodnie 

z wymaganiami Forest Stewardship Council®. 

Wielkoformatowe podłoża OMNIJET Photo 

Realistic, dostępne w wersjach Gloss i Satin  

z błyszczowym i satynowym wykończeniem, 

są przeznaczone do zadruku tuszami wodnymi 

i pigmentowymi, a także tuszami utrwalanymi 

promieniowaniem UV i lateksowymi oraz przy 

użyciu drukarek elektrostatycznych. Nośniki 

OMNIJET Photo Realistic otrzymały certyfikat 

firmy HP na ich wykorzystanie w drukarkach  

z technologią HP Latex.

PlOTEr „EkO” 
MArkI ZENITH  
Zenith DX5 1801 i 1802 to nowość na polskim 

rynku ploterowym. Modele 1801 i 1802 to plo-

tery o szerokości druku 1870 mm. Pozwolą na 

wzmocnienie mocy produkcyjnych istniejących 

parków maszynowych jak i zastąpienie maszyn 

starszej generacji. Sprawdzą się one w druku  

pełno-kolorowych  grafik reklamowych, 

elementów wyposażenia wnętrz, grafikach wy-

stawienniczych, oznakowaniu informacyjnym, 

aplikacjach samochodowych i wielu innych. 

„Eko” Zenithy dzięki najnowszym głowicom 

piezo Epson DX5 o 3.5 pikolitrowej kropli 

zapewniają fotograficzną rozdzielczość  

1440 x 1440 dpi. Zenith 1802 cechuje się 

maksymalną prędkością druku 36 m²/h. 

Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe

OCé W gEODEZJI
Wydrukowanie projektu instalacji wentylacyjnej 

dla kilkupiętrowego budynku oraz wykonanie 

jego kopii to – dzięki inwestycji w ploter Océ 

PlotWave300 – dla firmy Geodezyjne Urządzanie 

Terenów (GUT) z Zielonki pod Warszawą 

zadanie do wykonania. - Od jakiegoś czasu 

wykonywaliśmy coraz więcej prac związanych  

ze skanowaniem, kopiowaniem i drukowaniem 

dla geodetów, projektantów, wykonawców  

– mówi Robert Gut, który wraz z Mieczysławem 

Gut jest właścicielem firmy. - Wygenerowało 

to potrzebę zakupu szybkiego czarno-białego 

urządzenia laserowego. Nasz wybór padł na 

Océ PlotWave300. Nasi klienci zwracają przede 

wszystkim uwagę na szybkość kopiowania i duży 

bufor pamięci, jaki posiada ten ploter. Nawet 

w przypadku kilku czy kilkunastu stron dużego 

formatu puszczonych do skanowania, maszyna 

drukuje szybko i bez pomyłek. Posiada ponadto 

bardzo rozbudowane funkcje sieciowe, co 

ułatwia nam pracę i przyspiesza jeszcze bardziej 

obsługę zlecenia – dodaje Robert Gut.

CZWArTA łAPA 
„lWA” – OCé 
COlOr WAVE 300  
System Océ ColorWave 300 uzupełnił  

w ostatnim czasie park maszynowy drukarni 

„Lew” ze Świecia. Dzięki tej maszynie nie tylko 

zaoferowała swoim klientom nowe usługi, ale 

inwestycja ta wygenerowała również w ostat-

nim czasie klientów dla wcześniejszych usług 

drukarni, bo zainteresowali się oni bogatszą 

ofertą tej firmy. Obecnie - dzięki zakupowi Océ 

ColorWave 300 - klient może niemal po chwili 

odebrać wydrukowany u nas projekt techniczny 

czy inną dokumentację – mówi Czesław Gołuń-

ski, właściciel firmy - Wcześniej musiał na niego 

czekać kilka godzin. Szybka obsługa i wysokiej 

jakości wydruki przysporzyły nam kolejnych 

klientów, a kolejni poinformowali o nas kolej-

nych – dodaje Gołuński. Océ ColorWave 300 

to drukarka, skaner i kopiarka w jednym, a jej 

intuicyjny interfejs pozwala na szybką i sprawną 

współpracę z tym urządzeniem.
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:Anapurna M2540 FB 
:Anapurna M2540 FB to szybki ploter UV wyposażony w płaskie łoże. 
Atrakcyjna cena w połączeniu z solidną konstrukcją oraz wysoką 
jakością powoduje, że jest to maszyna interesująca dla grafików, dru-
karń sitodrukowych, firm fotograficznych i producentów oznakowań. 
Regulowane strefy podsysu to gwarancja najwyższej jakości druków. 
Ploter ten drukuje elastycznymi atramentami z wykorzystaniem 12 pl 
kropli. Ploter ten wykorzystuje wiele innowacyjnych rozwiązań, które 
można poznać kontaktując się z przedstawicielami Agfa Graphics.

Dystrybutor: Agfa Graphics

Nowe Mutoh ValueJet’y 
Seria ploterów Mutoh ValueJet  powiększyła się o 2x szybsze od po-
przedników i konkurencji modele eko-solwentowe 1324 (27.9 m2/h) 
oraz 1624 (29 m2/h). Oba wyposażone w najnowszej generacji za-
awansowane głowice zarządzające wystrzeliwaną kroplą, opcjonalny 
spektrofotometr SpectroVue umieszczony na karetce drukującej do 
łatwego zarządzania kolorem przez użytkowania. Nowe ValueJety to 
udoskonalona technologia druku Intelligent Interweaving z efektem 
mgły eliminującym paskowanie. Zmodyfikowany stół grzewczy, 
dokładniejszy system prowadzenia mediów, ulepszone „górno-wej-
ściowe” mocowanie kaset to niektóre z innowacji. 

Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe
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PlOTEr 
MIMAkI 
UJf 3042 fX

Mimaki przedstawia udoskonalony 

model UJF-3042FX, charakteryzujący 

się utrwalaniem UV LED oraz nowymi 

atramentami UV, jak również nowym 

primerem,  dzięki któremu urządzenie 

daje większe możliwości druku.  Ploter 

umożliwia drukowanie na płaskich 

podłożach i materiałach do formatu A3 

(300 x 420 mm) i grubości do 50 mm. 

Wykorzystanie technologii UV LED oznacza, 

że po utrwalaniu atrament jest ostatecznie 

związany z podłożem. Technologia UV LED 

nie generuje wysokiej temperatury, dzięki 

której jest możliwe drukowania na  każdym 

podłożu, nawet tych wrażliwych na ciepło, 

takimi jak m.in. drewno, skóra czy inne na 

bazie żywic. Po aplikacji primera warstwa 

podkładowa na podłożu umożliwia lepszą 

adhezję atramentu i pozwala na późniejszy 

zadruk atramentami UV. Dotychczas 

aplikacja primera wykonywana była 

manualnie w nowym modelul UJF-3042FX 

posiada  funkcję automatycznej aplikacji 

primera. Aplikacja podkładu nie wymaga 

dodatkowego czasu pracy drukarki, 

dzięki czemu znacząco usprawnia pracę . 

Funkcja automatycznej aplikacji primera 

umożliwia również aplikację primera tylko 

w wybranych miejscach. Dostępne 3 różne 

rodzaje atramentów UV, klient ma wybór  

z trzech rodzajów atramentów UV  

i dostosować je do danych aplikacji.

Dystrybutor: Reprograf SA

SUblIMACYJNA, 
TrANSfErOWA 
DrUkArkA 
INkJETOWA 
TS34-1800A  
Drukarka sublimacyjna TS34-1800A została 

stworzona specjalnie pod kątem transferowego 

rynku sublimacyjnego, oczekującego wysokiej 

jakości i prędkości. TS34-1800A może drukować 

z prędkością do 32m²/h przy rozdzielczości  

540 x 720 dpi. Co więcej, maszyna może 

osiągać prędkość drukowania 17,7m²/h 

w trybie 6-kolorowym przy tej samej 

rozdzielczość. Te możliwości czynią drukarkę 

TS34-1800A odpowiednią do produkcji 

zarówno dużych oznakowań miękkich, jak 

i odzieży, która wymaga wysokiej jakości 

nadruku przy wysokiej wydajności urządzenia.

Dystrybutor: TeBa

SPEEDSTAr 
3000   
Drukarka SPEEDSTAR3000 to jedna z 

pierwszych na świecie serii drukarek, 

pracujących w oparciu o technologię Memjet. 

SPEEDSTAR3000 gwarantuje jednocześnie 

wysoką prędkość drukowania w kolorze przy 

niskich kosztach i zachowaniu wysokiej jakości. 

Ta innowacyjna technologia druku ink-jet 

oparta jest na rewolucyjnej konstrukcji głowic.

Dystrybutor: Color Laboratory sp. z o.o.

NOWOŚCI***

polkos.com.pl scorpio.com.pl

Pierwszy na świecie
eko-solwentowy ploter 

drukująco-tnący atramentami 
metalicznymi w wersji biurkowej 

BN-20 drukuje naklejki, plakaty oraz nadruki
 na odzież ze wspaniałymi efektami. 

To więcej niż PloTer UV
To pierwszy ploter hybrydowy UV-LED: 

“flat bed” i “roll to roll” w jednym
Przy pomocy LEJ-640 można drukować na niemal 
wszystkim, w tym także na sztywnych podłożach 

do 13 mm grubości i z roli. 

Oszałamiające detale 
na różnego rodzaju produktach 

Przy pomocy LEF-12 można tworzyć różnego rodzaju 
efekty: połysk, wgniecenia oraz tekstury bezpośrednio 

na przedmiotach o wysokości do 100 mm

Nowości  iNNowacyJNE 
z Roland dG

Autoryzowani partnerzy w Polsce:

dobreplotery.pl kmlsolutions.pl www.rolanddg.eu
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IKONOS CAST KILLER
Cast Killer to zastępca wylewanych folii samocho-
dowych. Ten polimerowy zastępca sprawdzi się 
tam gdzie nie ma potrzeby aplikacji narażonych na 
ciężkie warunki czy trudne przetłoczenia. Polimer 
z uwagi na niższy koszt od folii wylewanych (cast) 
sprawdzi się w niektórych aplikacjach aplikacjach 
samochodowych, dekoracjach elementów wyposa-
żenia wnętrz, gadżetach, elektronice i wielu innych 
produktach gdzie zachodzi potrzeba nadania 
indywidualnego wyglądu czy przekazu graficznego.

Dystrybutor: Atrium Centrum Ploterowe

Płyty piankowe 
FOAM-X i KAPPA
Materiał do produkcji reklam. Można stosować do 
oklejania folią, bądź do zadruku płaskiego farbami 
UV. Idealna gładkość i jakość powierzchni. Dostępne 
grubości 5 i 10 mm oraz formaty B1 i Bo.

Dystrybutor: Europapier-Impap

bANErY 
TEkSTYlNE 
TErrATEX 
COllECTION 

Ekologiczny typoszereg 

produktów Terratex bazuje na tereftalanie 

polietylenu (PET) i może być poddawany 

recyklingowi zgodnie z zaleceniami 

dotyczącymi tworzyw sztucznych 

posiadających międzynarodowe 

oznakowanie kodem 1. Polycril 200 FR to 

Tkanina poliestrowa powleczona żywicą 

(nie zawiera PVC i ftalanów) o gramaturze 

200 gr/m². Materiał o wysokiej bieli, 

nieprzepuszczona powietrza, wodo-wy-

trzymały nie rozrywa się. Zastosowanie: 

banery, imitacje tekstylne, wewnętrzne 

reklamy podświetlane ”City-Lighty”, na-

mioty promocyjne, parasole reklamowe. 

Aplikacje do wewnątrz i krótko-okresowo 

na zewnątrz. Canvas 275 FR to wysokiej 

jakości poliestrowe płótno Canvas do 

reprodukcji obrazów oraz innych aplikacji 

scenograficznych i wystawowych  

o gramaturze 275 gr/m².

Producent: Endutex 

Revestimentos Texsteis ,S.A.

fOlIA 3M™ 
SCOTCHCAl™ 
SErII IJ10 

Folie serii IJ10 to uniwersalne, 

monomeryczne folie graficzne, które 

doskonale sprawdzają się w krótkookre-

sowych grafikach w punktach sprzedaży, 

reklamach na oknach wystawowych, 

pojazdach i wielu innych aplikacjach.   

Folie IJ10 zostały gruntownie przebadane 

w laboratoriach 3M i przetestowane 

u dziesiątek klientów w całej Europie. 

Wniosek z przeprowadzonych testów jest 

jeden - folia IJ10 spełnia i przewyższa wy-

magania stawiane tej grupie produktów. 

Cena IJ10 dostosowana do oczekiwań 

rynku gwarantuje, że teraz folie 3M do-

stępne są dla każdego producenta grafik.

Producent: 3M

fOlIE 
TAblICOWE

Folie do tworzenia lub 

renowacji tablic. Samoprzylepne folie do 

zapisu kredą szkolną – zielona lub czarna. 

Biała i bezbarwna, samoprzylepna folia 

do zapisu markerami suchościeralnymi. 

Antracytowa i biała folia z opiłkami żelaza 

do przyczepiania magnesów. Folie można 

łączyć i tworzyć wielofunkcyjne tablice, 

np. do zapisu markerami i przyczepiania 

magnesów. 

Dystrybutor: Dyskret

UV – lf-140 
DO PlOTErÓW 
MIMAkI UV lED

Nowy atrament LF-140 umożliwia 

druk 6-kolorowy: CMYK oraz dodatkowo 

Lc,Lm, co minimalizuje ziarnistość oraz skoki 

tonalne. W palecie nowego atramentu jest 

również kolory biały i lakier. Elastyczność 

atramentu LF-140 pozwala na drukowanie 

na różnorodnych mediach, wliczając 

karton i tekturę. LF-140 może być również 

zastosowany w kombinacji z nowym  

primerem PR-100, umożliwiając automa-

tyczne i uproszczone nakładanie primera.

Dystrybutor: TeBa

kOlOrOWE 
fOlIE DO 
APlIkACJI 
MArkI ASlAN 

Nowością w 2012 roku, 

będzie wprowadzenie do sprzedaży 

kolorowych folii samochodowych (wyle-

wanych) w bardzo ciekawej kolorystyce 

takich jak perła, czarny mat, Kandy czyli 

czerwony metalic, czy kolor military, 

różne rodzaje karbonu, folie mrożone, 

jak również folie brukowe i natynkowe 

firmy ASLAN. Te materiały dostępne 

będą od stycznia z możliwością ich 

zakupu na metry bieżące. 

Dystrybutor: Reprograf SA

kASETY 
rOll-UP 

Kasety roll-up do umieszczania 

reklam w postaci rulonu. Wysoka jakość 

wykonania. Dostępne szerokości 80/ 85 / 

100 i 120 cm.

Dystrybutor: Europapier-Impap

ClINgZ®: 
ElEkTrOSTA-
TYCZNA fOlIA  
POlIPrOPYlE-
NOWA

ClingZ®: elektrostatyczna 

folia  polipropylenowa, która przylega bez 

kleju praktycznie do wszystkich suchych 

powierzchni wewnętrznych (ścian, szkła, 

drewna, metalu, cegieł). Dostępna w kolorze 

białym i bezbarwnym. Folia elektrostatyczna 

ClingZ® może być aplikowana z dwóch 

stron, „przyklejenie” folii zadrukowaną 

stroną jest bardzo proste . ClingZ® można 

repozycjonować oraz bez problemu usunąć. 

Do druku na ploterach UV, maszynach 

offsetowych oraz HP Indigo. 

Dystrybutor: Dyskret

SIATkA 
SOUND 
MESH: 
PrINT 
MS 25

Siatka powlekane PVC  

– z dodatkowym przeplotem  

o gramaturze: 250 gr/m² i szerokość  

– do 500 cm. Możliwość docięcia rolek 

na dowolną szerokość. Nadaje się 

na elewacje budynków, rusztowania 

-  szczególnie gdy elewacja  posiada 

otwory okienne (siatka dzięki lekkiemu 

splotowi daje możliwość patrzenia przez 

jej powierzchnię), szkielety wolnostojące 

- montaże na specjalnych konstrukcjach. 

Świetnie sprawdzają się na imprezach 

sportowych koncertach rockowych  

i innych imprezach masowych, wszędzie 

tam gdzie ograniczeniem rozmiarów 

dla innych materiałów jest ich własny 

ciężar. Bardzo dobra przepuszczalność 

dźwięku. Łatwe i oszczędne  w zadruku, 

wyraziste w ekspozycji.  Obsługiwane 

przez drukarki solwentowe i UV. 

Posiadają atesty: B1, M2 i inne.

Producent: Endutex 

Revestimentos Texsteis ,S.A.

▲fOlIA 
ElEkTrOSTA-
TYCZNA 
Folia elektrostatyczna przeznaczona 

jest do krótkookresowych aplikacji 

na szybach, witrynach i innych tego 

typu płaskich powierzchniach gdzie 

wymagana jest aplikacja bez użycia 

kleju co umożliwia także szybkie 

usunięcie reklamy czy dekoracji. Na 

powierzchni folię utrzymują ładunki 

elektrostatyczne. Elektrostatyczny 

winyl Ikonosa to monomerowa folia 

występująca w dwóch wariantach. 

Biała folia do zadruku dowolnym 

atramentem solwentowym lub 

UV o powierzchni błyszczącej oraz 

transparentna (przezroczysta) folia 

błyszcząca do zadruku dowolnym 

atramentem solwentowym lub 

UV. Materiały te produkowane są 

w dwóch szerokościach: 1,00 i 1, 

37 metra i dystrybuowane są w 

50-metrowych nawojach. Grubość 

folii wynosi 150 mikoronów. 

Dystrybutor: Atrium Centrum 

Ploterowe

NOWOŚCI***
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To wszystko sprzyjało inwestycjom, 
tym bardziej, że zakupy były dodatkowo uła-
twione dzięki możliwościom dofinansowania 
ze środków unijnych oraz rekordowo niskim 
kursom EUR i USD (lata 2007 – 2008).

W obecnych realiach dużego nasyce-
nia rynku maszynami solventowymi, erozji 
cen i marż oraz silniejszymi w dobie kryzysu 
problemami z wypłacalnością klientów koń-
cowych, sporo drukarń egzystuje na granicy 
rentowności, niektóre walczą o przetrwa- 
nie. Firmy szukają swojego sposobu na 
dalsze funkcjonowanie. Jakie mają możliwo-
ści? Opcje rozwoju i budowania przewagi 
konkurencyjnej są generalnie dwie. Pierwsza 
to inwestycja w ilość i konkurowanie 
najniższymi na danym rynku cenami. Ta 
opcja jest jednak dostępna dla firm z bardziej 
zasobnymi portfelami, które stać na maszyny 
o szerokościach od 3,2m w górę z dużymi 
prędkościami produkcyjnymi. Druga opcja to 
wyróżnienie się spośród konkurencji poprzez 
stworzenie ciekawej niszowej oferty. Tego 
rodzaju strategia pozwala zarobić nawet jeżeli 
produkcje są niewielkie ale oparte o wyższe 
marże. Drukując na tekstyliach poliestrowych 
bez potrzeby uciekania się do sublimacji, na 
tapetach, niepowlekanym papierze, banerze 
HDPE, foliach odblaskowych, magne-
tycznych, okleinach meblowych, foliach 
samochodowych, powłokach lamp, laptopów, 
canvasie, tkaninach obiciowych, zasłonach  
i wielu, wielu innych.

Sposób na dywersyfikację 
i budowanie przewagi 
konkurencyjnej 

Jednym z rozwiązań dla klientów, któ-
rzy chcą budować swoją przewagę dzięki wy-
różnieniu oferty jest wprowadzona przez HP 

Od dłuższego czasu na rynku wydruków 
wielkoformatowych mamy do czynienia z erozją 

cen. Sytuacja ta jest głownie spowodowana 
nadwyżką produkcyjną maszyn solventowych 

oraz dodatkowo, w ostatnim okresie, 
spowolnieniem koniunktury. Dobre lata 2005  

– 2008 wywołały boom inwestycyjny w sektorze 
wielkoformatowym. Maszyny cyfrowe (głównie 

solvent i UV) były kupowane nie tylko przez 
średnie i duże firmy, ale również przez byłych 
pracowników tych pierwszych, zakładających 

własne firmy. W tym okresie następował dalszy 
rozwój techniki cyfrowej i jej popularyzowanie  

a co za tym idzie również obniżka cen.

Lateks:  
Sposób na konkurencje

Dalszy rozwój druku lateksowego - nowości 2012
Na początku 2012 wchodzą na rynek dwa nowe 

modele drukarek lateksowych HP Designjet L 26500 
i L 28500. Pierwsza z nich drukuje w max. szerokości 
1550 mm druga 2642 mm. Drukarki dają kolejne nowe 
możliwości:  
»» możliwość zadruku dwustronnego,
»» wzmocnienie siły nawijarek (poprzednio do 20 kg,  

w nowych do 40kg),
»» doskonała jakość naciągu podczas nawijania,
»» dalsze udoskonalenie jakości wydruków, w tym nasy-

cenia czerni (bardzo istotny dla wydruków backlito-
wych) oraz wytrzymałości tuszy przy zastosowaniach 
zewnętrznych na tekstyliach.   ■

0 jakość – brak efektu paskowania (tzw. bandig) oraz 
bardzo wysoka jakość wydruku osiągalna do tej pory  
tylko dla maszyn wodnych, powodują, że lateks bardziej 
niż solvent nadaje się do zastosowań wewnętrznych (do 
tego dochodzi bezwonność wydruków lateksowych!).
Tusz bazuje na wodzie ale jest bardzo trwały również  
w warunkach zewnętrznych: do 3 lat bez laminowania  
i do siedmiu lat z odpowiednim laminatem.

0 ekonomiczność zużycia tuszu – co prawda sam koszt 
tuszy jest wyższy niż dla solventu (głównie z powodu sto-
sowania zamienników w solvencie) jednak samo zużycie 
tuszu lateksowego jest znacznie niższe. Druk solventowy 
(to zawsze rozpuszczalnik ! w mniejszych lub większych 
proporcjach) wżera się głęboko w materiał, to automa-
tycznie zwiększa zużycie tego rodzaju tuszy. W przypad-
ku lateksu nie ma ingerencji w głąb struktury materiału, 
wydruk to cienka, spojona z powierzchnią powłoka. 

0 wygoda dla użytkownika – maszyny lateksowe są 
bardzo proste w obsłudze, nie wymagają również każdo-
razowego czyszczenia głowic przed rozpoczęciem pracy. 
Sama wymiana głowic jest również banalnie prosta. 
Dodatkowo, nie muszą być stosowane specjalne wyciągi 
powietrza jak w solvencie, ponieważ druk jest bezwonny, 
nieszkodliwy dla zdrowia. W związku z tym maszy-
ny mogą być używane w zwykłych pomieszczeniach 
biurowych. Ponadto wydruki lateksowe, w odróżnieniu 
od solventu, nie muszą być rozwieszane i suszone. Mogą 
być natychmiast nawinięte, przesłane dalej do klienta lub 
podanne obróbce (laminowanie i aplikacja).    

0 elastyczność zadruku – dzięki właściwościom lateksu 
wydruki nadają się idealnie do zastosowania w grafice na 
pojazdach. Jest to szczególnie istotne przy zastosowaniu 
folii wylewanych i polimerowych. Druk lateksowy pod-
czas rozciągania zachowuje znacznie wyższą wytrzyma-
łość grafiki niż druk solventowy, nie wspominając o UV. 
Dodatkowo, przy tego rodzaju aplikacjach, fakt, że mate-
riał jest natychmiast suchy po wydruku, ma kolosalne zna-
czenie (a solvent niestety potrzebuje od 24 do 48 godzin 
na wyschnięcie!). Przy większości prac dotyczących flot 
samochodowych klient nie ma czasu na przestoje. A efekty 
aplikowania  niedoschniętych wydruków solventowych 
(niestety częste w naszych realiach) są później opłakane.   

0  bezwonność i ekologiczność zadrukowanego 
materiału – wydruki lateksowe nie emitują szkodliwych 
oparów, technologia posiada niezbędne certyfikaty  
i jest dopuszczona do wykorzystania w przedszkolach, 
szpitalach, a tym samym pomieszczeniach biurowych 
i mieszkalnych. 
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Centrum Demonstracyjne 
HP-Lab pod Wrocławiem

W roku 2011 w Błoniu pod Wrocławiem zostało 
stworzone jedyne takiej wielkości w tej części Europy 
Centrum Demonstracyjne HP Lab. Podobne centra  
w Europie istnieją tylko w centrali druku wielkoforma-
towego HP w Barcelonie oraz drugie podobne  
w Moskwie. W nowej siedzibie Integart Poland Inc. 
pod Wrocławiem niemal codziennie odbywają się 
prezentacje dla klientów z całego kraju. Dodatkową 
atrakcją Centrum jest możliwość indywidualnego 
testowania maszyn  lateksowych i UV - za darmo 
na mediach HP, pozostałych z oferty Integart lub 
własnych mediach klienta (takich możliwości indywi-
dualnych testów nie mają klienci nawet w centrali HP 
w Barcelonie!). W centrum można zobaczyć również  
wiele różnorodnych aplikacji wykonanych na drukar-
kach lateksowych i UV.

Integart Poland Inc. jest przedstawicielem HP  
w segmencie drukarek wielkoformatowych

HP Designjet: 
L26500

HP Designjet:  
L28500

technologia druku lateksowego. Obecnie około 
40% nowo kupowanych drukarek wielkofor-
matowych na terenie Europy Zachodniej w naj-
popularniejszym segmencie 60 cali szerokości 
(ok. 160 cm) to drukarki lateksowe. Podobnie 
jak na Zachodzie Europy, również w Polsce są 
kupowane jako pierwsze urządzenie w firmie 
albo jako uzupełnienie parku maszynowego. 
Właśnie dlatego, że mają  znacznie szerszy 
zakres zastosowań niż drukarki solventowe czy 
UV. W roku 2011 ilość sprzedanych drukarek 
lateksowych na rynku polskim zwiększyła się 
dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2010. Co 
przemawia konkretnie na rzecz popularności 
tej technologii i jakie ma ona przewagi  
w stosunku do druku sloventowego? Oto kilka 
z najważniejszych zalet:

0 przyśpieszenie pracy – oprócz wysokich 
prędkość druku maszyn lateksowych materiał 
jest przydatny do natychmiastowej aplikacji  
lub laminowania zaraz po wydruku. Pozwala  
to na druk z roli na rolę bez obawy zniszczenia 
druku.

0 szerszy zakres mediów – bardzo dobra 
jakość wydruków również na materiałach, 
na których nie sprawdza się solvent, m.in. 
tkaniny, zwykły papier (również offsetowy), 
folie samochodowe, materiały niepowlekane 
czy cieńsze folie samoprzylepne, np. 80 mi-
kronów (lateks, w odróżnieniu od solventu, 
nie powoduje uszkodzeń folii poprzez inge-
rencję w jej strukturę czy wręcz  uszkodze-
nia warstwy kleju i tym samym zmianę jego 
właściwości). Technologia Lateksowa nie  
ogranicza się do druku na PVC pozwala wy-
korzystać wiele innych tworzyw takich jak: 
PMMA, PC, PU, PET, PS, PP. To ogromny 
atut w walce z konkurencją.

Sławomir 
Kot-Zaniewski 
właściciel 
Integart Poland INC

Maciej 
Skalski 
dyr. zarządzający 
Integart Poland INC
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spełniają najbardziej restrykcyjne kryteria środo-
wiskowe. Dodatkowo istotne jest, aby dostawcy 
wypełniali międzynarodowe normy dotyczące 
promocji zrównoważonego zarządzania zasobami 
leśnymi. - Z drugiej strony promujemy papiery na 
bazie surowców wtórnych, czyli papiery recyklin-
gowe (makulaturowe), które zostały już prze-
tworzone z wcześniej wykorzystanych papierów 
– mówi Tomasz Miękus.

Firmy odczuwają potrzebę i konieczność 
prowadzenia polityki ekologicznej ze względów 
etycznych, ale także wizerunkowych. Producenci 
mediów dokładają wszelkich starań by wykorzy-
stywane technologie były proekologiczne  
i nieustannie pracują nad doskonaleniem tech-
nologii produkcji zmierzającym do ograniczenia 
szkodliwych emisji VOC i CO – mówi Magdalena 
Salamucha, Specialista ds. Marketingu w firmie 
3M -  Już w 1975 roku wdrożyliśmy program 3P: 
Pollution Prevention Pays (Zapobieganie Zanie-
czyszczeniom się Opłaca). Od tego czasu firma 
zrealizowała ponad 700 projektów, których celem 
była redukcja zużycia energii przez zakłady 3M, z 
czego 59 miało miejsce w 2010 roku. Mamy rów-
nież w swojej ofercie folie niezawierające PCW 
– dodaje Salamucha. - Środowisko jest traktowane 
poważnie w firmie Endutex – deklaruje Kierownik 
Sprzedaży firmy, Ryszard Kosin - Celem firmy jest 

ZieloNo w mediach 
Ekologiczne dziś mogą być podłoża, atra-

menty, jak również technologie, które w swojej 
istocie dopuszczają wykorzystywanie wyłącznie 
(bardziej) przyjaznych środowisku surowców.  
- Ekologiczne media do druku to nośniki przyja-
zne środowisku, takie które w swoim składzie nie 
zawierają PVC – mówi Iwona Glądała, Product 
Manager Integart Poland INC.- Jak wiadomo 
polichlorek winylu (PVC) jest trudny w utylizacji, 
zawiera toksyczne substancje, które rozkładają się 
latami. W przypadku mediów ekologicznych po 
zakończonej akcji promocyjnej można produkcję 
oddać do recyklingu (do kolejnego przetworze-
nia), nie zostawiając groźnych dla środowiska 

Ekologia 
w druku

odpowiedzialne wykorzystanie wszystkich zaso- 
bów stosowanych przy produkcji naszych wyrobów  
i zminimalizowanie wpływu na środowisko natu-
ralne w najbliższym otoczeniu, jak również  
u naszych klientów lub użytkowników. Systematycz-
nie opracowujemy i wdrażamy nowe proekologicz-
ne metody produkcji i aplikacji naszych wyrobów 
w celu zmniejszenia wpływu oddziaływania na 
środowisko oraz osiągnięcia lepszej wspólnej przy-
szłości – mówi Kosin. Rośnie świadomość klientów 
końcowych, którzy często chwalą się wdrażaniem 
ekologicznych kampanii. Za tym trendem idą roz-
wiązania producentów mediów i maszyn  
i implementowanie ich w drukarniach. 

 
eko w druku

Do ekologicznych potrzeb musiały dopaso-
wać się także technologie druku. Ciągle rozwija się  
i doskonali technologia lateksowa, uznana za naj-
bardziej przyjazną środowisku, ale w zieloną poli-
tykę wpisał się także druk solwentowy z maszynami 
ecosolventowymi. Technologia tuszu lateksowego 
oparta jest o najczystszy nośnik pigmentu – wodę, 
co sprawia, że nie jest ona obciążona toksycznością 
oraz nie wymaga dodatkowego suszenia po nałoże-
niu na nośnik. - Wydawałoby się, że lateks nie może 
być niczym więcej niż tylko tuszem na bazie wody, 
a jednak tak nie jest – mówi Krzysztof Książek, 

odpadów.  Taki program oferuje firma HP swoim 
klientom – dodaje Iwona Glądała. Tomasz 
Miękus, Product Manager firmy Igepa, wymienia 
trzy czynniki, które determinują dane podłoże, 
jako ekologiczne. Jest to technologia produk-
cji, biodegradalność oraz możliwość dalszego 
przetworzenia i wykorzystania. - Na płaszczyźnie 
technologicznej, Igepa Polska wybiera dostaw-
ców, których papiery i kartony są produkowane  
w sposób ekologiczny z zachowaniem najwyż-
szych norm środowiskowych – dodaje Miękus. 
Co się kryje pod kryptonimem wspomnianych 
norm? Jak objaśnia Tomasz Miękus produkcja 
takich materiałów odbywa się w technice bez-
chlorkowej, wykorzystane substancje chemiczne 

Joanna Łęczycka

Z roku na rok znacznie wzrosła potrzeba 
bycia „green”.  Niezależnie od tego, czy 
dyktowana jest modą czy restrykcjami 

prawnymi, powoli zdobywa coraz 
więcej zwolenników po stronie klienta 

końcowego. Za potrzebami klienta 
końcowego idą potrzeby drukarni  

i zielone ofrety dostawców mediów  
i maszyn do druku. 
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Product Manager HP Scitex Sign&Display 
w firmie Digiprint - Oczywiście przez to, że 
został pozbawiony wszelkich co-solwentów, 
pozostaje całkowicie nieszkodliwy dla środo-
wiska. Jest również bezwonny. Już w czasie 
utrwalania wydruków, odparowywana jest 
całkowicie część płynna tuszu z powierzchni 
materiału i jednocześnie polimeryzowany 
jest lateks – dodaje Książek. Jak deklarują 
specjaliści, takie rozwiązanie radykalnie 
podnosi konkurencyjność drukarni posiadają-
cej maszynę lateksową. Po pierwsze jest ona 
w stanie drukować ekologiczne aplikacje, 
coraz częściej wymagane na rynku. - Możemy 
to zauważyć  w krajach Europy Zachodniej, 
gdzie nawet klient końcowy stawia firmom 
wymagania ekologiczności – mówi Łukasz 
Radkow, HP Product Manager firmy Integart 
Poland INC - Klienci chcą także coraz wyż-
szej jakości wydruków wielkoformatowych, 
a technologia solwentowa nie jest im tego 
w stanie zapewnić – dodaje Radkow. Druk 
lateksowy zapewnia także bardzo szybki 
druk z jednoczesnym finalnym utrwaleniem, 
bez konieczności dodatkowego suszenia, co 
przekłada się na skrócenie czasu realizacji 
zleceń dla klientów.  

Druk wielkoformatowy tradycyjnie 
bazował na rozpuszczalnikach organicznych, 
co (poza dobrą przyczepnością do podłoży) 
skutkowało emisją uciążliwego zapachu, ko-
niecznością wdrażania systemów wentylacji, 
zabezpieczania pracowników przed oparami  
i ograniczonymi możliwościami wykorzysta-
nia wydruków w pomieszczeniach zamknię-
tych. Z czasem pojawiły się tusze mild-  
i ekosolwentowe oparte na łagodniejszych 
rozpuszczalnikach i stwarzające mniej proble-
mów w druku. Mild i eco-solvent są tuszami 
mniej agresywnymi od farb twardosolwento-
wych. Mildsolwent, inaczej zwany miękkim 
solwentem, zawiera mniej rozpuszczalni- 
ków toksycznych, natomiast ekosolwent  
do transportu barwników używa m. in. kwasu 
mlekowego. Atramenty solwentowe są tusza-
mi agresywnymi, ale nie wszystkie w takim  
samym stopniu. Istotne znaczenie w okre-
śleniu skali szkodliwości atramentu oraz 
tym samym różnic pomiędzy tuszami, ma 
zawartość rozpuszczalnika cyklohexanolu. 
Jeśli jest mniejsza niż 5% mówimy o atramen-
tach mild-eco-solwentowych. Bazą dla takich 
atramentów są rozpuszczalniki organiczne, 
co skutkuje znacznie lepszą odpornością 
na warunki atmosferyczne takie jak woda 
i promieniowanie ultrafioletowe, dzięki 
czemu wydruki, nie tracą swoich właściwości 
przez klika lat. Obniża to szkodliwość dla 

środowiska pracy dla drukarni jak i umożliwia 
bezpieczne stosowanie wydruków w ekspozy-
cjach wewnętrznych. 

ekologia w praktyce
Ekologiczne trendy rosną, ale na pol-

skim gruncie ciągle powoli. - Aspekt ekologicz-
ny jest coraz częściej brany pod uwagę przez 
klientów ale raczej jako kryterium dodatkowe, 
a nie decydujące – zauważa Wojciech Ślaski, 
Specjalista ds. Serwisu Technicznego w firmie 
3M. Powodem często są stereotypy, traktujące 
o tym, że ekologiczne wydruki są o wiele droż-
sze niż te wykonane technologią bardziej agre-
sywną dla środowiska. - Podłoża na bazie PVC 
zrobiły karierę na rynku reklamy zewnętrznej 
ze względu na swoją łatwą dostępność oraz 
niską cenę – mówi Iwona Glądała - Wybór 
materiałów ekologicznych wcale nie oznacza, 
że musi być drożej a produkcje reklamowe  
stracą na jakości, wręcz przeciwnie. Oprócz 
nośników papierowych, które w niektórych 
warunkach mogą okazać się nietrwałe coraz 
bardziej powszechne są trwałe, niedrogie, 
lekkie tworzywa z polietylenu, polipropylenu, 
które z powodzeniem mogą zastąpić PVC  
i nadają się do recyklingu. Przykładem mogą 
być tworzywa banerowe marki HP Banner 
HDPE  – lekki i bardzo mocny  oraz  Everyday 
Matte Polipropylen – lekki, gładki, gwarantuje 
wysoką jakość wydruku – wymienia Glądała. 
Ekologiczne media do druku nie zawsze mu-
szą oznaczać droższe media do druku, choć 
tusze „ekologiczne” jako mniej agresywne sta-
wiają wyższe wymagania producentom folii.

Nie możemy jeszcze mówić o pra- 
wdziwej „eko-rewolucji” w druku, ale świa- 
domość pod tym względem powoli się zmie-
nia. Widać to na płaszczyźnie wprowadza-
nia programów CSR w wielkich korpora-
cjach, które kładą nacisk na odpowiedzialną 
politykę środowiskową. Za konkretnymi 
potrzebami klientów końcowych i agencji 
reklamowych na pewno pójdą konkretne za-
mówienia drukarni, ale na to trzeba jeszcze 
trochę poczekać. Dużo w tej kwestii zależy 
od regulacji prawnych. - Już w bliskiej przy-
szłości instytucje wymuszą na producentach 
reklam stosowanie nieszkodliwych tuszy  
i nośników (patrz zakaz stosowania banerów 
z PCW w USA od roku 2013) – mówi Iwona 
Glądała - W tej chwili firmy, które chcą za-
istnieć na rynkach zachodnich są zmuszone 
używać mediów z wszelkimi atestami i taka 
tendencja z pewnością będzie się u nas roz-
wijać - twierdzi Glądała. Kształtowanie świa-
domości ekologicznej to proces powolny, ale 
na pewno konieczny i nieunikniony.  ■

ZieloNa prZysZłość
Na temat środowiskowych trendów  

w druku rozmawiamy ze Stephen’em Goddard’em, 
Environmental Leadership Program Managerem 
HP’s Graphic Solutions Business.

0 Czy odpowiedzialność środowiskowa
w dużych firmach wzrasta?
Niektóre rządy koncentrują się na wybranych 

obszarach ochrony środowiska, czyniąc jednocześnie pewne 
procedury bardziej kosztownymi. Na przykład w Wielkiej 
Brytanii rośnie wysokość opodatkowania składowania 
odpadów, w celu zwracania uwagi wielkim korporacjom na 
kwestie związane z polityką środowiskową. Prowadzi to do 
tego, że firmy oczekują, żeby dostawcy dostarczali im pro-
dukty, które mogą być poddawane recyklingowi. O zmianę 
postaw apelują także organizacje branżowe, takie jak POPAI. 
Wiodące marki są coraz bardziej świadome konieczności 
przeglądu i modyfikacji całego procesu produkcji w celu 
zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. 

0 Jakie ma to odzwierciedlenie 
na rynku druku?
Coraz więcej właścicieli międzynarodowych marek 

wymusza na dostawcach zrównoważone metody produkcji. 
Korporacje sprawdzają, czy dostawcy usług druku dzielą 
ich zainteresowanie ochroną środowiska i spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju. W USA pewna dobrze znana 
marka odzieży sportowej wymagała od firmy drukującej 
materiały wykorzystywane w miejscu sprzedaży, specjal-
nego certyfikatu (Sustainable Green Printing Partnership).
To jest jeden z przykładów, kiedy główni klienci egzekwują 
potrzebę certyfikacji zrównoważonego rozwoju i stawiają to 
jako warunek swoim dostawcom.

0 Jakie ekologiczne 
rozwiązania oferuje HP?
Drukarnie muszą się dopasować do środowisko-

wych wymagań swoich klientów. Technologia HP Latex po-
zwala stworzyć bezpieczne środowisko pracy i produkować 
bezwonne wydruki. Ekologiczne rozwiązania HP dla druku 
to także materiały eksploatacyjne, programy recyklingu  
i certyfikaty. HP wprowadził ecosolutions program, który jest 
bezpłatny dla posiadaczy drukarek HP Latex. Ten przyjazny 
dla użytkownika i wygodny do pobrania system szkolenia 
został zaprojektowany, aby pomóc klientom stworzyć 
podstawy dla zrównoważonego rozwoju, doskonalić swoją 
konkurencyjność i otwierać nowe możliwości rozwoju. Pro-
gram wprowadzony w listopadzie 2011 umożliwia poznanie 
kluczowych czynników, które wpływają na ekologiczne 
drukowanie. Dziewięć części programu nauczania trwa 
około dwóch godzin i jest oferowany w dziesięciu językach 
w ramach programu HP Capture.   ■
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Ekologia 
w druku



sublimacja  
w pigułce 

0  Sublimacja niejedno ma imię
Proces sublimacji polega na wtopieniu  

w tkaninę farby, która łącząc się z klejem wtapia 
się głęboko struktury materiału. Sam proces subli-
macji jest przejściem wykonanej wcześniej grafiki 
na specjalnym papierze ze stanu stałego w ga-
zowy, w ten sposób tworzy się nadruk. Obok ty-
powej sublimacji istnieje także druk transferowy, 
który stosowany jest do tych samych rodzajów 
podłoży, jednak sam proces jest nieco inny. - Jest 
to rodzaj wysokojakościowego zadrukowywania 
białych podłoży poliestrowych (tkaniny, dzianiny, 
ceramika, płyty meblowe, blachy), podczas 
którego specjalne farby drukarskie zawierające 
barwniki sublimacyjne najpierw nadrukowane 
są dowolną techniką na papier (sitodruk, offset, 
flexo, ploter piezoelektryczny), a dopiero potem 
przedrukowywane na podłoża poliestrowe za 
pomocą termopras płaskich lub kalandrów (pras 
rolowych) pod wpływem odpowiedniego doci-
sku, temperatury i czasu – tłumaczy Karolina  
Warkoczyńska z firmy MARGOT PHU z Pozna- 
nia. Każdy rodzaj nadruku wymaga odpowiednie-
go ustawienia ciśnienia, temperatury oraz czasu. 
Przykładowo do nadruku na koszulkach za po-
mocą prasy termotransferowej używamy ciśnienia 
5000 Pa, przy temperaturze 170°C w czasie 40 
sekund. Metoda ta posiada szerokie zastosowanie 
w przemyśle odzieżowym, w szczególności  
w ubraniach sportowych. Technologia subli-
macji rozwinęła się w ostatnich latach na tyle, 
że przestała być kojarzona tylko z drukiem na 
tekstyliach. Sublimacja 3D pozwala drukować na 
przedmiotach przestrzennych wypukłych i wklę-
słych, np. butelki, flakoniki perfum, popielniczki, 
łyżki, narzędzia, obudowy, biżuteria, kaski, płytki, 
ceramika i wiele innych. - Sublimacja 3D to 

SUbliMacja jeSt jeDNyM Ze SpOSObóW DrUkOWaNia Na kOSZUlkach. MetODa ta W OStatNich latach 
ODNOtOWała OgrOMNy WZrOSt pOD WZglęDeM rOZWOjU techNOlOgii, jak róWNież ZaiNtereSOWaNia ryNkU. 

OprócZ DrUkU Na tkaNiNach MetODą SUbliMacji MOżNa też ZaDrUkOWać prZeDMiOty prZeStrZeNNe, WypUkłe 
i WklęSłe, które MOgą być WykONaNe ZaróWNO Z pOlieStrU, jak i MetalU, DreWNa, SZkła i plaStikU.

nadruki na koszulkach, zakładów fotograficznych 
jako uzupełnienie oferty gadżetów z nadrukiem 
czy też dla małych zakładów poligraficznych  
– tłumaczy Grzegorz Rudy - Ponadto ze względu 
na niskie koszty uruchomienia Chromablast-R jest 
również ciekawym rozwiązaniem dla każdego 
kto chciałby tworzyć własne, unikalne wzory  
i nanosić je na bawełniane produkty (projektanci, 
graficy, artyści, przedstawiciele różnych subkultur 
młodzieżowych) – uzupełnia Grzegorz Rudy. 
Technologia Chromablast-R może być z powo-
dzeniem stosowana do ozdabiania nadrukami 
produktów takich jak koszulki, koszule, ręczniki 
golfowe, torby na zakupy, poszewki na pościel, 
fartuchy, czapki, bielizna czy też np. do tworze-
nia nadruków replik obrazów.

0  Media do termotransferu
Papier sublimacyjny musi łączyć w sobie 

kilka istotnych właściwości, które ujawniają się 
na różnych etapach procesu produkcji. - Podczas 
druku powinien być w stanie przyjąć odpowied-
nią ilość wody zawartej w atramencie pozostając 
gładkim i nie doprowadzając do kontaktu  
z głowicą plotera – tłumaczy Bartosz Walczak  
z firmy API.PL - Papiery, które łatwo ‚falują’ nie 
pozwalają na uzyskiwanie nafarbień niezbędnych 
do osiągnięcia intensywnych kolorów na wydru-
ku – dodaje Walczak. Podczas wprasowywania 
nadruku papier powinien oddawać maksymal-
ną ilość atramentu. Dobre papiery pozwalają 
na wysublimowanie nawet 95% barwników, 
co wpływa na oszczędność zużywanej farby. 
Rozwój ploterów drukujących i pojawienie się 
urządzeń wyposażonych w kilka nowoczesnych 
głowic, które są w stanie drukować produkcyjnie 
z prędkością kilkudziesięciu m²/h postawiło przed 
producentami papieru kolejne wyzwanie, które 

zaowocowało powstaniem papierów ozna-
czanych jako ‚high speed’ lub ‚quick dry’. - Ich 
cechą szczególną jest to, że już w niedługim 
czasie po zadruku powierzchnia farby jest 
sucha w dotyku i umożliwia ponowne nawi-
nięcie papieru na rolę bez niebezpieczeństwa 
uszkodzenia wydruku – opowiada Bartosz 
Walczak - Papier, który schnie niedostatecznie 
szybko ogranicza wydajność urządzenia dru-
kującego i zwiększa ryzyko wyprodukowania 
materiałów o niedostatecznej jakości – mówi 
Walczak. W druku materiałów, które znacznie 
się wykurczają podczas wygrzewania warto 
rozważyć zastosowanie papieru o właściwo-
ściach klejących. Pozwala on zminimalizować 
efekt wtórnego odbicia czyli tzw. duchów, 
gdyż papier nawet po otwarciu prasy pozostaje 
w kontakcie z materiałem. Tego typu papiery 
znajdują się obecnie w ofercie każdego  
z wiodących producentów. 

Jak tłumaczy Bartosz Walczak, wybór 
odpowiedniego papieru zależy od wielu czyn-
ników -  posiadanych urządzeń drukujących, 
rodzaju materiałów na które zamierzamy 
transferować, oczekiwanej wydajności itp.  
- Pamiętać należy jednak, że nie zawsze papier 
o najniższej cenie za m² będzie również 
najtańszy w użytkowaniu – mówi Bartosz 
Walczak - Udział ceny papieru czy atramen-
tów w ogólnych kosztach produkcji jest na 
tyle niewysoki, że warto stosować materiały, 
dzięki którym nasz wyrób finalny będzie miał 
najwyższą jakość oraz nie ucierpi wydajność 
produkcji – radzi Bartosz Walczak.

0  Technologia wielu możliwości
Technologia sublimacji staje się coraz 

bardziej popularna ze względu na coraz 
szersze możliwości zastosowania. - Kiedy 
mówimy sublimacja, nie mamy na myśli tylko 
i wyłącznie pracy na tekstyliach, ale w wielkiej 
liczbie innych dziedzin, gdzie niezbędna jest 
jasność kolorów i odporność na ścieranie  
– mówi Andrea Capuzzi z firmy J-Teck  
– Dlatego wszyscy producenci działający  
w zakresie druku sublimacyjnego, od wytwór-
ców ploterów do producentów mediów i tuszy 
inwestują, aby stać się bardziej produktywnymi 
i dostosować swoje wyroby do potrzeb prze-
mysłu – dodaje Capuzzi. Produkcja szerokiej 
gamy produktów takich jak odzież sportowa, 
koszulki, flagi, proporczyki, smycze, podkładki 
pod myszy, gry planszowe, dywany, parasole, 
krawaty, reprodukcje artystyczne, zasłony, ele-
menty wyposażenia wnętrz jak meble, drzwi – 
wymieniać można bez liku - pozwala na  

rozszerzenie oferty dla klienta. - Druk sublima-
cyjny daje możliwość wydrukowania absolutnie 
dowolnego wzoru – mówi Katarzyna Pawlicka  
z KML Solutions - Można wykonać nawet jedną 
sztukę. Ponadto technika ta nie wymaga dodat-
kowej obróbki, a proces jest w pełni ekologicz-
ny. Produkt jest gotowy zaraz po wgrzaniu  
i utrwaleniu – wymienia Pawlicka. Dalszy 
rozwój tej technologii ukierunkowany jest na 
przede wszystkim na produktywność, która 
pozwoli terminowo obsłużyć serie zamówień.

Technologia sublimacji ma szereg zalet. 
– Druk sublimacyjny doskonale odpowiada na 
zapotrzebowanie na produkty ekologiczne  
– mówi Bartosz Walczak - Znakomita więk-
szość stosowanych w sublimacji atramentów to 
produkty na bazie wody, pozbawione lotnych 
i szkodliwych dla zdrowia rozpuszczalników. 
Powszechne w druku sublimacyjnym podłoża 
tekstylne  nie zawierają polichlorku winylu ani 
plastyfikatorów klasyfikowanych jako substancje 
niebezpieczne – dodaje Walczak. Trwałość 
grafiki zależy od kilku czynników. W przypadku 
sublimacyjnego druku transferowego Andrea 
Capuzzi zalicza do nich jakość materiału, 
jakość tuszu, a także temperaturę i czas  
trwania transferu. - To co odróżnia nadruk  
sublimacyjny od druku solwentowego czy  
UV to fakt, że barwnik sublimacyjny wnika  
w podłoże, a nie tylko stanowi powłokę na jego 
powierzchni – mówi Bartosz Walczak z firmy 
API.PL - W związku z tym praktycznie niemoż-
liwe jest mechaniczne zniszczenie nadruku 
bez uszkodzenia materiału na którym został 
wykonany – dodaje Walczak. Zaawansowane 
technologicznie wielowarstwowe folie są tak 
zbudowane, że warstwa, w której znajduje się 
obraz umieszczona jest pod warstwą ochronną. 
Czyni to z sublimacji bardzo dobrą metodę dla 
zdobienia sprzętu sportowego (narty, snowbo-
ard, kiteboard) lub szklanych czy metalowych 
elementów konstrukcji architektonicznych.

Sublimacja znajduje przede wszystkim 
zastosowanie w reklamie, ale oczywiście moż-
liwości są znacznie szersze. Duży potencjał dla 
sublimacji istnieje w architekturze i przemyśle 
meblarskim. Coraz częściej pojawiają się 
przykłady zdobionych  za pomocą technologii 
sublimacji szyb klejonych, paneli metalowych 
czy drewnianych oklein meblowych. Sublima-
cja może służyć do dekorowania wielu różno-
rodnych przedmiotów, co otwiera drukarniom 
drogę do kooperacji z wieloma dziedzinami 
przemysłu, w których skala produkcji może 
wielokrotnie przekraczać potencjał tradycyjne-
go rynku druku cyfrowego.  ■

:Jeti 3324 AQUAJET RTR
Dystrybutor: Agfa Graphics

VersaArt RS-640/540S 
Dystrybutor: KML Solutions

Mimaki JV33 Series: 130, 160, 260
Dystrybutor: Sico

Dgen – Teleios /GT
Dystrybutor: Digiprint

kopiowanie obrazu na przedmiocie za pomocą 
techniki transferowej – mówi Andrea Capuzzi  
z firmy J-Teck, produkującej atramenty subli-
macyjne, dystrybuowane w Polsce przez API.pl 
-  W skrócie, obraz jest drukowany na specjalnej 
kliszy, która zachowuje się jak papier sublima-
cyjny. Elementy, które mają być sublimowane są 
przykładane do powierzchni i pokrywane kliszą. 
Powierzchnia jest wkładana do specjalistycznego 
próżniowego pieca. Poprzez działanie próżni  
i temperatury, obraz przechodzi trwale na mate-
riał – opisuje proces nanoszenia grafiki Andrea 
Capuzzi.

0  Druk bezpośrednio na bawełnie
Wszelkie powierzchnie inne niż poliester, 

przed zadrukiem muszą być pokryte warstwą 
sztucznego poliestru. Na rynku pojawiła się także 
nowa technologia - Chromablast-R, stworzona 
specjalnie z myślą o nadrukach bezpośrednio 
na bawełnie. - Unikalne chemiczne właściwości 
tuszy Chromablast-R w kombinacji ze specjalnym 
papierem podczas termotransferu wiążą grafikę 
z włóknami bawełny sprawiając, że nadruk jest 
bardzo miękki, przyjemny w dotyku i jednocze-
śnie bardzo trwały – mówi Grzegorz Rudy z firmy 
INADION, będącej dystrybutorem technologii 
Chromablast-R. Technologia Chromablast-R 
znajdzie zastosowanie na każdym produkcie 
wykonanym z białej bawełny (koszulka, fartuch, 
pościel itp.), natomiast nie jest ona odpowiednia 
do stosowania na innych powierzchniach jak 
kubki, puzzle czy podkładki pod mysz. - Wysoka 
trwałość nadruku, żywe kolory, łatwość aplikacji 
na bawełnę oraz niskie koszty eksploatacyjne 
sprawiają, iż technologia ta jest doskonałym 
rozwiązaniem dla małych i średnich firm znakują-
cych tekstylia, agencji reklamowych oferujących 

Sublimacja znajduje przede wszystkim 
zastosowanie w reklamie, ale oczywiście 
możliwości są znacznie szersze. Duży 
potencjał dla sublimacji istnieje  
w architekturze i przemyśle meblarskim. 
coraz częściej pojawiają się przykłady 
zdobionych  za pomocą technologii 
sublimacji szyb klejonych, paneli 
metalowych czy drewnianych oklein 
meblowych. Sublimacja może służyć 
do dekorowania wielu różnorodnych 
przedmiotów, co otwiera drukarniom 
drogę do kooperacji z wieloma dziedzinami 
przemysłu, w których skala produkcji 
może wielokrotnie przekraczać potencjał 
tradycyjnego rynku druku cyfrowego.

sublimacja  
w pigułce 

  | 17www.oohmagazine.pl  |  OOH magazine16 | OOH magazine  |  www.oohmagazine.pl



lepiej sprawdza się klej kanalikowy, który sprawia, 
że łatwiej jest usunąć powietrze przy aplikacji.  
- Kleje typu kanalikowego pozwalają na pozycjo-
nowanie folii w trakcie aplikacji, przyspieszając 
tym samym i ułatwiając proces, szczególnie  
w trudnych warunkach (np. wysokich tempera-
turach) – mówi Wojciech Ślaski, Specjalista ds. 
Serwisu Technicznego w firmie 3M. Klej powinien 
być trwały, jednak z możliwością usunięcia  
w przyszłości bez uszkodzenia karoserii. - Niestety 
istniej ryzyko odprysków lakieru w przypadku usu-
wania folii z powierzchni, gdzie pod lakierem jest 
szpachla po naprawie blacharskiej – wspomina 
Błażej Borkowski. Należy także zwrócić uwagę na 
to, żeby materiał charakteryzował się odpowied-
nim poziomem nieprzezroczystości a także trwa-
łością i odpornością na zarysowania (w przypadku 
folii zadrukowanych stosowane są specjalne 
laminaty zabezpieczające). Jest szczególnie istotny 
aspekt w przypadku aplikacji folii we wnętrzach 
środków transportu, gdzie pełnią funkcję ochronną 
(antygraffiti, antyzarysowaniową). 

Do aplikacji samochodowych zdecydowa-
nie rekomendowane są trwałe folie samoprzylep-
ne: na płaskie i lekko pofałdowane powierzchnie 
– folie winylowe polimeryczne a na przetłoczenia 

Krok pierwszy – materiał
Wybór folii zależy od celu, jakiemu ma 

służyć aplikacja. - Aplikacje długookresowe, takie 
jak identyfikacja wizualna firmy, zmiana koloru 
samochodu, tunning, wymagają folii o długich  
okresach trwałości, z reguły wylewanych  
– graficznych pod zadruk i barwionych w masie 
do zmiany koloru – radzi Magdalena Salamucha, 
Specialista ds. Marketingu 3M - Aplikacje krót-
kookresowe (promocyjne) związane z kampa-
niami reklamowymi, są z reguły realizowane na 
powierzchniach płaskich, wymagają folii dobrze 
usuwalnych w ekonomicznej cenie (głównie folie 
walcowane monomeryczne) – dodaje Salamucha. 
Niezależnie jednak od powyższych zastosowań 
folie do tego rodzaju aplikacji powinny spełniać 
pewne ogólne warunki. Wymienia je Błażej Bor-
kowski, Dyrektor ds. Rozwoju Produktu Tuplex. 
Pierwszym czynnikiem jest technologia produkcji. 
– Rekomenduje się folie wylewane - do pokrycia 
wytłoczeń w karoserii – tłumaczy Błażej Bor-
kowski - Można fragmentarycznie stosować inne 
tańsze folie ale tylko na płaskie powierzchnie. 
Chodzi o stabilność wymiarową i współczynnik 
kurczliwości – dodaje. Należy również zwrócić 
uwagę na klej. W przypadku car wrappingu naj-

oraz pełno-powierzchniową aplikację – folie 
winylowe wylewane. Standardowym materiałem 
służącym do aplikacji samochodowych jest folia 
wylewana. - Jej cechą charakterystyczną,  
w odróżnieniu od folii kalandrowanych, jest brak 
tendencji do kurczenia się pod wpływem światła, 
temperatury i naprężeń – tłumaczy Paweł Stania, 
Kierownik Marketingu Atrium Centrum Ploterowe - 
Właściwość ta, po pierwsze umożliwia aplikowania 
zarówno płaskich elementów jak i głębokich prze-
tłoczeń, po drugie pod wpływem wymienionych 
czynników, aplikowana folia nie będzie się kurczyć 
na pojeździe – dodaje Stania. Na kurczliwość folii 
ma wpływ jej struktura i proces produkcji. Folie 
wylewane (ang. cast) produkowane są żywicy winy-
lowej, która wylewana jest na papier, od razu na 
docelową szerokość i   na tym etapie determinowa-
na jest jej grubość (50-70 mikronów). Tak wylana 
folia trafia do pieca a następnie jest chłodzona  
i nawijana na jumbo role. Kilku kilometrowa  
rola trafia do fabryki, gdzie nanoszony jest klej  
i właściwy papier podkładowy. Końcowym etapem 
jest konfekcjonowanie na docelową długość 50 
metrów. - Folie wylewana charakteryzują się  
dużą wytrzymałością na warunki atmosferyczne  
i mechaniczne pod warunkiem zalaminowania 

PORADNIK
Z OKLEJANIA 

Jedno na rynku się od wielu lat nie zmienia – oklejanie samo-

chodów było, jest i będzie modne. Modę dyktuje potrzeba silnej, 

masowej dystrybucji brandu firm, a za modą idą coraz ciekawsze 

propozycje producentów materiałów do oklejania samochodów. 

Folia nie jednak jedynym kluczem do sukcesu – bez manualnego 

talentu i doświadczenia samochodu okleić się nie da.

(także laminatem wylewanym). Jej spektrum 
zastosowań nie ogranicza się do pojazdów 
typu samochód, mogą to także być łodzie, 
samoloty, maszyny – mówi Paweł Stania. Folie 
wylewane charakteryzują się także bardzo 
dużą plastycznością, stabilnością wymiarową, 
brakiem pamięci oraz trwałością na czynniki 
zewnętrzne. Te wszystkie cechy umożliwiają 
długookresowe eksponowanie w głębokich 
przetłoczniach. 

W Polsce, często zdarza się, że firmy 
wykorzystują folie kalandrowane jako zamien-
nik foli wylewanych. - Powodem tych działań 
jest aspekt finansowy – twierdzi Paweł Stania 
- Folie kalandrowane z uwagi na proces pro-
dukcji a dokładnie proces walcowania, mają 
większą podatność na kurczenie. Aplikacja  
z foli monomerowej lub polimerowej po dość 
krótkim okresie czasu się kurczy, przez co folia 
na przetłoczeniach pęka lub wstaje, tak samo 
dzieje się na krawędziach. Czas trwałości  
w porównaniu do folii cast jest dużo mniejszy  
i wynosi kilka miesięcy lub lat (w odpowied-
nich warunkach) – dodaje Stania. 

Jak tłumaczy Błażej Borkowski (Dyrek-
tor ds. Rozwoju Produktu Tuplex), car wrap-
pning stosuje się w celu zmiany identyfikacji 
wizualnej firm  (stosowane zarówno folie do 
zadruku jak i ploterowe),  zmiany koloru auta  
(stosowane przede wszystkim folie ploterowe), 
oraz w celu tzw tuningu auta. Ciekawie przed-
stawia się rozwój produktów w tym ostatnim 
sektorze. W grafikach samochodowych dzięki 
folii karbonowej możemy uzyskać efekty do tej 
pory niedostępne nawet dla aplikacji drukowa-
nych, a dodające wiele werwy całości. Często 
spotykanym motywem jest zmiana koloru 
maski, lusterek czy też klamek w przypadku 
samochodów oraz baków w przypadku mo-
tocykli. Szczególnie modny jest wzór Carbon 
imitujący włókno węglowe, dostępny w wielu 
kolorach.

Krok drugi – przygotowanie 
materiału

Kiedy materiał mamy już wybrany na-
leży przygotować projekt grafiki (liternictwa) za 
pomocą oprogramowania. Nakładamy projekt 
na siatkę pojazdu, aby odpowiednie elementy 
wizualne znajdowały się na swoim miejscu. 
- Musimy wziąć pod uwagę takie detale jak 
klamki, drzwi, przetłoczenia, plastiki, itd. – tłu-
maczy Paweł Stania - Za pomocą specjalnego 
oprogramowania możemy tworzyć także 
fotorealistyczne renderingi. Ten etap kończymy 
zatwierdzeniem wizualizacji przez klienta. 
Następnym krokiem jest wydruk brytów i po 
upływie 24-48 godzin jego laminacja. Okres 
przejściowy pomiędzy tymi dwoma etapami 
służy odparowaniu rozpuszczalników wcho-
dzących w skład atramentu oraz ustabilizowa-
nie się wydruku – opowiada Stania. 

Krok trzeci – przygotowanie auta
Przed procesem aplikowania należy 

pojazd bardzo dobrze wyczyścić i odtłuścić. 
Należy pozbyć się wszystkich smarów, tłuszczy, 
odprysków asfaltu, owadów, wody z zakamarków 
i uszczelek. Można do tego użyć specjalistycz-
nych środków lub izopropanolu czy etanolu. 
- Etap przygotowania obejmuje czyszczenie i od-
tłuszczenie powierzchni odpowiednimi środkami, 
zapewnienie optymalnej temperatury otoczenia 
oraz wystarczającego czasu schnięcia wydruków 
– radzi Tomasz Miękus, Product Manager w fir-
mie Igepa. - Idealnym środowiskiem do oklejania 
jest miejsce dobrze oświetlone, wolne od kurzu  
i pyłu ze stałą temperaturą od 17°C do 24°C  
– uzupełnia Paweł Stania - Niezbędne jest usunię-
cie części ruchomych, demontaż części plastiko-
wych docelowo znajdujących się poza aplikacją 
– dodaje Stania. W znacznej mierze usprawni to 
aplikację i wpłynie na efekt końcowy. Magdale-
na Salamucha radzi przestrzegać minimalnych 
temperatur aplikacji właściwych dla danej folii, co 
szczególnie ważne w sezonie zimowym. Pojazd 
przed aplikowaniem nie może być lakierowany 
(zaleca się kilka miesięcy) ani woskowany. Kiedy 
samochód i miejsce pracy aplikanta są gotowe  
– można przejść do wykonywania aplikacji.

Krok czwarty – aplikacja
Podczas wyklejania trzeba pilnować tem-

peratury folii w trakcie podgrzewania i wygrze-
wania zgodnie z zaleceniami producenta. Ważna 
jest precyzja na wszystkich etapach aplikacji folii, 
a więc podczas przygotowania auta oraz w czasie 
nanoszenia folii. O efekcie końcowym w dużej 
mierze decydując umiejętności i doświadczenia 
aplikanta, umiejętny docisk materiału w miej-
scach wymagających najwyższej przylepności do 
podłoża (profile 3D). Na tym etapie przydadzą 
się materiały transportowe, rękawice bawełniane, 
pirometr, magnesy, dzięki którym odpowiednio 
spozycjonujemy grafikę. Dodatkowym zabezpie-
czeniem nadruku przed utratą jego właściwości 
może być zastosowanie laminatów z blokadą 
promieniowania UV. - Po zakończeniu aplikacji 
folii w przetłoczeniach zalecane jest odpowiednie 
dogrzanie folii. Zabieg ten zapobiegnie powró-
ceniu folii do pierwotnej postaci – radzi Paweł 
Stania. Przestrzegania wszystkich tych zaleceń 
pozwoli samodzielnie wykonać aplikację, bez 
zniekształceń oraz zapewni jej większą wytrzy-
małość na czynniki zewnętrzne.  ■

Obrandowana flota stanowi dziś obowiązek marketingowy 
każdej firmy. Poprawna aplikacja folii nie jest wcale taka prosta, trzeba 
zastosować się do szeregu elementarnych zasad, które mogą mieć istotny 
wpływ na estetykę efektu końcowego. Należy pamiętać, że firmowy 
samochód jest wizytówką i jednym z nośników identyfikacji wizualnej.

Fot.  avery Mpi 1005

Fot.  ikONOS

Fot.  ikONOS
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Stanowią one – jak podkreśla ich 
producent - doskonałą alternatywę lub 
uzupełnienie dotychczas używanego parku 
maszynowego dla drukarń specjalizujących 
się w różnych branżach: od etykiet i opako-
wań aż do druków transakcyjnych i aplikacji 
wielkoformatowych. Nowa oferta Color 
Laboratory Polska Sp. z o.o. może więc zain-
teresować obecnych użytkowników maszyn 
offsetowych, fleksograficznych i cyfrowych.

Polska premiera drukarek OWN-X 
miała miejsce podczas targów RemaDays, na 
stoisku firmy Color Laboratory. 

Rewolucyjna 
technologia 

druku MEMJET

budowy instalacji elektrycznej producent 
drukarki wykorzystał podzespoły francuskiej 
firmy SCHNEIDER, niemieckiej firmy SIEMENS 
oraz japońskiej firmy OMRON. System UV 
dostarcza niemiecka firma HONLE.

Dzięki zastosowaniu wielu podze-
społów pochodzących od renomowanych 
dostawców drukarki serii R są w stanie sprostać 
oczekiwaniom najbardziej wymagających 
użytkowników. Zapewniają najwyższe standar-
dy druku w kwestii precyzji i jakości druku oraz 
jego stabilności.

Uzupełnieniem oferty Firma Color Labo-
ratory Polska Sp. z o.o. w segmencie drukarek 
UV są plotery serii PP firmy Flora. 

Urządzenia te to rozwiązania przezna-
czone do produkcji wydruków wielkoformato-
wych na różnego rodzaju nośnikach sztywnych 
i elastycznych o grubości do 10 cm. Przy 
użyciu plotera serii PP powodzeniem możemy 
wykonać wydruki na takich nośnikach jak: tek-
tura, pianka, akryl, pcv, szkło, drewno, blacha, 
winyl, folia, papier, itp.

Dzięki wyjątkowo atrakcyjnej cenie 
oryginalnej farby koszt wydruku 1 m, na 
tym ploterze jest wyraźnie niższy w porów-
naniu do innych dostępnych ploterów na 
naszym rynku. 

Mając na uwadze różnorodne ocze-
kiwania użytkowników drukarkę można 
skonfigurować indywidualnie, optymalnie 
dopasowując ją do własnych potrzeb. Wybiera-
jąc większą ilość głowic drukujących, funkcję 
lakierowania, czy też biały tusz użytkownik 
może rozszerzyć funkcjonalność urządzenia  
i tym samym zwiększyć spektrum możliwych 
do wykonania aplikacji.

Dzięki tym opcjom użytkownik ma 
możliwość druku na nośnikach transparent-
nych (podświetlanych) i kolorowych, jak rów-
nież nadać drukowanym pracom odpowiedni 
połysk.

Mocną stroną plotera jest duży, pod-
ciśnieniowy stół roboczy. Taka konstrukcja 

Minolta (Japonia), Siemens (Niemcy), Schneider 
(Francja),Omron (Japonia), Panasonic, DATS 
(USA), JENA (Niemcy), SAINT-GOBAIN (Fran-
cja, Niemcy), KFN (Niemcy), Dr. Hoenle (UV 
System, Niemcy).

Seria F powstała na solidnej konstrukcji 
stalowej, zapewniającej znakomitą stabilność 
pracy. Oświetlenie LED stacji serwisowej za-
pewnia łatwą (optyczną) kontrolę stanu głowic. 
System anty statyczny pomagaprzy drukowaniu 
na twardych plastikach (akryl, sztywny poliwę-
glan, itp.), bez pogorszenia jakości obrazu czy 
też spowalniania procesu drukowania.  
Stół roboczy wyposażony jest w kilka stref  
regulowanego podsysu, zapewniając opty-
malne trzymanie mediów. Po zakończeniu 
druku urządzenie odwraca kierunek przepływu 
powietrza i umożliwia tym samy wygodne 
usunięcie zadrukowanej płyty z drukarki (wy-
pycha ją ze stołu). Regulacja mocy lamp UV 
powala na uzyskania optymalnych parametrów 
utwardzania farby dla poszczególnych typów 
materiałów.

Drukarki serii R to przemysłowe plotery 
rolowe UV. Pozwalają na uzyskanie wysokiej 
jakości druku przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiej prędkości druku. Do budowy urzą-
dzenia producent wykorzystał  sprawdzone 
rozwiązania renomowanych dostawców. 

Prowadnica karetki została opracowa-
na przez japońską firmę THK. Zapewnia ona 
wysoką precyzję druku, płynna pracę oraz niski 
poziom hałasu. Ciche łańcuchy energii  
o długiej żywotności to produkt niemieckiej 
firmy IGUS. O precyzję ruchu karetki dba 
encoder magnetyczny niemieckiej firmy  
JENA oraz pasy napędowe firmy GATS z USA.  
Napęd karetki realizowany jest przez servo mo-
tor firmy Panasonic. Pompy tuszu i powietrza 
pochodzą z niemieckiej firmy KFN. Odpowied-
nią cyrkulację powietrza i tuszu uzupełniają 
również podzespoły japońskiej firmy SMC 
oraz francuskiej firmy SAINT-GOBAIN. Do 

0  Rewolucja z Memjet
Technologia Memjet, opracowana przez 

SilverbrookResearch i wykorzystywana przez 
OWN-X przy produkcji drukarek, gwarantuje 
jednocześnie wysoką prędkość drukowania w 
kolorze przy niskich kosztach i zachowaniu 
wysokiej jakości. Ta innowacyjna technologia 
druku ink-jet oparta jest na rewolucyjnej kon-
strukcji głowic. Głowice Memjet wykonane są 
w technologii podobnej do konstrukcji układów 
scalonych DLT (używanych m.in. w projekto-
rach) i dedykowane do pracy w systemie one 
pass (nieruchoma głowica i poruszający się pod 
nią zadrukowywany materiał).

Głowica o szerokości 222 mm zawiera 
ponad 70 000 dysz, co gwarantuje szybkość 
drukowania około 30 cm bieżących materiału 
na sekundę - czyli około 250 m kwadratowych 
na godzinę, przy rozdzielczości 1600 dpi. 

O innowacyjności decydują również 
zastosowane tu atramenty, sterowniki oraz 
oprogramowanie. Systemy wykorzystujące tech-
nologię Memjet używają mikroskopijnej wielko-
ści krople atramentu, dzięki temu rozwiązano 
tu problem jego zbyt wolnego wysychania, przy 
okazji gwarantując dużą ostrość wydruku. 

Drukarki oparte na tej technologii 
wykorzystują ekologiczne atramenty wod-
ne.Obecnie w portfolio firmy OWN-X,  
a tym samym jej dystrybutora w Polsce  
- Color Laboratory Polska Sp. z o.o. - znajdują 
się trzy urządzenia oparte na nowej techno-
logii i przeznaczone do różnych zastosowań: 
etykietowa – SpeedStar3000, wielkoformatowa 
- WideStar2000 oraz arkuszowa – PageStar.

- Memjet to naprawdę rewolucyjna 
technologia – mówi Przemysław Kida, dyrek-
tor techniczny Color Laboratory Polska Sp. 
z o.o. - Pierwsze jej zapowiedzi i prototypy 
urządzeń opartych na Memjet pojawiły się na 
rynku kilka lat temu. 

SPEEDSTAR 
3000

Już wówczas okrzyknięto tę propozycję 
jako przełomową. Od tamtego czasu śledzimy jej 
rozwój. Firma OWN-X, jako jedna z pierwszych 
wypuściła na rynek dopracowane rozwiązanie. 
Naszym zdaniem drukarki OWN-X stanowią do-
skonałą alternatywę lub uzupełnienie dotychczas 
używanego parku maszynowego dla drukarń spe-
cjalizujących się w różnych branżach – od etykiet  
i opakowań aż do druków transakcyjnych i apli-
kacji wielkoformatowych. Warto przy tej okazji 
wspomnieć, że ploter o szerokości 1,2 m wyposa-
żony w 5 głowic Memjet drukuje z prędkością po-
nad 1000 metrów kwadratowych w ciągu godziny 
przy zachowaniu wysokiej jakości. To naprawdę 
rewelacyjny wynik! Mamy więc nadzieję, że uda 
nam się zainteresować zupełnie nową ofertą obec-
nych użytkowników maszyn offsetowych  
i fleksograficznych.

0  Nowe drukarki UV na naszym rynku
Firma Color Laboratory Polska Sp. z o.o.  

wprowadza obecnie na nasz rynek inne 
ciekawe urządzenia. Są to drukarki UV serii F 
(płaskie) i serii R (rolowe) firmy JHF.

Plotery JHF serii F3000/6000 to odpo-
wiedź na rosnące oczekiwania użytkowników 
co do jakości druku i niezawodności plote-
rów UV. Do budowy drukarek serii F zostały 
wykorzystane podzespoły renomowanych 
producentów: Fuji Dimatix (USA), Konica 

30 grUDNia cOlOr labOratOry pOlSka Sp. 
Z O.O. pODpiSała UMOWę DyStrybUcyjNą 
Z WęgierSką FirMą OWN-X, która jakO 
jeDNa Z pierWSZych Na śWiecie WyprO-
DUkOWała Serię DrUkarek, pracUją-
cych W OparciU O techNOlOgię MeMjet. 
cOlOr labOratOry pOlSka Sp. Z O.O. Sta-
ła Się jeDNOcZeśNie WyłącZNyM prZeD-
StaWicieleM OWN-X Na ryNkU pOlSkiM  
i rOZpOcZyNa prOMOWaNie i SprZeDaż 
UrZąDZeń MeMjet W NaSZyM krajU.

JHF F6000

zapewnia bardzo pewne umiejscowienie 
nośnika, dzięki czemu grafika nakładana jest 
bardzo precyzyjnie.  

0  Nowa jakość w wielkim formacie!
Ciekawym urządzeniem w portfolio 

Color Laboratory Polska jest również drukarka 
Flora LJ 320 P.

Jest to nowoczesne rozwiązanie do 
produkcji wydruków wielkoformatowych. 

Wyposażona w nowe, bardzo wydajne głowice 
SPECTRA POLARIS o małej kropli 15 lub 35 pl 
zapewnia odpowiednio wysoką jakość druku i 
dużą produkcyjność – do 110 m²/godz. Dzięki 
temu drukarka sprawdzi się znakomicie nie tyl-
ko przy wydrukach zewnętrznych, ale również 
przy wymagających jakościowo aplikacjach 
wewnętrznych. Flora  
LJ 320P umożliwia wykonanie szerokiego spek-
trum prac: od wielkogabarytowych banerów, 
bilbordów i siatek po niewielkiego formatu, 
wysokiej rozdzielczości grafiki na foliach. Te 
wszechstronne możliwości drukarki umożli-
wiają wykonanie praktycznie każdego zlece-
nia. Stosowany w drukarce tusz solwentowy 
zapewnia niskie koszty druku i jednocześnie 
wysoką trwałość grafik, odpornych na działanie 
szkodliwych czynników atmosferycznych bez 
konieczności laminacji.

Duża wydajność, uzyskiwana jakość 
druku oraz atrakcyjna cena drukarki – taka 
kombinacja  gwarantuje najszybszy zwrot 
poniesionych nakładów inwestycyjnych  
i pozwala najefektywniej osiągać zyski.  

Poza sprzedażą samych urządzeń Color 
Laboratory Polska oferuje pełne wsparcie 
techniczne, części zamienne, profesjonalną 
kalibrację kolorystyczną oraz atramenty do 
praktycznie wszystkich typów drukarek wielko-
formatowych.   ■

www.color-laboratory.com 

JHF R5000

FLORA 
PP 3218 UV

Flora LJ320P
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Zapotrzebowanie na wydruki wielko-
formatowe w Polsce stale rośnie. Rosną rów-
nież wymagania ich odbiorców, a co za tym 
idzie i ich producentów czyli użytkowników 
wielkoformatowych urządzeń drukujących.  

Co prawda, dla końcowych użytkow-
ników najważniejsza jest najczęściej nadal 
cena, to jakość i ekologia zaczyna odgrywać 
coraz większą rolę.  

Z myślą o produkcji wydruków 
spełniających takie wymagania inżynierowie 
firmy Epson  zaprojektowali drukarkę Epson 
Stylus Pro GS6000. Umożliwia ona druko-
wanie na różnych mediach o szerokości 64 
cali (162 cm) ośmiokolorowymi  tuszami  
rozpuszczalnikowymi UltraChrome™ w roz-
dzielczości do 1440 x 1440 dpi z szybkością 
– do 25,2 m2/h.

piękna, kolorowa fototapeta  ze wspólnych wakacji w pokoju naszego dziecka? 
Dziś wydrukujesz ją w wielu miejscach, nawet bardzo tanio … ale zanim zamówisz, powąchaj czy wydruk 

zbyt mocno nie pachnie i zapytaj o zgodność z unijnymi dyrektywami dotyczącymi ekologii …  
co prawda zdrowie twojego dziecka jest bezcenne, to bezpieczne i ekologiczne wydruki solwentowe na 

drukarce epson  Stylus pro gS6000 nie są droższe od tych szkodliwych … 

ekonomia i ekologia
Jakosc, trwalosc,

wydrukow solwentowych 4Ekologia i inne 
zalety Epson 
GS6000
1.» Bezpieczny poziom lotnych 

związków organicznych VOC   

- zgodny z Unijną dyrektywą EU 

1999/45/EC.

2.» Niski pobór energii – max. 680 W.

3.» Praca w normalnych 

pomieszczeniach biurowych, 

 bez dodatkowej wentylacji.

4.» Wysoka jakość wydruków – duży 

gamut (8. kolorowe tusze) i duża 

rozdzielczość (do 1440x1440).

5.» Możliwość druku na różnych 

powlekanych i niepowlekanych 

nośnikach (także winylowych) o max. 

grubości 1,3 mm i max szerokości 64” 

(162 cm).

6.» Duża szybkość druku – do 25m2/h.

7.» Łatwość obsługi i konserwacji.

8.» Niskie koszty eksploatacji.

Ekologia
Dla użytkownika wydruków, szcze-

gólnie w zastosowaniach „indoor” czyli we 
wnętrzach, ekologia to bezwonne wydruki 
na odpowiednich podłożach, które jako 
całość  nie wydzielają szkodliwych lotnych 
związków organicznych – mają 

Dla zakładu usługowego czy innego 
„producenta wydruków” ,ekologiczne urzą-
dzenie drukujące to nie tylko zadowolony 
klient, ale i mniejsze kłopoty oraz  mniejsze 
koszty instalacyjne i eksploatacyjne. Drukarki 
GS6000  wykorzystują niemal niedrażniące 
tusze, które nie zawierają rakotwórczego 
niklu, są prawie bezwonne oraz zawiera-
ją mniej szkodliwych lotnych związków 
organicznych VOC (Volatile Organic 

używają stałej wielkości krople o wielkości 
co najmniej 12 pikolitrów.  GS6000 drukuje 
w rozdzielczości do 1440 x 1440 dpi  
z szybkością – do 25,2 m2/h w trybie 
druku banerów winylowych (720x360) lub 
9,2 m2/h w jakości fotograficznej (540x720). 

Drukarka wykorzystuje nowe, 
szybkoschnące  tusze rozpuszczalnikowe 
UltraChrome™ GS firmy Epson, zapewnia-
jące szerszą gamę z 8 kolorów składowych 
(czarny, cyjan, magenta, żółty, jasny cyjan, 
jasna magenta, zielony i pomarańczowy). 
Obrazy schną szybciej, lepiej wyglądają  
i mają większą trwałość na nośnikach 
powlekanych i niepowlekanych. Odporność 
na wodę i ultrafiolet to co najmniej 1,5 roku 
bez powlekania.

Różne podłoża do 
różnych zastosowań

Możliwość druku na powlekanych  
i niepowlekanych  podłożach z roli  
o grubości do 1,3 mm zapewnia ogromną 
elastyczność zastosowań od wszelkiego 
rodzaju banerów, poprzez materiały do 
produkcji rollupów, popupów i standów, 
aż do produkcji różnego rodzaju tapet. Przy 
planowanym użyciu wydruków w pomiesz-
czeniach zamkniętych trzeba zadbać by 
spełniało ono wszelkie normy środowiskowe 
i nie niweczyło nietoksyczności tuszu, jaki 
stosowany jest do wydruku. 

Wygoda i łatwość obsługi
Duży wyświetlacz informuje użyt-

kownika o wszystkich czynnościach jakie 
powinien wykonać, w tym o konieczności 
wymiany pojemnika z tuszem (można je 
wymieniać w trakcie druku). Pojemniki są 

duże (950 ml) co umożliwia wykonanie 
wielu dużych wydruków bez ich wymiany. 
Wszystkie czynności konserwacyjne, w tym 
czyszczenie głowicy są proste i nie muszą 
być często wykonywane. 

Urządzenie ma wiele opcji  obsługi 
papieru m.in. automatyczne pobieranie rolek 
(do 30 kg) z nośnikiem . 

Niewielki pobór energii
Technologia druku piezo nie wymaga 

elementów grzejnych w głowicy, co z jednej 
strony zwiększa jej żywotność i trwałość 
wydruków (tusze nie zmieniają swoich 
właściwości pod wpływem podwyższonej 
temperatury) a z drugiej, powoduje znacznie 
,mniejszy pobór energii – max. 680W. Jest to 
połowa czy nawet zaledwie jedna trzecia w 
stosunku do rozwiązań innych producentów. 

Niskie koszty druku 
i eksploatacji 

Licząc koszty wydruku pod uwagę 
brane są często tylko koszty tuszu i nośnika. 
Zapomina się o kosztach energii elektrycz-
nej jakie pobiera nie tylko drukarka ale  
i urządzenia wentylacyjne jakich wymaga 
bezpieczna jej praca. O uwzględnieniu 
kosztów instalacji wentylacji nie pamięta  
już nikt …

Epson GS6000 nie wymaga żadnej 
specjalnej wentylacji, a pobór energii ma 
niewielki – nie ma elementów grzejnych  
w głowicy, a temperatura płyty dociskowej 
to tylko 50 oC – zaledwie 1/3 temperatury 
u innych producentów   

Więcej informacji www.epson.pl 
i www.zdrowyindoor.pl

Compounds). Drukarka  jest zgodna z unijną 
dyrektywą EU 1999/45/EC, co m.in. oznacza, 
że można z niej korzystać w normalnym 
pomieszczeniu biurowym, bez kosztownych 
w instalacji i eksploatacji, systemów wentyla-
cyjnych.  Dla małych zakładów usługowych 
oznacza to nie tylko niższe koszty ale i brak 
narzekań  sąsiadów na zapachową uciążli-
wość. 

Jakość jak wydruków 
pigmentowych 

Drukarka Epson GS6000 wyposażo-
na jest w głowice Dual-Array MicroPiezo® 
AMC™  umożliwiające druk zmiennej wiel-
kości kropami tuszu od  3,7 pikolitra. Ludzkie 
oko rozróżnia krople o wielkości ponad 6 
pikolitrów, rozwiązania innych producentów 

tusze przeznaczone do urządzenia epson gS6000Fotografie  w artykule:  
epson gS6000 | epSON eUrOpe b.V.
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Zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć 
w trakcie pracy najnowsze osiągnięcia z portfolio 
firmy Roland: VersaCAMM VS-640 oraz po raz 
pierwszy na rynku polskim plotery VersaSTUDIO 
BN-20 i UV VersaUV LEF-12. W ramach swojej 
oferty firma KML Solutions zaprezentowała także 
wielkoformatowy ploter NuVista 3200mm oraz 
popularny laminator Vennlo 60 Pro. Dopełnie-
niem seminarium była prezentacja oferty firmy 
Agfa Graphics w segmencie druku wielkoforma-
towego. Goście mieli także okazję zapoznać się 
z ofertą ploterów tnących firmy Graphtec z serii 
CE5000.Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
przedstawicieli firmy Roland. Zaproszeni zostali 
także uczniowie z Technikum Poligraficznego  
w Wyszkowie, którzy mieli okazję po raz pierw-
szy zobaczyć tak szeroką gamę maszyn w trakcie 
pracy. 

Pierwsza z zaprezentowanych maszyn to 
ploter z serii VersaCAMM VS. Jest pierwszym na 
świecie biurkowym eko-solwentowym ploterem 
drukująco-tnącym  do druku atramentami me-
talicznymi. Zaprezenowany ploter ma zastoso-

kMl SOlUtiONS pO raZ pierWSZy ZOrgaNiZOWała Dla klieNtóW DZień OtWarty, który ODbył Się  
21 paźDZierNika 2011r. W ceNtrUM kONFereNcyjNyM W FaleNtach pOD WarSZaWą. 

Kolejna nowość w ofercie Rolanda prezen-
towana podczas Dnia Otwartego, to Ploter VersaUV 
LEF-12 o płaskim przesuwnym stole do druku 
obiektów o grubości do 100 mm. Jego zastosowanie 
to przede wszystkim druk gadżetów, płyt kompakto-
wych, kart telefonicznych, kredytowych z fotograficz-
ną jakością 1440 dpi. Dodatkwo, szeroki wachlarz 
zastosowań można powiększyć stosując atrament 
biały oraz lakier. 

Podczas pokazu zaprezentowano wspomniany 
już ploter wielkoformatowy NuVista 3200 mm, wypo-
sażony w najbardziej zaawansowaną technologicznie 
głowicę Ricoh GEN4, która zapewnia wysokiej klasy 
trwałość, prędkość oraz doskonałą rozdzielczość wy-
druku. Mocny konstrukcyjnie i dopracowany system 
wypuszczania kropli z metalową przesłoną osiąga 
roboczą częstotliwość do 30 kHz – doskonałą dla 
szybkiej prędkości druku oraz prawidłowej czepno-
ści i lepkości atramentu. Nowa technologia głowicy 
wypuszcza kroplę wielkości 7 picolitrów, co oznacza 
wydruki o niezwykle wysokiej i odwzorowanej jako-
ści. Ploter drukuje tuszami eko-solwentowymi, a więc 
nie jest wymagana dodatkowa wentylacja.

wanie przede wszystkim w szybkiej produkcji 
niskonakładowych naklejek, które mogą stanowić 
odpowiedź w segmencie niewielkich ilości grafik 
na koszulki, małych grafik samochodowych 
oraz grafiki odzieżowej. VersaSTUDIO BN-20 
daje także możliwość niskonakładowego druku 
etykiet. 

VersaCAMM VS-640 , to również ploter 
drukująo-tnący, który swoją premierę miał w mar-
cu 2010 roku. Urządzenie drukuje 8 kolorami,  
w tym kolorem białym i metalicznym w szero-
kości: 1,6m (opcjonalne szerokości: 540, 440, 
320mm). W urządzeniu Firma Roland zasto-
sowała wszelkie nowości techniczne. W tym 
wspomniana możliwość drukowania kolorami 
metalicznymi, dzięki temu seria ploterów Versa-
CAMM VS jest w stanie sprostać najbardziej wy-
magającym aplikacjom reklamowym, nadając im 
bardziej luksusowy charakter. Tak szeroki gamut 
kolorystyczny zapewnia możliwość dodania do 
wydruków ekskluzywnego metalicznego wykoń-
czenia także aplikacji takich jak naklejki, banery, 
grafika samochodowa czy nadruki na koszulkach.

kolorowy opeN house 
w kml solutioNs 27-29 MARCA 2012, POZNAŃ

Miej okona reklamę

Miej okona reklamę

Miej oko

www.euro-reklama.pl
weź udział w targach i zgłoś 
swój produkt do konkursu 
Złoty Medal MTP

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. | ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań | tel. +48 61 869 2000 | fax +48 61 869 2999 | www.mtp.pl

Patronat branżowy:

W programie m.in:
• unikatowe show Polish Car Wrap Championship
• warsztaty „Druk cyfrowy od A do Z”
• konkurs Display SuperStar Poland
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Media

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

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

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

Szerokość i grubość materiału:
5100mm.
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.

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

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

Kolory, tusz

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

 
 

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

 

Liczba kolorów:
CMYK.
Atrament:
:Jeti solvent inks.

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

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

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 
sol vent.

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 sol vent.

Druk

Max. prędkość:
47 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
300x600 dpi.

Max. prędkość:
64 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
300x600dpi.
Szerokość zadruku:
3200 mm.

Max. prędkość:
232 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
300x300dpi.
Szerokość zadruku:
3250 mm.

Max. prędkość:
110 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
300x600 dpi.

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.

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.

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. Rzeczywi-
sta 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 urządze-
niami 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 zacho- 
waniem 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 głowice 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 wielkoformato-
wym wśród ploterów o szerokości zadruku 3,25 m. Jeżeli 
połączyć to z    rzeczywistą 300 dpi i czterokolorowym 
drukiem, :Jeti 3348 HSS staje się klasą sam dla siebie.

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 druko-
waniem 4 kolorami z wysoką wydajnością na poziomie 
110–160 m²/h w zależności od wymagań jakościowych.

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 zapewnia wysoką 
jakość druku przy racjonalnych kosztach.

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

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

Media

Szer.: 1,37 m  / 1,62 m.
Prowadzenie mediów: rola 
(banery, papiery, folie, itd)

Szer.: 1,65 / 2,28 m.
Prowadzenie mediów: rola 
(banery, papiery, folie, itd).

Szer.: 1,65 / 2,24 m.
Prowadzenie mediów: Rola 
(banery, papiery, folie, itd).

Szer.: 3,20 m.
Prowadzenie mediów: rola 
(banery, papiery, folie, itd).

Szer. 3.30 m.
Prowadzenie mediów: rola 
(siatki, banery, papiery, folie, itd).

Szerokość i grubość materiału: 
3,30 m.
Rodzaje mediów: Wszelkiego 
rodzaju materiały przeznaczone 
do zadruku solwentowego: 
baner, siatka, folia, papier, inne.
Prowadzenie mediów: z rolki.

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 
H2-74s i 2,64 dla H2-104s.
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 i grubość materiału: 
szerokość do 64” grubość do 
1,3mm.
Rodzaje mediów: wszystkie typy 
podłoży eko solventowych.
Prowadzenie mediów: z roli 
na role.

Szerokość i grubość materiału: 
szerokość do 64” grubość do 
1,3mm.
Rodzaje mediów: winyle samo-
przylepne, tkanina na banery, 
płótno, poliester i folia polipropy-
lenow, papier z niebieskim/białym 
podłożem, flagi i banery  
z tkaniny, tapeta.
Prowadzenie mediów: z roli na role.

Kolory, tusz

4 kolory.
Eko-solwent.

4 kolory.
Mild lub eko-solwent.

4 kolory.
Mild lub eko-solwent.

4 kolory.
Twardy solwent.

4 lub 6 kolorów.
Twardy solwent.

Liczba kolorów:
4-6 CMYLLcLm
Atrament:
Twrady 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.

Liczba kolorów:
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.

Liczka kolorów: 8. 
Atrament:
Epson UltraChrome™ GS.

Liczba kolorów: 4 .
Atrament:
Epson UltraChrome™ GS 2.

Druk

Prędkość: 27,9 m²/h / 29 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:
110 m²/godz.
Min. i max. rozdzielczość:
300x400 do 800x1200 dpi.
Szerokość zadruku: 3,20 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 900 dpi rzeczywistej 
rozdzielczości druku.
Szerokość zadruku:
1,9 m dla H2-74s i 2,64 dla 
H2-104s.

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

Max. prędkość: 25m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
Min.: 720x360,
Max.: 1440x1440.
Szerokość zadruku:
64” (bez marginesów).

Max. Prędkość: 29,2 m2/h.
Min i max. rozdzielczość:
Min: 720x360,
Max: 1440x1440.
Szerokość zadruku: 64”.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Szybki i 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. 
Cechuje się wysoką stabilnością w zastosowaniach 
produkcyjnych.

Ekonomiczny i zarazem bardzo dobry ploter twardo-
solwentowy do druku wielkoformatowego. 
Cechuje 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.

Drukarka Flora LJ 320P to nowoczesne rozwiązanie do 
produkcji wydruków wielkoformatowych. Wyposażona 
w nowe, bardzo wydajne głowice SPECTRA POLARIS  
o małej kropli 15 lub 35 pl zapewnia odpowiednio wy-
soką jakość druku i dużą produkcyjność – do 110 m²/h.  
Dzięki temu drukarka sprawdzi się znakomicie nie tylko 
przy wydrukach zewnętrznych, ale również przy wyma-
gających jakościowo aplikacjach wewnętrznych. Flora  
LJ 320P umożliwia wykonanie szerokiego spektrum 
prac: od wielkogabarytowych banerów, bilbordów  
i siatek po niewielkiego formatu, wysokiej rozdzielczości 
grafiki na foliach. Te wszechstronne możliwości drukarki 
umożliwiają wykonanie praktycznie każdego zlecenia. 
Stosowany w drukarce tusz solwentowy zapewnia 
niskie koszty druku i jednocześnie wysoką trwałość 
grafik, odpornych na działanie szkodliwych czynników 
atmosferycznych bez konieczności laminacji.

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-solwentów 
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.

Wewnętrzne oraz zewnętrzne aplikacje wysokiej, 
jakości w 100% ekologiczne.

Wewnętrzne oraz zewnętrzne aplikacje wysokiej, 
jakości w 100% ekologiczne.
PREMIERA NA FESPA 2012.
SureColor SC-S30600: oszczędna, łatwa w użyciu 
czterokolorowa (CMYK) drukarka drukująca do 
29,2 m2/h, osiągając nowy stosunek ceny do wydaj-
ności w tym bardzo konkurencyjnym sektorze.

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

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

Roland VersaStudio 
Sign Maker BN-20
Dystrybutor: 
Alma Trend

Zdjęcie maszyny

Mutoh ValueJet 
1324 / 1624
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Mutoh Spitfire 
65 / 90
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Mutoh Blizzard
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Zenith KM 3200
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

DGI PolaJet
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Flora LJ 320 P
Dystrybutor: 
Color-Laboratory 
Polska sp. z o.o. 

Seiko W54/W64
Dystrybutor:
Digiprint

Seiko H2-74s/
H2-104s
Dystrybutor:
Digiprint

Seiko V64s
Dystrybutor:
Digiprint

Epson Stylus 
GS 6000
Dystrybutor: 
EPSON EUROPE B.V.

SureColor 
SC-S30600
Dystrybutor: 
EPSON EUROPE B.V.
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Media

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

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 niepo-
wlekanych 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.

Miękkie: do 3,2 m szerokości.

Miękkie: do 1,8 m szerokości.

Dostępne szerokości druku:  
1620 mm, 3250mm, pracuje na 
materiałach elastycznych.

Dostępne szerokości druku:  
1361 mm, 1610 mm, pracuje na 
materiałach elastycznych.

Kolory, tusz

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

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. 

CMYK + Lc +Lm.

CMYK.

C,M,Y,K,LC,LM,   White.

C,M,Y,K,LC,LM,   White, Silver.

Druk

Max. rozdzielczość: 1 
440 dpi. 

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.

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

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

Rozdzielczość 1440 DPI               
Prędkość nawet do 
58m²/h przy rozdzielczości 
540x720 dpi.

Rozdzielczość: 1440 DPI.                  
Prędkość: nawet do 
17,5 m²/h.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Produkcja niskonakładowych naklejek, grafik na koszulki, małych 
grafik samochodowych oraz grafiki odzieżowej. VersaSTUDIO BN-
20 to pierwszy na świecie biurkowy eko-solwentowy ploter druku-
jąco-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. 

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 rozpo-
cząć 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, reproduk-
cje 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 plaka-
tów, reprodukcji, grafiki zewnętrznej takiej jak banery, grafika sa-
mochodowa oraz wiele innych aplikacji. Seria ploterów SOLJET Pro 
III XJ przeznaczona dla najbardziej wymagających 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.

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 drukują-
cy z jakością fotograficzną.

Seria drukarek solwentowych Mimaki JV5 wyróżniająca się  wy-
soką jakością i prędkością druku . Osiąga to dzięki zastosowaniu 
czterech głowic posiadających 8x180 dysz każda. 
Drukarka JV5 wyposażona jest w system UISS (Uninterrupted Ink 
Supply System), który umożliwia wymianę kartridża podczas druku, 
laserową diagnostykę stanu dysz, regulację wysokości głowic nad 
materiałem.

Seria drukarek solwentowych Mimaki JV33 to najnowsze 
rozwiązanie producenta – odpowiedź na potrzeby klientów. 
Technologia druku nowej generacji głowic piezoelektrycznych 
owocuje najwyższą z osiągalnych jakości druku. Nowo opraco-
wana głowica drukująca jest łatwa do zamontowania i kalibracji, 
zapewnia jakość druku do 1440 dpi. Potrafi drukować nawet do 
17,5 m2/h, a dzięki trzem rozmiarom kropli , zapewnia delikatne 
przejścia tonalne nawet w wysokich rozdzielczościach. JV33 to 
idealne rozwiązanie dla każdej pracowni reklamowej.

Zdjęcie maszyny

VersaSTUDIO BN-20
Dystrybutor: 
KML Solutions

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

JHF Q3306FNS
Dystrybutor: 
Print Support

Raptor DX 160S
Dystrybutor: 
Print Support

Mimaki JV5
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Mimaki JV33
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Nowy poziom innowacji 
Bądź gotowy na nową serię produktów przyjaznych 
środowisku, które Cię zaskoczą… i dostarczą 
rozwiązanie, którego oczekuje nasz pro-ekologiczny 
rynek.

The world imagines… Mimaki delivers

Nie mów konkurencji

eco

Mimaki Europe BV, Stammerdijk 7E, 1112 AA Diemen, The Netherlands   Tel: +31 (0)20 4627640   Fax: +31 (0)20 4627649   www.mimakieurope.com
info@mimakieurope.com          @MimakiEurope

Odwiedź nas 
w hali 3 na 
stoisku G60
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Media

Dostępne szerokości druku:  260 
mm,  pracuje na materiałach 
elastycznych.

Dostępne szerokości druku  
i cięcia:  0,610 mm, 1,020mm, 
1,361mm, 1610 mm, pracuje  
na materiałach elastycznych.

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, 
1610mm; grubość 1 mm. 
Rodzaje mediów: tekstylia, 
banery, papier, folia, canvas, 
siatka, plandeka.

Prowadzenie mediów: rolki 
dociskowe.

Kolory, tusz

C,M,Y,K.

C,M,Y,K,LC,LM,   White, Silver.

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

Rozdzielczość 1440 DPI.               
Prędkość nawet do 30m²/h 
przy 540 x 720 dpi.

Rozdzielczość 1440 DPI 
Prędkość nawet do 
17,5 m²/h.

Max. prędkość: do 
30m2/ 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 dp.i
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

Plotery solwentowe JV34-260 to najnowsze rozwią-
zanie Mimaki – odpowiedź na potrzeby klientów, 
żądających jeszcze wyższej prędkości druku przy 
zachowaniu najwyższej jakości druku. Ploter drukuje 
z szybkością do 30m2/godz.  Pracuje w technologii 
zmiennej kropli z rozdzielczością maksymalną 1440dpi 
gwarantując fotograficzną jakość prac. Poza idealną 
jakością wydruku model JV34-260 został zaopatrzony 
w podwójną głowicę znacznie zwiększającą prędkość 
pracy. JV34-260 to idealne rozwiązanie dla każdej 
pracowni reklamy wizualnej.

Seria ploterów solwentowych drukująco-tnących 
Mimaki CJV30 to najnowsze rozwiązanie producenta, 
które integruje w jednej kompaktowej obudowie 2 
urządzenia – drukarkę wielkoformatową oraz ploter 
tnący. Technika urządzenia jest oparta na wielokrotnie 
nagradzanej drukarce solventowej Mimaki JV33, co 
gwarantuje osiągnięcie wysokiej prędkości druku 
przy zachowaniu najwyższej jakości wydruków. Ploter 
drukuje w technologii zmiennej kropli z rozdzielczością 
maksymalną 1440dpi – gwarantującą fotograficzną 
jakość prac. Poza idealną jakością wydruku, model 
CJV30 został zaopatrzony w nowe głowice znacznie 
zwiększające prędkość pracy. Mimaki CJV30 to idealne 
rozwiązanie dla pracowni reklamy wizualnej, która nie 
dysponuje wystarczającą ilością miejsca na instalację 
2 niezależnych urządzeń (plotera drukującego oraz 
tnącego).

W JV34-260 mogą być stosowane atramenty subli-
macyjne 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. Auto-
matyczny podajnik AMF zapewnia optymalne naprę-
żenie przy „długich” wydrukach. Węższe i mniejsze role 
są przejmowane przez standardowy niewielki nawijak. 
Dodatkowa automatyczna dmuchawa w połączeniu  
z trójstopniowym grzejnikiem wzmacnia efekt schnię-
cia 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  pozwa-
la na reprodukcję szczegółów fotografii w maksymalnej 
rozdzielczości 1440 dpi. 3 różne wielkości kropli 
atramentu 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 
wysokości 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, dekora-
cji okiennych czy oznakowań podłogowych.
Seria Mimaki CJV30 dostępna w 4 szerokościach,  oferu-
je 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 pase-
rów, dzięki czemu możliwe jest dokładne wycinanie 
konturów wydrukowanych obrazów, także laminowa-
nych. Wersja do sublimacji – TPC-1000.

Zdjęcie maszyny

Mimaki JV34
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Mimaki CJV30 Ploter 
drukująco-tnący
Dystrybutor: 
Reprograf SA

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

Media

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

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

Szerokość i grubość materiału:
1580 mm / 45mm.
Rodzaje mediów: 
Papier, karton, folia, baner, 
drewno, metal, szkło, płótno, itp.
Prowadzenie mediów:
Pas transmisyjny z podsysem.

Szerokość i grubość materiału:
1580 mm / 45 mm.
Rodzaje mediów: 
Papier, karton, folia, baner, 
drewno, metal, szkło, płótno, itp.
Prowadzenie mediów:
Pas transmisyjny z podsysem.

Szerokość i grubość materiału:
1580 mm / 45mm
Rodzaje mediów: 
Papier, karton, folia, baner, 
drewno, metal, szkło, płótno, itp.
Prowadzenie mediów:
Pas transmisyjny z podsysem.

Szerokość i grubość materiału:
1580 mm / 45mm.
Rodzaje mediów: 
Papier, karton, folia, baner, drew-
no, metal, szkło, płótno, itp.
Prowadzenie mediów:
Pas transmisyjny z podsysem.

Kolory, atrament

Liczba 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, G3.
 
 

Druk

Max. prędkość:
45 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
Szerokość zadruku:
2540 x 1540 mm.

Max. prędkość:
53 m²/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:
1560x2500 mm materiały sztywne, 
1560x50000 mm materiały na roli.

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

Max. prędkość:
23 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 komplet-
nym systemem do produkcji UV najwyższej jakości 
aplikacji wielkoformatowych, umożliwiające druk 
na szerokim wachlarzu podłoży sztywnych oraz   
z roli na rolę do 205cm szerokości oraz aplikacji 
outdoor przy najwyższej w swojej klasie wydaj-
ności pracy. Druk bez marginesów. Druk kolorem 
białym przy jednym przejściu, dający możliwość 
druku podkładkowego lub punktowego.

:Anapurna M1600 to urządzenie będące komplet-
nym systemem do produkcji UV najwyższej jakości 
aplikacji wielkoformatowych, umożliwiające druk 
na szerokim wachlarzu podłoży sztywnych oraz  
z roli na rolę do 160cm szerokości oraz aplikacji 
outdoor przy najwyższej w swojej klasie wydaj-
ności 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 możli-
wości urządzenia pozwalają stosować zadrukować 
białym kolorem całą powierzchnię lub wybiórczo 
w określonych 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 możli-
wości pozwalają stosować lakierowanie na całej 
powierzchni pracy lub wybiórczo w określonych 
przez pracę miejscach. Poziom atramentu jest 
stale monitorowany a wizualne i dzwiękowe 
ostrzeżenie informuje operatora o konieczności 
uzupełnienia zbiorników. :Anapurna Mv pozwala 
na osiągnięcie szczególnych efektów przy rekla-
mach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na 
szerokiej gamie podłoży.

Wielkoformatowy ploter UV o najwyższej wydaj-
ności do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz. 
:Anapurna M2 jest wysoko wydajnym systemem 
drukującym atramentami  utrwalanymi promie-
niowaniem UV, który znajduje zastosowanie w 
drukarniach grafiki reklamowej. Najwyższa jakość 
i niezrównana szybkość czyni go doskonałym roz-
wiązaniem do różnorodnych zastosowań graficz-
nych i wystawienniczych. System ten jest zdolny 
wydrukować plakat z szybkością 23m2/h. Dzięki 
wbudowanej nawijarce ploter można wykorzystać 
również do zadruku materiałów na roli.

Zdjęcie maszyny

:Anapurna M4F
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:
1580 mm / 45mm.
Rodzaje mediów: 
Papier, karton, folia, baner, drew-
no, metal, szkło, płótno, itp.
Prowadzenie mediów:
Pas transmisyjny z podsysem.

Szerokość i grubość materiału:
2430x1210mm / 50mm.
Rodzaje mediów: 
Papier, karton, folia, baner, drew-
no, metal, szkło, płótno, itp.
Prowadzenie mediów:
Stół z podsystem.

Szerokość i grubość materiału:
3150x2050mm / 50mm.
Rodzaje mediów: 
Papier, karton, folia, baner, drew-
no, metal, szkło, płótno, itp.
Prowadzenie mediów:
Stały stół z podsystem.

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

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

Szerokość i grubość materiału:
5100mm.
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, ceramika, metal, polistyren, 
materiały piankowe, karton, 
papier,  itd.
Prowadzenie mediów: 
stół z podsystem.

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

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

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

Max. prędkość:
80 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
600 dpi.

Max. prędkość:
232 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
300dpi.

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

Ekonomiczny ploter wielkoformatowy do druko-
wania atramentami UV. Pozwala łatwo rozpocząć 
działalność w branży reklamowej lub rozszerzyć 
posiadany park maszynowy. Jakby nie patrzyć 
:Anapurna M4f pozwala uzyskiwać fotorealistycz-
ne wydruki przy rozdzielczości 720 x 1440 dpi. 
Możliwa szerokość zadruku 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 Twój klient.

:JETI 1224 UV HDC (High Definition Colour) jest 
najszybszym w swojej klasie ploterem przemy-
słowym 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 wydru-
ków przy utrzymaniu wysokiej wydajności.

:Jeti Titan – dzięki takim cechom jak: znako-
mita 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 wykorzystują-
cych 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.

: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 
bilbordowym. Ploter :Jeti 5048 JetSpeed XL jest  
w stanie drukować na materiałach z roli o średni-
cy 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 racjo-
nalne rozwiązanie w przystępnej cenie.

Plotery UV
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Zdjęcie maszyny

Grapo Manta
Dystrybutor: 
Alma Trend

Grapo Gemini
Dystrybutor: 
Alma Trend

Grapo Shark
Dystrybutor: 
Alma Trend

Roland VersaUV 
LEJ-640
Dystrybutor: 
Alma Trend

Roland VersaUV 
LEF-12
Dystrybutor: 
Alma Trend

Zenith KM 2030 UV
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

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

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 podsystem.

Szerokość i grubość materiału: 
3 x 2 m, grubość 5 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: 2 x 4 m, 
materiały z roli 2 m, grubość 5 cm.
Rodzaje mediów: arkusze PCW, 
plexiglass, drewno, szkło, ceramika, 
metal, polistyren, materiały piankowe, 
karton, papier, materiały z roli
Prowadzenie mediów: 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: wszelkiego rodzaju 
gadżety.

Obszar roboczy : 2,00 x 3,00 m.
Media: płyty, media elastyczne.

Szer.: 1,65 m.
Media: rola i płyty.

Szer.: 1,60 m.
Media: rola i płyty.

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

Szer.: 2,05 m.
Media: płyty.

Szer.: 2,50 m
Media: płyty.

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:
4 kolory (CMYKx2)).
Atrament: UV.

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

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

4 kolory (CMYK) + LC, LM, biały, 
lakier.

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).

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:
245 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
360 dpi, 1000 dpi.
Szerokość zadruku: 2 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: 52 m²/h.
Rozdzielczość:
1440 x 1440 dpi.
Szerokość zadruku: 
2,00 x 3,00 m.

Prędkość: 60 m²/h.
Rozdzielczość: 
360 – 720 dpi.
Szerokość zadruku: 
1,65 m.

Prędkość: 35 m²/h.
Rozdzielczość:1728 dpi.
Szerokość zadruku: 
1,60 m.

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

Prędkość: 180 m²/h.
Rozdzielczość: 600 dpi.
Szerokość zadruku: 
2,05 m.

Prędkość: 600 m²/h.
Rozdzielczość: 600 dpi.
Szerokość zadruku: 
2,50 m.

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 pełnowymiaro-
wy ploter UV do druku na materiałach płaskich.

Druk na każdego rodzaju podłożach do wewnątrz 
i na zewnątrz.
Pole robocze 3 x 2 m, możliwość druku CMYK, 
biały, CMYK w jednym przejściu. Grapo Gemini to 
szczytowe osiągnięcie GRAPO Technologies.

Druk na każdego rodzaju podłożach do wewnątrz 
i na zewnątrz.
Shark to efekt 2 lat pracy GRAPO Technologies. 
Najwyższa prędkość i jakość zawarta w jednym 
urządzeniu.

Hybrydowy ploter UV Rolanda umożliwiający 
druk na materiałach z roli o szerokości 1,6 m oraz 
materiałach sztywnych do 13 mm. Tusz utwardzany 
lampami.
 

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.

Przeznaczony do druku na dowolnych materiałach.
Cieżki flatbed UV o monolitycznej konstrukcji. Stół  
z 4 strefami podsysu.  Wysoka rozdzielczość druku.

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

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

Przeznaczony do produkcyjnego druku ciągłego.
Wielokrotnie nagradzany, najszybszy ploter produk-
cyjny UV typu flatbed
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Zapraszamy na stoisko firmy 

HP Scitex (hala 5, stoisko G5)

Bezpośredni kontakt z naszymi przedstawicielami:

Krzysztof Książek +48 509 954 188

Remigiusz Pokucinski +48 600 020 658

Wybierz urzàdzenia 

HP Scitex serii lateksowej
i znajdê stały zysk dla Twojej firmy

Odwiedê nas: Digiprint Sp. z o.o., ul. Lustrzana 5, 01-342 Warszawa
Zadzwoƒ: +48 22 665-95-22/24
Napisz: digiprint@digiprint.pl
Wejdê na stron´: www.digiprint.pl
Kontakt bezpośredni: Krzysztof Książek tel. 509-954-188  Remigiusz Pokuciński tel. 600-020-658
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Zdjęcie maszyny

Flora PP 3218 UV
Dystrybutor: 
Color-Laboratory 
Polska sp. z o.o. 

Flora PP 2512 UV
Dystrybutor: 
Color-Laboratory 
Polska sp. z o.o. 

JHF 3000/6000
Dystrybutor: 
Color-Laboratory 
Polska sp. z o.o. 

JHF  R5000/3300
Dystrybutor: 
Color-Laboratory 
Polska sp. z o.o. 

Media

Szerokość i grubość materiału: 
3,20 m x 1,83 m, grubość do 10 cm.
Rodzaje mediów: 
Wszelkiego rodzaju media płaskie  
i elastyczne.
Prowadzenie mediów: pełny stół  
z regulowaną siłą podsysu.

Szerokość i grubość materiału: 
1,22 m x 2,54 m, grubość do 10 cm.
Rodzaje mediów: 
Wszelkiego rodzaju media płaskie  
i elastyczne.
Prowadzenie mediów: pełny stół  
z regulowaną siłą podsysu.

Szerokość i grubość materiału:
F 6000: 2 m x 3 m
F 3000: 1,25 m x 2,50 m.
Rodzaje mediów: 
Wszelkiego rodzaju media płaskie  
i elastyczne.
Prowadzenie mediów: pełny stół  
z regulowaną siłą podsysu.

Szerokość i grubość materiału:
R 5000 – 5,00 m
R 3000 – 3,30 m.
Rodzaje mediów: 
Wszelkiego rodzaju materiały typu: 
baner, siatka, folia, papier, tekstylia, inne.
Prowadzenie mediów: z rolki.

Kolory, tusz

Liczba kolorów:
6 kolorów (CMYKLcLm)  
+ kolor biały + lakier
Atrament: UV.

Liczba kolorów:
6 kolorów (CMYKLcLm)  
+ kolor biały + lakier
Atrament: UV.

6 kolorów (CMYKLcLm)  
+ kolor biały 
Atrament: UV.

Liczba kolorów:
6 kolorów (CMYKLcLm)
Atrament: UV.

Druk

Max. prędkość:
Do 38 m²/godz.
Min. i max.
rozdzielczość:
360 x 360, 1440 x 1400.
Szerokość zadruku: 
3,20 m x 1,83 m.

Max. prędkość:
do 38 m²/godz.
Min. i max.
rozdzielczość:
360 x 360, 1440 x 1400.
Szerokość zadruku: 
1,22 m x 2,54 m.

Max. prędkość:
do 32 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
720 x 720 
720x 1440.
Szerokość zadruku:
F 6000: 2 m x 3 m
F 3000: 1,25 m x 2,50 m.

Max. prędkość:
156 m²/h. 
Min. i max. rozdzielczość:
400 x 600 
800 x 600.
Szerokość zadruku:
R 5000 – 5,00 m
R 3000 – 3,30 m.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Ploter płaski Flora PP 3218UV to rozwiązanie przezna-
czone do produkcji wydruków wielkoformatowych na 
różnego rodzaju nośnikach sztywnych i elastycznych  
o grubości do 10 cm. Przy użyciu plotera PP 3218UV  
z powodzeniem możemy wykonać wydruki na takich 
nośnikach jak: tektura, pianka, akryl, pcv, szkło, drewno, 
blacha, winyl, folia, papier, itp. 
Mając na uwadze różnorodne oczekiwania użytkow-
ników drukarkę można skonfigurować indywidualnie, 
optymalnie dopasowując ją do własnych potrzeb. 
Wybierając większą ilość głowic drukujących, funkcję 
lakierowania, czy też biały tusz użytkownik może rozsze-
rzyć funkcjonalność urządzenia i tym samym zwiększyć 
spektrum możliwych do wykonania aplikacji. 
Mocną stroną plotera jest duży, podciśnieniowy stół 
roboczy. Taka konstrukcja zapewnia bardzo pewne 
umiejscowienie nośnika, dzięki czemu grafika nakłada-
na jest bardzo precyzyjnie.

Ploter płaski Flora PP 2512UV to rozwiązanie przezna-
czone do produkcji wydruków wielkoformatowych 
na różnego rodzaju nośnikach sztywnych i elastycz-
nych o grubości do 10 cm. Przy użyciu plotera PP 
2512UV z powodzeniem możemy wykonać wydruki 
na takich nośnikach jak: tektura, pianka, akryl, pcv, 
szkło, drewno, blacha, winyl, folia, papier, itp. 
Mając na uwadze różnorodne oczekiwania użytkow-
ników drukarkę można skonfigurować indywidualnie, 
optymalnie dopasowując ją do własnych potrzeb. 
Wybierając większą ilość głowic drukujących, funkcję 
lakierowania, czy też biały tusz użytkownik może 
rozszerzyć funkcjonalność urządzenia i tym samym 
zwiększyć spektrum możliwych do wykonania 
aplikacji. 
Dzięki tym opcjom użytkownik ma możliwość druku 
na nośnikach transparentnych (podświetlanych)  
i kolorowych, jak również nadać drukowanym 
pracom odpowiedni połysk. 
Mocną stroną plotera jest podciśnieniowy stół 
roboczy. Taka konstrukcja zapewnia bardzo pewne 
umiejscowienie nośnika, dzięki czemu grafika nakła-
dana jest bardzo precyzyjnie.

Plotery JHF serii F3000/6000 to odpowiedź na rosnące 
oczekiwania użytkowników co do jakości druku  
i niezawodności ploterów UV. Do budowy drukarek serii 
F zostały wykorzystane podzespoły renomowanych pro-
ducentów: Fuji Dimatix (USA), Konica Minolta (Japonia), 
Siemens (Niemcy), Schneider (Francja), 
Omron (Japonia), Panasonic, DATS (USA), JENA (Niemcy), 
SAINT-GOBAIN (Francja, Niemcy), KFN (Niemcy),  
Dr. Hoenle (UV System, Niemcy). 
Seria F powstała na solidnej konstrukcji stalowej, zapew-
niającej znakomitą stabilność pracy. Oświetlenie LED 
stacji serwisowej zapewnia łatwą (optyczną) kontrolę 
stanu głowic. System anty statyczny pomaga przy druko-
waniu na twardych plastikach (akryl, sztywny poliwęglan, 
itp.), bez pogorszenia jakości obrazu czy też spowalniania 
procesu drukowania. Stół roboczy wyposażony jest w 
kilka stref regulowanego podsysu, zapewniając optymal-
ne trzymanie mediów. Po zakończeniu druku urządzenie 
odwraca kierunek przepływu powietrza i umożliwia tym 
samy wygodne usunięcie zadrukowanej płyty z drukarki 
(wypycha ją ze stołu). Regulacja mocy lamp UV powala 
na uzyskania optymalnych parametrów utwardzania 
farby dla poszczególnych typów materiałów.

Drukarki serii R to przemysłowe plotery rolowe UV. 
Pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości druku przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiej prędkości 
druku. Do budowy urządzenia producent wyko-
rzystał sprawdzone rozwiązania renomowanych 
dostawców. 
Prowadnica karetki została opracowana przez 
japońską firmę THK. Zapewnia ona wysoką precyzję 
druku, płynna pracę oraz niski poziom hałasu. Ciche 
łańcuchy energii o długiej żywotności to produkt 
niemieckiej firmy IGUS. O precyzję ruchu karetki dba 
encoder magnetyczny niemieckiej firmy JENA oraz 
pasy napędowe firmy GATS z USA. Napęd karetki 
realizowany jest przez servo motor firmy Panasonic. 
Pompy tuszu i powietrza pochodzą z niemieckiej 
firmy KFN. Odpowiednią cyrkulację powietrza i tuszu 
uzupełniają również podzespoły japońskiej firmy SMC 
oraz francuskiej firmy SAINT-GOBAIN. Do budowy 
instalacji elektrycznej producent drukarki wykorzystał 
podzespoły francuskiej firmy SCHNEIDER, niemieckiej 
firmy SIEMENS oraz japońskiej firmy OMRON. System 
UV dostarcza niemiecka firma HONLE. 
Dzięki zastosowaniu wielu podzespołów pochodzą-
cych od renomowanych dostawców drukarki serii 
R są w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej 
wymagających użytkowników. Zapewniają najwyższe 
standardy druku w kwestii precyzji i jakości druku oraz 
jego stabilności.

Zdjęcie maszyny

HP Scitex FB500
Dystrybutor: 
Digiprint

HP Scitex FB700
Dystrybutor: 
Digiprint

HP Scitex XP2500 
Dystrybutor: 
Digiprint

HP Scitex XP5500
Dystrybutor: 
Digiprint

Acuity HS i HS X2
Dystrybutor: 
Fujifilm Sericol 
Polska Sp. z o.o.

Acuity Advance 
i Advance X2
Dystrybutor: 
Fujifilm Sericol 
Polska Sp. z o.o.

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

Media

Szerokość: materiały rolowe do 163 cm,  
materiały sztywne można stosować za po-
mocą 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.

Szerokość: materiały rolowe do 250 cm, 
materiały sztywne można stosować za po-
mocą 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, 
rodzaje mediów.

Szerokość: do 3,2 m.
Druk tylko na materiałach elastycznych.
Ciężar medium do 150 kg.
Możliwość ładunku do 3 rolek  
jednocześnie.
Rodzaje mediów:  transparenty, naklejki, 
folie, tkaniny poliestrowe, canvas, banery, 
winyle, papier, tapety, siatki i nośniki 
specjalne.

Szerokość: do 5 m.
Druk tylko na materiałach elastycznych.
Ciężar medium do 250 kg.
Możliwość ładunku do 3 rolek  
jednocześnie.
Rodzaje mediów: 
Transparenty, naklejki, folie, tkaniny po-
liestrowe, 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 podświe-
tleń itp.) o szerokości do 2,2 m.

Media płaskie (pianki i arkusze PCV, 
kartony, poliwęglan, polipropylen, 
karton, papier, płyty laminatowe, pod- 
łoża 3D) o rozmiarach do 2,5 x 1,25 m 
(lub 2.5 x 3,05m, zależnie od wersji)  
i grubości do 48 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).

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 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 4 
kolorach.
Tusz podaje się w poje-
mnikach po 10 l / kolor. 
W maszynie znajduje się 
16 głowic, po 4 na każdy  
z kolorów. 
Unowocześniony tryb 
billbordowy umożliwia 
uzyskanie do 207 m² 
wydruku już z 1l tuszu.

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. 
Unowocześniony tryb 
billboardowy umożliwia 
uzyskanie do 207 m² 
wydruku już z 1l tuszu.

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

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

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

Druk

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

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

Prędkość: do 265 m²/h.
Rozdzielczość: do 360 dpi.
Prowadzenie mediów: odbywa 
się z roli na rolę Specjalnie 
opatentowany tryb druku (bill-
bordowy) umożliwia zredukować 
ilość tuszu niezbędnego do 
pokrycia tej samej powierzchni, 
ponad dwukrotnie.
Rozwiązanie HP Scitex XP2500 
posiada w standardowym 
wyposażeniu maszyny moduł do 
zarządzania przesłonami lamp 
UV, przez co umożliwione jest za-
rządzanie uzyskiwanym efektem 
lakierowania na wydruku.

Prędkość: do 325 m²/h.
Rozdzielczość: do 360 dpi.
Prowadzenie mediów: odbywa 
się z roli na rolę Specjalnie 
opatentowany tryb druku (billbo-
ardowy) umożliwia zredukować 
ilość tuszu niezbędnego do 
pokrycia tej samej powierzchni, 
ponad dwukrotnie.
Rozwiązanie HP Scitex XP5500 
posiada w standardowym 
wyposażeniu maszyny moduł do 
zarządzania przesłonami lamp 
UV, przez co umożliwione jest za-
rządzanie 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.

Z jakością 1440 dpi druk z 
rzeczywistą szybkością 22.2 m²/h, 
tryb ‘express’ do druku z jakością 
billboardów w szybkości do 
35 m²/h, tryb ‚High definition’ do 
druku tekstów czcionką  
o rozmiarze 2 pkty. 

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

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

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 szczególności do produkcji: reklamy, 
punktów sprzedaży POS/POP, oznakowania 
zewnętrznego, grafiki wystawowej, dekoracji 
wnętrz, opakowań małonakładowych, czy 
Konstrukcji 3D.
Waga: 719 kg. Wymiary: 325 x 142 x 152 cm.
Prowadzenie druku odbywa się za pomocą 
próżniowego systemu taśmowego podawania 
mediów, co zapewnia płynny ładowanie  
i przesuwanie materiałów. 

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 
próżniowego systemu taśmowego podawania 
mediów, co zapewnia płynny ładowanie  
i przesuwanie materiałów.

Wysokonakładowy druk papieru, blueback, 
polietylenu, siatek mesh, winyli, tekstyliów 
poliestrowych, banerów, Tyvek, Yupo i innych.
Waga: 5430 kg. Wymiary: 710 x 210 x 230 cm.
Przy druku niespełna 265m2/h maszyna HP 
Scitex XP2500 stała się najbardziej atrakcyjnym 
urządzeniem wśród swoich wielkoformatowych 
konkurentów przeznaczonych do produkcji 
reklamy zewnętrznej.
Możliwość zarządzania i ustawiania różnorod-
nych kolejek druku plików na module Multi-roll 
(druk równoległy na maksymalnie trzech rolach 
jednocześnie

Wysokonakładowy druk papieru, blueback, 
polietylenu, siatek mesh, winyli, tekstyliów 
poliestrowych, banerów, Tyvek, Yupo i innych.
Waga: 6550 kg. Wymiary: 820 x 125 x 238 cm.
Przy druku niespełna 325m2/h maszyna HP 
Scitex XP5500 stała się najbardziej atrakcyjnym 
urządzeniem wśród swoich wielkoformatowych 
konkurentów przeznaczonych do produkcji 
reklamy zewnętrznej.
Możliwość zarządzania i ustawiania różnorod-
nych 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 urządzenia: 473 kg lub 1098 kg  
(zależnie od wersji), wymiary: 4,08 x 2,0 m lub  
4.08 x 3,83 m (zależnie od wersji).
Zasilanie jednofazowe 2x16A, głowice ze 
zmienną kroplą 6-42 pl. Opcjonalny zestaw do 
druku z roli na rolę. 

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). 
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Zdjęcie maszyny

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

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

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

Roland Versa
UV LEF-12
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.

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

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.

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 cm 
- 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.

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

Kolory, tusz

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

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

Tusze:  6 kolorów (CMYK 
+ Lc + Lm) lub w 4  
z dodatkowym białym 
tuszem (CMYK + White). 
Tusze znajdują się  
w 3 litrowych kasetach.

Tusze:  6 kolorów (CMYK 
+ Lc + Lm) lub w 4 z 
dodatkowym białym 
tuszem (CMYK + White). 
Tusze znajdują się w 3 
litrowych kasetach.

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.

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

Druk

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

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

Prędkość: do 37 m²/hr 
(398 ft2/hr).
Rozdzielczość: 
do 1200 x 600 dpi.
Ilość głowic drukujących: 
12.

Prędkość: 
do 80 m²/hr (861 ft2/hr).
Rozdzielczość: 
do 1200 x 600 dpi.
Ilość głowic drukujących: 
12.

Prędkość w sześciokolo-
rowym trybie wysokiej 
jakości 23 m²/h. 
Precyzja drukowania, 
linie grubości 0,1 punktu, 
tekst od 4 punktów, 
w negatywie od 6 pkt. 
Max. rozdzielczość: 
720x1440dpi.

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.

Rozdzielczość: max.  
1440 dpi.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

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

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.

Media: wszelkiego rodzaju powierzchnie płaskie jak drewno, 
szkło, PVC, PMMA itp. oraz nośniki rolowe, folie samoprzylepne, 
banery, papiery.
Zastosowanie: POS/ POP, oznakowania zewnętrznego, grafiki 
wystawowej, dekoracji wnętrz, opakowań małonakładowych,
Waga: 719 kg, Wymiary: 325 x 142 x 152 cm.

Media: wszelkiego rodzaju powierzchnie płaskie jak drewno, 
szkło, PVC, PMMA itp. oraz nośniki rolowe, folie samoprzylepne, 
banery, papiery.
Zastosowanie: POS/ POP, oznakowania zewnętrznego, grafiki 
wystawowej, dekoracji wnętrz, opakowań małonakładowych.
Waga: 814 kg. Wymiary: 411 x 142 x 152 cm.

Dekoracje architektoniczne zewnętrzne i do wnętrz, nadruki na 
ceramice, nadruki na drewnie, reprodukcje dzieł sztuki. Banery, 
plakaty, grafika wystawiennicza, POS-y, druk na backlitach, folie 
samoprzylepne (etykiety). Gadżety, nadruki na DVD ect.:Ana-
purna 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 zastoso-
waniem bieli kryjącej. 
Wymiary: 4350 mm x 1600 mm x 1470 mm. Waga: 1 800 kg.

Banery, plakaty, grafika wystawiennicza, reklamy POP, makiety, 
Backlit, Frontlit, etykiety samoprzylepne. Zadruki CD, DVD, 
drewno, reprodukcja dzieł sztuki, personalizacja przedmiotów. 
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 wydru-
ki. Odznacza się najszerszą paletą barw i największą wydajnością  
w swojej klasie. Umożliwia uzyskanie jasnych, nasyconych  
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.
             
Prototypy kosmetyki, prototypy przemysłowe, opakowania, 
druk na gadżetach: długopisy, zapalniczki, pendrivy, obudowy 
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. Dodatkowo, szeroki 
wachlarz zastosowań można powiększyć stosując atrament 
biały oraz lakier. Wymiary z podstawą: 998 (W) x 867 (D) x 546 
(H) mm. Waga: 85kg

reprograf.com.pl
info@reprograf.com.pl
tel. (22) 539 40 00

PEŁNE PORTFOLIO
DLA WSZYSTKICH DRUKARNI
WIELKOFORMATOWYCH!

EFI GS5000
najszybszy druk
na roli
na podłożach
o szerokości do 5m

EFI QS2000 
produkcyjny druk
w wysokiej jakości
na podłożach
o szerokości do 2m

EFI QS2000 
produkcyjny druk
w wysokiej jakości
na podłożach
o szerokości do 2m

EFI GS5000
najszybszy druk
na roli
na podłożach
o szerokości do 5m

EFI T-1000
maszyna wyspecjalizowana
w druku na podłożach 
sztywnych

EFI T-1000
maszyna wyspecjalizowana
w druku na podłożach 
sztywnych

EFI H-652
hybrydowa maszyna
drukująca na podłożach
o szerokości do 1,6 m

EFI H-652
hybrydowa maszyna
drukująca na podłożach
o szerokości do 1,6 m
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Zdjęcie maszyny

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

SKYJET UVR 
2512 Printer
Dystrybutor: 
Media Service

SKYJET 
UV Printer 3022  
Dystrybutor: 
Media Service

SKYJET UV 3.3m 
Roll-to-Roll Printer  
Dystrybutor: 
Media Service

Océ Arizona 
300 GT 
Dystrybutor: 
Océ Poland

Océ Arizona 
550 GT
Dystrybutor: 
Océ Poland

Océ Arizona 
550 XT
Dystrybutor: 
Océ Poland

Media

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

Druk płaski:125x250cm.
Szerokość druku rolowego: 205 cm.
Grubość materiału: do 100 mm.
Rodzaje mediów: 
media płaskie + rolowe.
Prowadzenie mediów rolowych: 
nowoczesny system naciągu mediów.

Wielkość stołu:220x310cm.
Grubość materiału: do 100 mm.
Rodzaje mediów: wszystkie 
popularne media płaskie, media 
rolowe cięte na arkusze; druk na 
wszystkich materiałach do grubości 
10 cm.

Szerokość materiału: 320 cm.
Rodzaje mediów: wszystkie 
popularne media rolowe.
Prowadzenie mediów: 
pneumatyczny system naciągu 
mediów.

Wymiary sztywnych mediów:  125cm 
x 250cm x 49 mm.
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

CMYK + White  
+ Werniks

Liczba kolorów:
Maszyna dostępna  
w konfiguracjach:
CMYKLcLm+W+V
2xCMYK+2xW i innych 
dostępnych na życzenie 
klienta.
Atrament: UV
Głowice: Konica 512-14pl.

Liczba kolorów: Maszyna 
dostępna w konfigura-
cjach do 16 głowic:
1xCMYK+2W+2V
2xCMYK+2W
3xCMYK+2W
2xCMYKLcLm+2W
i innych dostępnych na 
życzenie klienta.
Atrament: UV

Liczba kolorów: 
1xCMYK
2xCMYK
Atrament: UV

Atramenty UV w 4 
kolorach: Black, Cyan, 
Magenta, Yellow, 
pakowane w 2-litrowe 
pojemniki.

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

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

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

Max. Prędkość:
Dla 4xCMYK
41 m2/h (4pass)
34 m2/h (6pass).
Rozdzielczość: 1440dpi.

Max. prędkość:
dla 2xCMYK
50 m2/h (6pass)
70 m2/h (4pass)
Rozdzielczość: 1000 dpi.
Głowice: SPECTRA Polaris
(kropla 15pl.)

Prędkość:
Tryb produkcyjny: 12,3 m²/h, 
tryb Quality: 8,5 m²/h.
Fotograficzna jakość obrazu. 
Technologia Océ VariaDot 
pozwala na uzyskanie kropli  
6 do 42 piktolitrów. 

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 dru-
kujących na sztywnych mediach.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

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. 

Druk zarówno na materiałach płaskich do grubości  
100 mm, jak i na rolowych do szer.: 205 cm.
Wymiary maszyny: 4.43 x 2.0 x 1.23m.
Waga: 2000kg.
System lamp UV z regulacją na 6 poziomów mocy 
(produkcja UK).

Maszyna drukuje na wszystkich rodzajach mediów 
reklamowych oraz na wszystkich materiałach płaskich do 
grubości 10 cm.
Wymiary maszyny:4400 x 4300 x 1300 mm. 
Waga: 2500kg.
System lamp UV z regulacją na 6 poziomów mocy 
(produkcja UK).

Druk wszystkich popularnych mediów rolowych do szerokości 
320cm.
Doskonała do banerów, siatek bez podkładu, papieru, folii itp.
Wymiary maszyny: 5,10 x 1,7 x 2,1m.
Waga: 2200kg.

Można drukować wysokiej jakości materiały dla punktów 
sprzedaży(POS), bannery, grafikę wystawową, panele ekspozy-
cyjne i wiele innych prac. 
Pozwala tworzyć bardzo duże, wysokiej jakości wydruki na
rozmaitych sztywnych mediach, co pozwala na realizację
niemal wszelkich prac związanych z grafiką reklamową. 

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 zuży-
cie 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.

Zdjęcie maszyny

Océ Arizona 360 GT
Dystrybutor: 
Océ Poland

Océ Arizona 360 XT
Dystrybutor: 
Océ Poland

Jetrix 2513FRQ
Dystrybutor: 
Print Support

Jetrix 3015FQ
Dystrybutor: 
Print Support

JHF R3300U
Dystrybutor: 
Print Support

GS 5000R
Dystrybutor: 
Reprograf SA

QS 3250R
Dystrybutor: 
Reprograf SA

GS 3200
Dystrybutor: 
Reprograf SA

GS 3250LX
Dystrybutor: 
Reprograf SA

QS 3220
Dystrybutor: 
Reprograf SA

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.

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 i grubość  
materiału: 5m.
Rodzaje mediów: 
Elastyczne.

Szerokość i grubość  
materiału: 3,2m.
Rodzaje mediów: elastyczne.

Szerokość i grubość materiału: 
3,2m/5,08 cm.
Rodzaje mediów: elastyczne  
i sztywne.

Szerokość i grubość materiału: 
3,2m/5,08 cm.
Rodzaje mediów: elastyczne  
i sztywne.

Szerokość i grubość materiału: 
3,2m/5,08 cm.
Rodzaje mediów: elastyczne  
i sztywne.

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).

CMYK + Biały  
+ Lakier + Primer

CMYK + Biały  
+ Lakier + Primer

CMYK + Lc +Lm 
+ Biały

Liczba kolorów: 10.
Atrament: UV

Liczba kolorów: 8
Atrament: UV

Liczba kolorów: 10
Atrament: UV

Liczba kolorów: 10
Atrament: UV LED.

Liczka kolorów: 7
Atrament: UV

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.

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: 288 m2/h.
Min. i max. rozdzielczość: 
600/1000 dpi.
Szerokość zadruku: 5m.

Max. prędkość:
177 m2/h.
Min. i max. rozdzielczość:
540/1080 dpi.
Szerokość zadruku: 3,2m.

Max. prędkość:
233 m2/h.
Min. i max. rozdzielczość:
600/1000 dpi.
Szerokość zadruku: 3,2m.

Max. prędkość:
233 m2/h.
Min. i max. rozdzielczość:
600/1000 dpi.
Szerokość zadruku:3,2m.

Max. prędkość:
84 m2/h.
Min. i max. rozdzielczość:
540/1080 dpi.
Szerokość zadruku:3,2m.

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 użytkowni-
kom 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.

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.

Druk na materiałach roll to roll.
Waga: 5000 kg.
Wysokość: 190,75 cm.
Szerokość: 869,59 cm.
Głębokość: 250,34 cm.

Druk na materiałach roll to roll.
Waga: 3184 kg
Wysokość: 174 cm
Szerokość: 589 cm.
Głębokość: 168 cm.

Druk na materiałach roll to roll i sztywnych.
Waga: 2902 kg
Wysokość:  164,5 cm. 
Szerokość:  632,5 cm.
Głębokość: 165,1 cm. 

Druk na materiałach roll to roll i sztywnych.
Waga: 2902 kg.
Wysokość:  164,5 cm.
Szerokość:  632,5 cm.
Głębokość: 165,1 cm.

Druk na materiałach roll to roll i sztywnych.
Waga: 1831,1 kg.
 Wysokość: 154,9.
Szerokość: 574 cm.
Głębokość: 160 cm.
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Zdjęcie maszyny

Mimaki JFX 
1631 PLUS 
UV-LED
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Mimaki 
UJV-160 
UV-LED
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Mimaki 
UJF-3042 
FX UV LED 
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Mimaki UJF-706
Dystrybutor: 
Reprograf SA

EFI H652
Dystrybutor: 
Reprograf SA

EFI T660
Dystrybutor: 
Reprograf SA

EFI T1000
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Media

Szerokość  1602 x 3100 mm,  
pracujący z rozmaitymi podłożami 
płaskimi  o grubości do 50mm.  
Opcjonalny druk z roli na rolę

Szerokość 1600 mm,  pracujący  
na materiałach elastycznych jak  
i sztywnych o grubości do 10mm.

Szerokość 300x420 mm, pracuje  
z różnorodnymi nośnikami do 50mm.

Szerokość 700x600mm pracuje  
z różnorodnymi nośnikami do  
150 mm również z roli.

Szerokość 165cm, pracuje na 
mediach sztywnych i elastycznych do 
grubości 4,57cm.

Szerokość 152,4 cm , pracuje na 
mediach elastycznych i sztywnych do 
grubości 5,08cm.

Szerokość:1320,8x2489,2mm, 
maksym maks grubość: 5,08cm.

Druk

Rozdzielczość: 1200 
DPI. Prędkość :                                   
23,6 m² przy 300x600 dpi,          
13,0 m² przy 600x600 dpi.           

Rozdzielczość:  1200 DPI. 
Prędkość: 
7m² przy 600x900 dpi, 
5m² przy 1200x1200 dpi.

Rozdzielczość:1440x1200 DPI.                

Rozdzielczość:1200x1200 DPI.

Rozdzielczość: 1200x600 DPI. 
Prędkość: max. 42m²/h.                

Rozdzielczość:1200x900 DPI.
Prędkość: max. 30,6m²/h.                

Rozdzielczość: 1200x900 DPI. 
Prędkość: max 44,50m²/h.            

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Idealne zastosowanie w reklamie zewnętrznej jak i we-
wnętrznej  np.: tablice reklamowe, banery, billboardy, szyldy, 
flagi, aranżacje itp.
W ploterze Mimaki JFX-1631 plus zastosowano przełomowe 
rozwiązanie, polegające na suszeniu atramentów za 
pomocą promieniowania UV generowanego za pomocą 
półprzewodnikowych diod świecących. Ta technologia 
eliminuje wszystkie dotychczasowe problemy związane  
z drukowaniem zwłaszcza na elastycznych podłożach  
z tworzyw sztucznych, co pozwala na zwiększenie wachla-
rza usług i szybkości produkcji.    

Idealne zastosowanie w reklamie zewnętrznej jak i we-
wnętrznej np.: tablice reklamowe, banery, billboardy, szyldy, 
flagi, aranżacje itp.
W ploterze UJV-160, zastosowano innowacyjną technologię 
suszenia UV, która umożliwia  druk na mediach wrażliwych 
na ciepło i jest przyjazna dla środowiska naturalnego. Dzięki 
tej technologii zaoszczędzamy czas  przez natychmiastową 
gotowość do pracy oraz energię elektryczną.

Drukować da się wszystko, co tylko podpowie wyobraźnia: 
druk z personalizacją, krótkie serie, pojedyncze egzemplarze: 
karty identyfikacyjne, ozdoby na ubrania, piłeczki golfowe, 
nazwy/loga firm, urządzeń, obudowy notebooków, telefo-
nów komórkowych, elektronika użytkowa, nośniki pamięci 
USB, zapalniczki itp.
Po wprowadzeniu drukarki inkjetowej z utrwalaniem 
UV UJF-3042 w lutym 2010, Mimaki przedstawia teraz 
udoskonalony model UJF-3042FX, charakteryzujący się 
utrwalaniem UV LED oraz nowymi atramentami UV, jak 
również nowym primerem inkjetowym, co daje znacznie 
szersze możliwości dostawcom usług druku. Jakość druku 
osiągana za pomocą UJF-3042 jest doskonała dzięki wyso-
kiej rozdzielczości, technologii piezo o zmiennej wielkości 
kropli oraz wysokiej precyzji mechanizmów. Maszyna 
zapewnia uzyskanie precyzyjnego obrazu, ciągłych przejść 
tonalnych oraz czystych krawędzi bez jakiegokolwiek ziarna 
nawet w najdrobniejszych motywach.

Wszystko, co podpowiada wyobraźnia, druk na zamówienie, 
krótkie serie: karty identyfikacyjne, ozdoby na ubrania, 
piłeczki golfowe, nazwy/loga firm, urządzeń, panele 
operatora, maskownice samochodowej deski rozdzielczej, 
plakietki magnetyczne, obudowy telefonów komórkowych, 
pisaki, breloczki, znaczki, medale, plakietki informacyjne, 
naklejki, folie soczewkowe, folie 3D, płótno malarskie.
Mimaki UJF-706 z suszeniem UV to kolejny ploter zapro-
jektowany specjalnie do wysokiej rozdzielczości grafiki na 
podłożach płaskich o powierzchniach gładkich i niejedno-
rodnych o grubości do 150 mm jak również z roli.

Wszechstronność maszyny umożliwia drukowanie na sze-
rokim wachlarzu Medów. Idealnie nadaje się do drukowania 
prac reklamowych i dekoracyjnych  na podłożach elastycz-
nych jak banery, papiery, folie czy tkaniny ale również na 
podłożach płaskich tj. szkło, drewno czy ceramika.
Hybrydowy ploter atramentowy EFI o wydajności 
podstawowej i średniej, zapewnia najlepszą w swojej klasie 
fotograficzną jakość obrazów, uzyskiwaną dzięki bieli. 
Idealne rozwiązanie dla placówek średniej wielkości oraz 
rozpoczynających działalność, obsługujących klientów 
wymagających najwyższej jakości szybkości. Ploter cechuje 
wysoki wskaźnik zwrotu kosztów inwestycyjnych.

Wszechstronność maszyny umożliwia drukowanie na sze-
rokim wachlarzu Medów. Idealnie nadaje się do drukowania 
prac reklamowych i dekoracyjnych  na podłożach elastycz-
nych jak banery, papiery, folie czy tkaniny ale również na 
podłożach płaskich tj. szkło, drewno czy ceramika.
Płaski ploter atramentowy EFI zapewniający najlepszą  
w swojej klasie jakość obrazów i pasowanie, spełniający 
wymagania produkcji na skalę przemysłową i usługową. 
Idealne rozwiązanie dla placówek średniej wielkości, rozpo-
czynających działalność. Ploter do szybkiej realizacji zleceń.

Technologia UV daje szerokie zastosowanie  z fotograficzną 
jakością zarówno w reklamie wewnętrznej jak i zewnętrznej 
na wszelkiego rodzaju mediach tj. plexi, szkło, drewno czy 
ceramika.
Ploter atramentowy EFI z dużym płaskim stołem z pod-
system zapewnia najlepszą fotograficzną jakość obrazów. 
Jest idealnym rozwiązaniem dla placówek wykonujących 
tradycyjne oznakowania i specjalne prace reklamowe, gdzie 
podstawowe stanowią CMYK + biel. Drukowanie bielą 
nie spowalnia pracy, umożliwiając szybszy zwrot kosztów 
inwestycyjnych jak również lepsze profity dzięki szerszemu 
wachlarzowi świadczonych usług.

Zdjęcie maszyny

SWISS Q 
PRINT ORYX
Dystrybutor: 
SIGNTECH C.E.

SWISS Q PRINT 
Impala
Dystrybutor: 
SIGNTECH C.E.

Mimaki 
UJV-160
Dystrybutor: 
TeBa

Mimaki 
UJF-3042FX
Dystrybutor: 
TeBa

Mimaki 
Jfx-Plus
Dystrybutor: 
TeBa

Mimaki 
UJF-706
Dystrybutor: 
TeBa

Kolory, tusz

Liczba kolorów: moż-
liwość konfiguracji 8 
kanałów farbowych.
Atrament: tusz UV 
do zastosowań 
wewnętrznych  
i zewnętrznych, bez 
związków VOC.

Liczba kolorów: moż-
liwość konfiguracji 9 
kanałów farbowych.
Atrament: tusz UV 
do zastosowań 
wewnętrznych  
i zewnętrznych, bez 
związków VOC.

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

Atrament twardy 
LH-100; CMYK+w+la-
kier+primer.
Atrament elastyczny 
LF-200; kolory 
CMYK+W.
Atrament LF-140; 
kolory CMYK+W+LcL-
m+lakier+primer.

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

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

Druk

Max. prędkość: tryb wysoko-
wydajnościowy: 77m²/h.
Rozdzielczość rzeczywista: 
720 dpi
Rozdzielczość postrzegana: 
1440 dpi.
Szerokość zadruku: powierzchnia 
zadruku na stole roboczym: 
2,5x1,5 m.
Max. powierzchnia zadruku 
2,5x4 m.
Szerokość druku z roli: 2,5 m.

Max. prędkość podczas druku 
w systemie stołowym: tryb 
wysoko-wydajnościowy: 
134 m²/h.
Max. prędkość podczas druku w 
systemie z roli na role: 123 m²/h.
Rozdzielczość rzeczywista: 720 dpi
Rozdzielczość postrzegana: 
1440 dpi
Wielkość kropli: od 14 do 42 pl.
Szerokość zadruku: powierzchnia 
zadruku na stole roboczym: 
2,5x1,5 m.
Max. powierzchnia zadruku: 
2,5x4 m.
Szerokość druku z roli: 2,5 m.

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.
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

SwissQprint ORYX to hybrydowa maszyna do zadruku 
powierzchni płaskich oraz rolowych o powierzchni stołu 
roboczego 2,5 x 1,5 m.
Dzięki dostawianym stołom, które zwiększają powierzchnie 
drukującą do rozmiaru 2,5 x 4 jest w stanie zadrukować niemal 
każdy dostępny materiał na rynku. Druk z roli wykorzystuje 
pełną szerokość urządzenia do 2,5m.
Drukarka ORYX UV to wszechstronne urządzenie drukujące tak-
że w kolorze białym. Stała cyrkulacja atramentu nie powoduje 
osadzania się pigmentu, przez co krycie jest zawsze wzorcowe.
Dzięki możliwości rozbudowy o dodatkowe kanały farbowe, nie 
ogranicza się jedynie do standardowych kolorów CMYK. Przy 
stałych zleceniach można dołożyć dowolny kolor PANTONE, 
który dostępny jest w ilościach już od 5l.
Druk na szkle, ceramice, druk kolorem białym , lakierem, 
lakierem podkładowym (primer) i kolorem spotowym(pan-
tone). Głowice Konica Minolta 512 o zmiennej kropli 14-42pl. 
Technologia drukowania: piezoelektryczna.
Możliwość druku od krawędzi do krawędzi.

SwissQprint IMPALA to hybrydowa maszyna do zadruku 
powierzchni płaskich oraz rolowych wersji 2,5 x 4 m.
Impala wyposażona jest w specjalne piny rejestrowe, służące do 
pozycjonowania wielu formatek drukowanych jednocześnie. Za 
pomocą nawiercanych otworów w stole jesteśmy w stanie  
w sprawny i dokładny sposób umieścić elementy na stole. 
System pinów pozycjonujących zapewnia również możliwość 
druku do krawędzi. Dodatkowo umieszczona jest miarka wspo-
magająca precyzyjne rozmieszczenie drukowanych formatów.
Płynna regulacja stref podsysu za pomocą „suwaka” pozwala na 
pracę jedynie na wyznaczonej powierzchni stołu roboczego.
Druk na szkle, na ceramice. druk kolorem białym , lakierem, 
lakierem podkładowym (primer) i kolorem spotowym (panto-
ne). Głowice Konica Minolta  1024 o zmiennej kropli 14-42pl. 
Technologia drukowania piezoelektryczna. Możliwość druku od 
krawędzi do krawędzi.
.
Do druku materiałów wrażliwych na temperaturę, podłoży 
pvc wykorzystywanych przy oklejaniu pojazdów, okiennic, 
plakatów, POS, display’ów, naklejek, tapet, reprodukcji obrazów, 
reklamy zewnętrznej.
Waga: 260 kg + stół podający 50kg x 2 sztuki.
Wymiary 3300x780x1290 mm.
Mimaki UJV-160 - 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, zapal-
niczki, długopisy, panele kontrolne, laptopy, telefony, magnesy, 
druk na opakowaniach (folie, katony.
Waga: 113 kg, wymiary: 1200x1090x770 dpi, 
Drukarka UJF-3042FX została wzbogacona o możliwość 
drukowania atramentami elastycznymi LF-200 oraz pośrednimi 
LF-140, jak również automatycznie nakłada nowoopracowany 
primer oraz drukuje białym kolorem i lakierem.
Mimaki UJF-3042FX drukuje do formatu A3 media o grubości 
aż do 50mm - dzięki czemu świetnie się sprawdza do zadruku 
krótkich serii gotowych gadżetów, prototypów opakowań  
i personalizowanych wydruków, np. prezentów firmowych ze 
zmiennymi danymi.

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 przystaw-
kę, 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 sto-
sowane w przemyśle, np. przełączniki membranowe, długopisy, 
panele kontrolne, itp.
Waga: 490 kg + urządzenie UV 15 kg. 
Wymiary 1200x1090x770 mm.
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 podłożach 
transparentnych i kolorowych.

Kolory, tusz

C,M,Y,K,White, Clear      
Atramenty: elastyczne 
i twarde.

C,M,Y,K,White      
Atramenty: elastyczne 
i twarde.

C,M,Y,K, White, Clear, 
Primer.

C,M,Y,K,Lc,Lm, White, 
Clear

C,M,Y,K, White,

C,M,Y,K, White,

C,M,Y,K, White,

Media

Grubość materiału: max. 
50 mm.
Rodzaje mediów: media 
elastyczne i sztywne.
Prowadzenie mediów: 
Druk na płasko oraz  
w systemie z roli na role.

Grubość materiału: max 
50 mm.
Rodzaje mediów: media 
elastyczne i sztywne
Prowadzenie mediów: 
druk na płasko oraz  
w systemie z roli na role.

Szer.: 1620 mm, gru-
bość:10 mm.
Rodzaje mediów : folia, 
baner, tektura, akryl, PCV, 
drewno, szkło, metal, 
styren itp.
Prowadzenie mediów: 
rolki dociskowe.

Szer. 300, dł. 420 mm, 
grubość 50 mm.
Rodzaje mediów: szkło, 
metal, drewno, pvc, tektu-
ra, akryl, styren, itp. 
Mocowanie mediów: stół 
podciśnieniowy.

1644x 3194 mm, 
1644x1594 mm grubość 
50 mm.
Rodzaje mediów : tektura, 
szkło, drewno, metal, pcv, 
folie, itp. 
Mocowanie mediów: stół 
podciśnieniowy. 

Szer. 700 mm, dł. 600 mm, 
grubość 150 mm. 
Rodzaje mediów : szkło, 
metal, drewno, pvc, tektu-
ra, akryl, styren, itp. 
Mocowanie mediów: stół 
podciśnieniowy.
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Zdjęcie maszyny

HP Scitex LX600
Dystrybutor:
Digiprint

HP Scitex LX820
Dystrybutor:
Digiprint

HP Scitex LX850
Dystrybutor: 
Digiprint

HP Designjet 
L26500
Dystrybutor: 
Integart 
Poland INC.

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 
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.

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.

Szerokość materiału: 1550 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.

Kolory, atrament

Druk generowany jest przy pomocy 
6-sciu 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-sciu 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-sciu 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.

Liczba kolorów:
6 (cyan, magenta, yellow, black, light 
cyan, light magenta).
Atrament: HP Latex 792, nowy ulep-
szony atrament lateksowy, jeszcze 
bardziej nasycone kolory  
i intensywniejszy kolor czarny. 

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 podświe-
tlanych oraz do wydruków wysokiej 
jakości do pomieszczeń: tryb 6-biegowy, 
dwukierunkowy — 39 m²/h.
Dla billboardów na zewnątrz: tryb  
2-biegowy, jednokierunkowy — 79 m²/h.
Dla projektów: tryb 1-biegowy, jednokie-
runkowy — 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-biegowy, 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, jednokie-
runkowy — 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-biegowy, 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, jednokie-
runkowy — 177 m²/h.

Prędkości: 
22,8 m²/ (4-przebiegowe, dwukierun-
kowe), 16,5 m²/h (6-przebiegowe, dwu-
kierunkowe), 10,6 m²/h (8-przebiegowe, 
dwukierunkowe), 9 m²/h (10-przebiego-
we, dwukierunkowe), 7,6 m²/h (12-prze-
biegowe, dwukierunkowe), 6,3 m²/h 
(16-przebiegowe, dwukierunkowe)
Maksymalna rozdzielczość:
1200x1200 dpi.
Szerokość zadruku:1545 mm.

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 
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 nadruki są odpor-
ne na działanie czynników mechanicznych.
Barwy nadruków charakteryzują się bardzo 
wysoką intensywnością i światło trwałością.
Stwarza możliwość wykonywania druków eks-
ponowanych potem wewnątrz pomieszczeń 
(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 nadruki są odpor-
ne na działanie czynników mechanicznych. 
Barwy nadruków charakteryzują się wysoką 
intensywnością i światło trwałością 
Stwarza możliwość wykonywania druków eks-
ponowanych potem wewnątrz pomieszczeń 
(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.

Wydruki wielkoformatowe, plakaty, POP, 
POS, fototapety, canvas, folie samoprzy-
lepne, folie wylewane, materiały flagowe, 
tekstylia, kasetony podświetlane i wiele 
innych.
Maksymalna waga roli: 40 kg.
Środowisko pracy:
Temperatura: 15° - 30°C.
Wilgotność: 20-80%.
Suszenie/utrwalanie druku: 2 zintegrowa-
ne podgrzewacze (obszar drukowania  
i wyjściowy).
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)
2465 x 690 x 1370 mm
Waga produktu: 202 kg.

Plotery lateksowe
Zdjęcie maszyny

HP Designjet 
L28500
Dystrybutor: 
Integart 
Poland INC.

HP Scitex LX600
Dystrybutor: 
Integart 
Poland INC.

HP Scitex 
LX820/850
Dystrybutor: 
Integart 
Poland INC.

Zdjęcie maszyny

Mutoh ValueJet Hybrid
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Media

Szerokość materiału: 2642 mm.
Grubość materiału: 0,5 mm.
Rodzaje mediów: banery,folie, tka-
niny, 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: 
pojedyncza 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 niepowlekane, 
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, yel-
low, black, light, cyan, light magenta).
Atrament: HP Latex 792, nowy, 
ulepszony atrament lateksowy, jeszcze 
bardziej nasycone kolory i intensyw-
niejszy kolor czarny.

Liczba kolorów: 6 (cyan, magenta, yel-
low, 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

Prędkości: 
70 m²/h (2-przebiegowe, 
dwukierunkowe), 40 m²/h 
(4-przebiegowe, dwukierunko-
we), 28 m²/h (6-przebiegowe, 
dwukierunkowe), 18,4 m²/h 
(8-przebiegowe, dwukierunko-
we), 14,7 m²/h (10-przebiegowe, 
dwukierunkowe), 12,3 m²/h 
(12-przebiegowe, dwukierunko-
we), 9,2 m²/h (16-przebiegowe, 
dwukierunkowe)
Maksymalna rozdzielczość:
1200x1200 dpi.
Szerokość zadruku:1545 mm.

Maksymalna rozdzielczość:
1200 x 600 dpi.
Przykłady prędkości druku: 
production Plus (10-pass bidirec-
tional) - 23 m²/h, production Plus 
(6-pass bidirectional) - 39 m²/h.
Billboard (2-pass unidirectional) 
- 79 m²/h.
Draft (1-pass unidirectional) - 157 
m²/h.

Max. prędkość: do 177 m²/h.
Min. 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 wielkoformatowe, plakaty, POP, 
fototapety, canvas, folie samoprzylepne, folie 
wylewane, materiały flagowe, tekstylia, kasetony 
podświetlane i wiele innych.
Maksymalna waga roli: 100 kg.
Środowisko pracy:
Temperatura: 15° - 30°C.
Wilgotność: 20-80%.
Suszenie/utrwalanie druku: 2 zintegrowane pod-
grzewacze (obszar drukowania i wyjściowy).
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)
3581 x 730 x 1377 mm. 
Waga produktu: 380 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: pojedyncza 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 drukowaniai wyjściowy).
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-
kładów (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).
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 . 

PlOTEr bIO
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Zdjęcie maszyny

:Jeti 3324 
AQUAJET RTR
Dystrybutor: 
Agfa Graphics

Mutoh Sublistation
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Mutoh ValueJet 
1628 TD /2628 TD
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

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

Durst Rhotex 320
Dystrybutor: 
Atrium Centrum 
Ploterowe

Dgen Teleios 
Grande
Dystrybutor: 
Digiprint

Dgen Artrix /GT
Dystrybutor: 
Digiprint

Media

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

Szerokość: 1,08 m.
Media: rola.

Szer.: 1,62 m / 2,64 m
Media: rola.

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

Szerokość: 3,20 m.

Tekstylia na bazie materiałów 
syntetycznych  (poliester)
Szerokość: Materiały o szero-
kości od 100 do 330 cm.
Podawanie i odbiór:  
Z roli na rolę.
SYSTEM PODAWANIA
Maks.  średnica zewn. roli: 
Do 35 cm.
Maksymalna waga roli: 
do150 kg.
SYSTEM ODBIORU
Maks.  średnica zewn. roli: 
Do 20 cm.
 Maksymalna waga roli:  
do 20 kg.

Tekstylia na bazie materiałów 
syntetycznych , włókien 
roślinnych  i włókien zwie-
rzęcych.
Szerokość: Materiały o szero-
kości od 21 do 180 cm.
Podawanie i odbiór: Prowa-
dzenie materiału odbywa 
się z zastosowaniem  pasa 
klejowego. Pozwala to na 
druk na mediach trudnych 
(np. rozciągliwych).
Opcjonalnie możliwe jest 
stosowanie odbiornika  
i podajnika jumboroli pozwa-
lających na obsługę mediów 
do długości 3000 m  przy 
gramaturze 65 g/m2.

Kolory, atrament

Liczba kolorów:
CMYK + Lm + Lc
Atrament:
:Jeti Aquajet Pro

4 kolory
Atrament: sublimacyjny

4 kolory
Atrament: dyspersyjny

4 kolory
Atrament: sublimacyjny

4 kolory (CMYK) + LC, LM, LB

Maszyna drukuje: farbami 
pigmentowymi lub farbami 
dyspersyjnymi. Dla farb pig-
mentowych możliwy jest druk 
w czterech (CMYK) kolorach. 
Dla farb dyspersyjnych możliwy 
jest druk w czerech (CMYK), lub 
opcjonalnie w sześciu kolorach. 
Możliwe kolory dodatkowe: 
Lc,Lm, Red, Blue, Lblack, Violet.
Tusz podawany jest z zasobni-
ków o pojemności 2 Kg. System 
zasilania ciągłego pozwalający 
na wymianę zasobników1) w 
trakcie prowadzenia wydruku.
Opcjonalnie (rzadko wymaga-
ne)  możliwe jest stosowanie  
tzw. Stylish liquid w celu 
poprawy przebicia przy druku 
flag  i  proporców. 

Maszyna drukuje: farbami 
reaktywnymi, kwasowymi 
lub dyspersyjnymi. Druk 
prowadzony jest w trybie 8 
lub 2x4 kolory.
Możliwe kolory: dla farb 
reaktywnych  CMYK, Lc, Lm, 
Grey, Orange, Blue.
Dla farb kwasowych: CMYK, 
Lc, Lm, Grey, Red, Blue.
Dla farb dyspersyjnych: CMYK, 
Lc, Lm, Grey, Red, Violet.
Tusz podawany jest z zasobni-
ków o pojemności  
2 kg. System zasilania cią-
głego pozwala na wymianę 
zasobników  w trakcie 
prowadzenia wydruku.

Druk

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

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

Prędkość: 24 m²/h
Rozdzielczość:
1440 x 1440 dpi

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

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

Druk: Bezpośredni.
Prędkość: od 60 m2 do 
188 m2/h.
Rozdzielczość: do 1200 dpi.
Głowice: 12 Głowic piezo-
elektrycznych Ricoh.
Technologia SPC umoż-
liwiająca penetrację na 
wskroś z zachowaniem 
ostrości druku. 

Druk: bezpośredni.
Prędkość: od 35 m2/h do 
140 m2/h w trybie 2x4 
kolory, oraz od 18 m2/h do 
70 m2/h w 8 kolorach.
Rozdzielczość: do 720dpi.
Głowice: 12 Głowic piezo-
elektrycznych Seiko. 
Technologia SPC umoż-
liwiająca penetrację na 
wskroś z zachowaniem 
ostrości druku. 

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

:Jeti 3324 Aquajet (3,2 m), pierwszy atramentowy ploter subli-
macyjny drukujący na materiałach o szerokości powyżej 3 m, 
wykorzystuje nowe wodne atramenty pigmentowe opracowa-
ne 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, 
baner lub inną tkaninę.
Ploter posiada wbudowaną sekcję do utrwalania wydruków. 24 
głowice Spectra Waterbased Special Edition, wym. 170x214x579 
cm, waga 2600 kg.

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

Szerokie możliwości zastosowań w reklamie i przemyśle.
Nowoczesne plotery tekstylne do druku bezpośredniego  
i sublimacyjnego.

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

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

Wysokiej trwałości wydruk oznakowań, flag  i proporców do 
aplikowania wewnątrz i na zewnątrz realizowany farbami 
dyspersyjnymi.
Wydruk na tekstyliach do aplikacji wewnętrznych realizowa-
ny farbami pigmentowymi.
Waga: kompletnego  zestawu  (Drukarka + moduł utrwalają-
cy + moduł odbierający) - 3100 kg.
Wymiary: 570 x 113 x 180 cm.
W zestawie dostarczana jest drukarka, moduł utrwalający 
HeatMAN Grande, moduł odbierający TU-4000, pochłaniacz 
zapachów oraz Wasach RIP.
Producent zapewnia (pod pewnymi warunkami)  dożywot-
nią gwarancję na urządzenie.

Urządzenie do przemysłowej produkcji tekstyliów, przezna-
czone do pracy ciągłej.
Wysokiej trwałości wydruk oznakowań, flag  i proporców do 
aplikowania wewnątrz i na zewnątrz realizowany farbami 
dyspersyjnymi
Wydruk na materiałach rozciągliwych. 
Wydruk na materiałach opartych na bazie włókien natural-
nych  takich jak jedwab oraz bawełna.
Waga i wymiary: W zależności od  konfiguracji.
Możliwe opcje:
HeatMAN GT – moduł do utrwalania termicznego druków 
dyspersyjnych
ST-4000 – Moduł do parowania bawełny
FB-1800 – pochłaniacz zapachu
TU-400 – Odbiornik automatyczny
JFR3000, JRT3000 – Podajnik i odbiornik jumboroli.
Producent zapewnia (pod pewnymi warunkami)  dożywot-
nią gwarancję na urządzenie.

Plotery sUblimacyjne

Zdjęcie maszyny

Dgen – Teleios /GT
Dystrybutor: 
Digiprint

Dgen – Teleios 
74/V8
Dystrybutor: 
Digiprint

Dgen – Teleios 
74/V6
Dystrybutor: 
Digiprint

JV33-FB
Dystrybutor:
Digiprint

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

Media

Tekstylia na bazie materiałów 
syntetycznych  (poliester).
Szerokość: Materiały   o szerokości 
od 21do 187 cm.
Podawanie i odbiór: Z roli na rolę, 
z roli na podłogę.

Tekstylia na bazie materiałów 
syntetycznych  (poliester)  
i naturalnych (jedwab), materia-
łów  mieszanych, czy materiałów  
nie tkaninowych.  
Szerokość: Materiały o szerokości 
do 187 cm.
Podawanie i odbiór: Z roli na rolę.

Tekstylia na bazie materiałów 
syntetycznych  (poliester) i natu-
ralnych (jedwab) ,  materiałów  
mieszanych., czy materiałów  nie 
tkaninowych. 
Materiały bardzo cienkie (w tym 
szyfon !) 
Szerokość: do 187 cm.
Podawanie i odbiór: Z roli na rolę.

Szeroka gama tekstyliów. Tekstylia 
bardzo wymagające a w tym: 
Materiały  naturalne (jedwab)  
rozciągliwe (Lycra – niektóre jej 
rodzaje) i cienkie (szyfon).
Szerokość: Materiały   o szerokości 
do 187 cm.
Podawanie i odbiór:  Z roli na rolę.

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

Kolory, atrament

Maszyna drukuje: farbami dys-
persyjnymi. Druk prowadzony 
jest w trybie 1x 8 lub 2x4 kolory.
Możliwe kolory: CMYK, Lc, Lm, 
Grey, Red, Violet.
Tusz podawany jest z zasobni-
ków o pojemności 2kg. System 
zasilania ciągłego pozwala na 
wymianę zasobników  w trakcie 
prowadzenia wydruku.
Do wydruku flag stosowany 
jest dodatkowo tzw. stylish 
liquid poprawiający penetrację 
materiału przez tusz.

Maszyna drukuje: farbami dysper-
syjnymi. reaktywnymi  
i kwasowymi, pigmentowymi  
oraz sublimacyjnymi.
Druk prowadzony jest w trybie  
1x 8 lub 2x4 kolory.
Możliwe kolory: dla farb 
reaktywnych  CMYK, Lc, Lm, Grey, 
Orange, Blue.
Dla farb kwasowych
CMYK, Lc, Lm, Grey, Red, Blue.
Dla farb dyspersyjnych 
CMYK, Lc, Lm, Grey, Red, Violet.
Dla farb pigmentowych  CMYK, 
Orange, Violet.
Dla farb sublimacyjnych CMYK, 
Lc, Lm, Grey, Orange, Blue, Fluore-
scense Pink, Fluorescence Yellow.
Tusz podawany jest z zasobników 
o pojemności 1 kg. 
Do wydruku aplikacji wymaga-
jącej 100% przebicia na drugą 
stronę  stosowany jest dodatkowo 
tzw. stylish liquid poprawiający 
penetrację materiału  przez tusz.

Maszyna drukuje
farbami dyspersyjnymi. 
reaktywnymi i kwasowymi oraz  
pigmentowymi. 
Druk prowadzony jest w trybie  
1x 8 lub 2x4 kolory.
Możliwe kolory:
Dla farb reaktywnych  CMYK, Lc, 
Lm, Grey, Orange, Blue.
Dla farb kwasowych
CMYK, Lc, Lm, Grey, Red, Blue.
Dla farb dyspersyjnych 
CMYK, Lc, Lm, Grey, Red, Violet.
Dla farb pigmentowych  CMYK, 
Orange, Violet.
Dla farb sublimacyjnych CMYK, 
Lc, Lm, Grey, Orange, Blue, Fluore-
scense Pink, Fluorescence Yellow.
Tusz podawany jest z zasobników 
o pojemności 1kg. 
Do wydruku aplikacji wymaga-
jącej 100% przebicia na drugą 
stronę  stosowany jest dodatkowo 
tzw. stylish liquid poprawiający 
penetrację materiału  przez tusz.

Maszyna drukuje farbami dysper-
syjnymi. reaktywnymi i kwasowy-
mi oraz  pigmentowymi. 
Możliwe kolory:
Dla farb reaktywnych  CMYK, Lc, 
Lm, Grey, Orange, Blue.
Dla farb kwasowych
CMYK, Lc, Lm, Grey, Red, Blue.
Dla farb dyspersyjnych 
CMYK, Lc, Lm, Grey, Red, Violet.
Dla farb pigmentowych  CMYK, 
Orange, Violet.
Dla farb sublimacyjnych CMYK, 
Lc, Lm, Grey, Orange, Blue, Fluore-
scense Pink, Fluorescence Yellow.
Tusz podawany jest z zasobników 
o pojemności 1kg lub 2kg. 

4 kolory CMYK. Atramenty 
Roland sublimacyjne

Druk

Druk: bezpośredni.
Prędkość: 
od 35 m2/h do 140 m2/h 
w trybie 2x4 kolory,  
oraz od 18 m2/h do 70 m2/h 
w 8 kolorach.
Rozdzielczość: do 720 dpi.
Głowice: 8 Głowic piezoelek-
trycznych Seiko. 
Technologia SPC umożliwiają-
ca penetrację na wskroś  
z zachowaniem ostrości 
druku. 

Druk: bezpośredni, lub 
pośredni z zastosowaniem 
papieru do sublimacji.
Prędkość: od 14 m2/h do 57 
m2/h w trybie 2x4 kolory, oraz 
od 7 m2/h do 28 m2/h 
w 8 kolorach.
Rozdzielczość: do 720dpi.
Technologia SPC umożliwia-
jąca penetrację na wskroś z 
zachowaniem ostrości druku. 

Druk: bezpośredni, lub 
pośredni z zastosowaniem 
papieru do sublimacji.
Prędkość: od 7m2/h do 
28m2/h. 
Rozdzielczość: do 720dpi.
Technologia SPC umożliwia-
jąca penetrację na wskroś z 
zachowaniem ostrości druku. 

Druk: bezpośredni.
Prędkość: od 7,2m2/h do 
28,6m2/h w w 8 kolorach, 
oraz od 14,4m2/h do 57,2m2/h 
w trybie 2x4 kolory.
Rozdzielczość maksymalna: 
1440dpi.

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

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Wysokiej trwałości wydruk oznakowań, flag  
i proporców do aplikowania wewnątrz i na zewnątrz 
realizowany farbami dyspersyjnymi.
Waga: W zależności od dostarczanej konfiguracji.
Wymiary: Kompletny zestaw z wyłączeniem pochłania-
cza zapachów - 421x340x121 cm.
W standardowym  zestawie dostarczana jest drukarka, 
moduł utrwalający HeatMAN GT, moduł odbierający 
TU-400, oraz Wasach RIP. Opcjonalnie dostępny jest 
pochłaniacz zapachów.
Urządzenie przystosowane jest do pracy ciągłej.
Producent zapewnia (pod pewnymi warunkami)  
dożywotnią gwarancję na urządzenie.

Wysokiej trwałości wydruk oznakowań, flag i propor-
ców do aplikowania wewnątrz i na zewnątrz.
Druk materiałów do dekoracji wewnętrznej a w tym  
kurtyn, zasłon,  tapet, oraz druk pościeli.
Wymiary: 354x110x143 cm.
Wbudowany moduł wygrzewający.
Możliwość zastosowania zewnętrznego pochłaniacza 
zapachów.
Prowadzenie druku farbami reaktywnymi i kwasowymi 
wymaga zastosowania zewnętrznego streamera oraz 
dodatkowych instalacji.
Druk sublimacyjny prowadzony jest za pomocą papie-
ru transferowego i wymaga zewnętrznego urządzenia 
kalandrującego

Wysokiej trwałości wydruk oznakowań, flag  
i proporców do aplikowania wewnątrz i na zewnątrz 
realizowany farbami dyspersyjnymi.
Wymiary: 270x120x149 cm.
Wbudowany moduł wygrzewający.
Możliwość zastosowania zewnętrznego pochłaniacza 
zapachów.
Prowadzenie druku farbami reaktywnymi i kwasowymi 
wymaga zastosowania zewnętrznego streamera oraz 
dodatkowych instalacji.
Druk sublimacyjny prowadzony jest za pomocą papie-
ru transferowego i wymaga zewnętrznego urządzenia 
kalandrującegozapachów.

Produkcja materiałów do dekoracji wnętrz,  do dzieży,  
oraz materiały do produkcji przedmiotów użytkowych 
takich jak wyposażenie mieszkań, meble tapicerowa-
ne,  pościel,  tapety tekstylne, zasłony etc.
Wymiary: 354x897x141 cm.
Waga: 440kg.
Urządzenie według producenta ma najlepszy na rynku 
stosunek możliwości do ceny.

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 Ver-
saArt 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.  
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Zdjęcie maszyny

Mimaki TPC1000
Dystrybutor: 
SICO Polska

Mimaki Textile 
Jet Tx400-1800D 
Dystrybutor: 
SICO Polska

Mimaki JV33 
Series: 130, 
160, 260
Dystrybutor: 
SICO Polska

Mimaki 
JV5-320DS
Dystrybutor:
SICO Polska

Mimaki 
TS34-1800A
Dystrybutor:
TeBa

Mimaki 
JV5-320DS
Dystrybutor:
TeBa

Media

Szerokość i grubość materiału: 
max. szerokość 1030mm; 
grubość: poniżej 1,0mm.
Rodzaje mediów:
Rola: papiery transferowe  
i  rożnego rodzaju media polie-
strowe przeznaczone do druku 
transferowego.

Max. szerokość materiału-
:1860mm; grubość: do 7mm .
Rodzaje mediów:
Rola: tkaniny: jedwab, bawełna, 
poliester; papiery transferowe; 
tkaniny pod odzież sportową.

Szerokość materiału: max. 
szerokości: 1361mm, 1610mm, 
2632mm; 
Rodzaje mediów:
Rola: papiery transferowe i róż-
nego rodzaju media poliestrowe 
przeznaczone do transferu, oraz 
tkaniny poliestrowe do produkcji 
odzieży sportowej.

Szerokość i grubość materiału: 
max. szerokość 3300mm; 
grubość: do 5,0mm.
Rodzaje mediów:
Rola: papiery transferowe i roż-
nego rodzaju media poliestrowe 
przeznaczone do transferu, oraz 
tkaniny poliestrowe do druku 
bezpośredniego.

Szerokość i grubość materiału: 
210-1910 mm; max. 1 mm.
Rodzaje mediów: media do 
sublimacji.
Prowadzenie mediów: automa-
tyczna odwijarka i nawijarka 
z napinaczem, rolki dociskowe.

Szerokość i grubość materiału: 
max. szer. 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.

Kolory, atrament

Liczba kolorów:
Tryb 6 – w zależności od rodzaju 
atramentu: C/M/Y/K/LC/LM.
Atrament: 3 rodzaje: reaktywny, 
kwasowy i sublimacyjny.

Min. i max. rozdzielczość:
min. 300x300 dpi; max. 
1200x1200 dpi.
Szerokość zadruku max:
1850mm.

Liczba kolorów:
4 lub 6: C/M/Y/K/LC/LM
Atrament: sublimacyjny.

Liczba kolorów:
4 lub 6: BL/M/Y/K/NK/LM.
Atrament: sublimacyjny.

Liczba kolorów:  6 – CMYK, 
Lc, Lm.
Atrament: sublimacyjny.

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

Druk

Max. prędkość:
15.1 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość:
540, 720 i 1440 dpi.
Szerokość zadruku:
1020mm.

Max. prędkość: 
99,1 m²/h.
Min. i max. rozdzielczość: 
540x720, 1440x1440 dpi.
Szerokość zadruku: max. 
3250 mm.

Max. prędkość:
18,3 m²/h (standardowa pręd-
kość drukowania 12,7 m²/h)
Min. i max. rozdzielczość:
540, 720 i 1440 dpi.
Max. szerokość zadruku: 
1361, 1610, 2632 mm.

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

Max. prędkość: do 32 m².
Szerokość zadruku: 1900 mm.

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

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Jest zintegrowanym ploterem tnąco-drukującym prze-
znaczonym do wykonywania nadruków na papierach 
transferowych, które są przenoszone na tkaniny polie-
strowe za pomocą prasy termicznej bądź kalandra.
Piękne i wyraźne obrazy mogą być drukowane  
z użyciem atramentu sublimacyjnego.
 

Niezwykle wydajny ploter drukujący do tkanin. Umoż-
liwia druk bezpośredni lub druk transferowy. Bardzo 
wysoka prędkość druku bezpośrednio na tkaninie 
lub sublimacyjnego druku transferowego.  Druk na 
jedwabiu, bawełnie, poliestrze oraz innych tkaninach 
lub papierach transferowych, rewolucjonizujący rynek 
soft signage, tkanin i odzieży sportowej.
Piękne i wyraźne obrazy mogą być drukowane z uży-
ciem atramentu sublimacyjnego który charakteryzuje 
się niska emisja oparów w trakcie podgrzewania.  
W porównaniu z sitodrukiem cyfrowy druk atramen-
towy z użyciem Tx400-1800D jest bardziej przyjazny 
środowisku i nie generuje szkodliwych odpadów. 
Nawet przy druku na dużych powierzchniach możliwe 
jest utrzymanie kosztów druku i atramentów na niskim 
poziomie dzięki dostosowywaniu ilości atramentów 
do danej pracy.

Wysoka jakość i wysoka prędkość, najwyższy stosunek 
jakości do ceny w serii JV33, dostępna w 3 rozmiarach 
(137cm., 162cm, 264cm), wielokrotnie nagradzana 
seria JV33 oferuje niezwykle połączenie wysokiej jako-
ści wydruków, wysokiej prędkości drukowania, łatwej 
obsługi oraz przystępnej ceny, co pozwala jej osiągnąć 
najlepszy stosunek jakości do poniesionych nakładów.
Posiada głowice drukującą o zwiększonej precyzji, 
oferuje możliwość drukowania w wysokiej jakości 
do 1400 dpi.  Dodatkowo zwiększona częstotliwość 
wystrzeliwania atramentu pozwoliła na zwiększenie 
szybkości o 30% w porównaniu do serii JV3.  Technolo-
gia zmiennej kropli pozwala na wytwarzanie kropli  
w 3 rożnych rozmiarach, pozwala na uzyskanie gład-
kich obrazów o wysokiej rozdzielczości bez widocznej 
ziarnistości.  Maszyna umożliwia druk transferowy 
na materiałach poliestrowych: flagach, bannerach, 
odzieży sportowej, materiałach do reklamy typu soft 
signage.

Wysoko wydajny ploter termo sublimacyjny dający 
możliwość szybkiego druku bezpośrednio na tkaninie 
lub transferowego barwnikami sublimacyjnymi.  
Bezpośredni druk na poddanych wstępnie obróbce 
tkaninach możliwy jest dzięki doskonale dopasowa-
nemu systemowi podawania mediów.  Usprawniona 
obsługa i jakość wydruków zapewniona jest dzięki 
nowemu systemowi Mimaki Spray Supressor System 
(system zbierający uwalniające się podczas druku pyłki 
atramentu.
JV5-320DS przeznaczona jest przede wszystkim do 
druku reklam na tkaninach poliestrowych takich jak 
flagi, banery (soft signage).

Sublimacyjny druk transferowy jest szeroko wykorzy-
stywany w produkcji odzieży sportowej ze względu na 
jego elastyczność i szybkie schnięcie materiału polie-
strowego, jak również na rosnącym rynku oznakowań 
„miękkich”, takich jak flagi, banery wewnętrzne czy 
tkaniny dekoracyjne.
Waga: 210 kg. Wymiary: 2 840(Szer.) x750(Głęb.) 
x1 430(Dł.)
TS34-1800A może drukować z prędkością do 32m²/h 
przy rozdzielczości 540 x 720 dpi. Co więcej, maszyna 
może osiągać prędkość drukowania 17,7m²/h w 
trybie 6-kolorowym przy tej samej rozdzielczości, 
odpowiadając na potrzeby rynku druków o najwyższej 
jakości, z minimalną ziarnistością i z płynną gradacją. Te 
możliwości czynią drukarkę TS34-1800A odpowiednią 
do produkcji zarówno dużych oznakowań miękkich, 
jak i odzieży, która wymaga wysokiej jakości nadruku 
przy wysokiej wydajności urządzenia.

Waga: 1250 kg.
Wymiary: 5170x1610x1640 mm.
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 (opcjo-
nalny)) 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.

Zdjęcie maszyny

Mimaki 
Tx400-1800D
Dystrybutor: 
TeBa

Mimaki JV33
Dystrybutor:
TeBa

Mimaki Jv5
Dystrybutor:
TeBa

Media

Max. szer.: 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 utrzymy-
wany 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 atra-
mentem zapewniając mu pełne napięcie 
nawet w środkowym obszarze zadruku.

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: media do sublimacji.
Prowadzenie mediów: rolki dociskowe.

Kolory, atrament

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

Atramenty: sublimacyjny, 
pigmentowy.
6 kolorów: Bl, M, Y, K, 
LBl, Lm.

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

Druk

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

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

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

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Zastosowanie: Druk „miękkich” reklam zewnętrznych na 
tekstyliach poliestrowych takich jak flagi, bannery, druk na 
jedwabiu, bawełnie. 
Waga: 550 kg.
Wymiary: 4300x1550x1600mm
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 wymieniać bez przerywania druku, za każ-
dym razem, gdy pojemnik się opróżni, zawór automatycznie 
przełącza układ zasilania do drugiego zbiornika z tym samym 
kolorem.

Zastosowanie: druk transferowy na materiałach poliestrowych 
flagi, displaye, ekrany, miękkie reklamy, odzież sportowa;  
z atramentem pigmentowym: reklama wewnętrzna.
Waga: 145, 160kg, wymiary 2289x739x1424 mm; 
2538x739x1424 mm; 
Plotery Mimaki 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. 3 różne wielkości 
kropli atramentu umożliwiają druk gładkich przejść tonalnych 
bez widocznego ziarna. Zespół trzech inteligentnych grzałek 
automatycznie podgrzewa media do właściwej dla nich 
temperatury.

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 wysokości głowicy oraz au-
tomatyczne rozpoznawanie grubości medium, automatyczna 
zwijarka mediów (w przypadku plotera JV5-320 w standardzie 
rozwijarka i zwijarka do ciężkich mediów).
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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 BASE
Dystrybutor: 
Integart

SEAL 62 PRO
Dystrybutor: 
Integart

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 – lami-
naty samoprzylepne (gładkie 
i strukturalne), folie monta-
żowe (dwustronnie klejące), 
płyty montażowe (pvc, płyty 
piankowo-kartonowe).

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).

Prześwit 50 mm do pracy  
z większością podłoży.
Szerokość pracy: 1575 
mm z szerokim zakresem 
materiałów jak: laminaty 
samoprzylepne, folie mon-
tażowe, grafika podłogowa, 
aplikacje Backlit, systemy 
Pop-up, systemy Roll-up, 
aplikacje wewnętrzne na 
sztywnych podłożach.

Prześwit 38 mm do pracy  
z większością podłoży.
Szerokość pracy 1575 
mm z szerokim zakresem 
materiałów jak: laminaty 
samoprzylepne, folie mon-
tażowe, grafika podłogowa, 
aplikacje Backlit, systemy 
Pop-up, systemy Roll-up, 
aplikacje wewnętrzne na 
sztywnych podłożach.

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  
średnicy zapewniające 
mocny i równomierny 
docisk.

Równomierny docisk na ca-
łej szerokości laminowania 
gwarantują silikonowe wałki 
o dużej średnicy i wysokiej 
dokładności wykonania, jak 
również mechanizm regula-
cji szczeliny precyzyjnie roz-
kładający siły nacisku wzdłuż  
wałka od regulatora po jego 
przeciwległy koniec.

Silikonowy wałek o 
długości 1575 mm , pod-
grzewany  do temp.  
40 stopni  z ręczną , 
precyzyjnie regulowaną siłą 
docisku do 1N /cm². 

Dwa silikonowe wałki 
o długości 1575 mm, 
podgrzewane do temp. 
140 stopni z ręczną 
precyzyjnie regulowana 
siłą docisku do 2,5 N / cm² 
dla uzyskania najlepszego 
efektu laminacji.

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, jedno-
czesne laminowanie i podklejanie, 
naklejanie wydruków na podłoża, 
enkapsulacja czyli obustronne la-
minowanie dzięki dwóm gorącym 
wałkom i parze wałków wyciąga-
jących utrzymujących materiał w 
odpowiednim naprężeniu podczas 
studzenia. System podgrzewa-
nia 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.

Laminowanie, podklejanie, 
naklejanie wydruków na podłoża 
w zakresie temperatur 0-40ºC. 
oraz z maksymalną prędkością 
5 m² /min.

Laminowanie, podklejanie, 
naklejanie wydruków na podłoża, 
inkapsulacja (laminowanie dwu-
stronne) w zakresie temperatur 
0-140 ºC z maks. prędkością  
6 m²/min.

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: 240 kg.
Wymiary urządzenia :2090mm x1326mm x 483mm
• ręczna precyzyjna regulacja prześwitu
• panel kontrolny dla prostszej obsługi
• nożny przełącznik, wolne ręce i szybsza praca
• elektryczne czujniki dla bezpieczeństwa operatora

 
Waga: 673 kg.
Wymiary: 2280mm x 1620 mm x 900 mm.
• Pełna regulacja ustawień dla zwiększenia możliwości 
  i wszechstronności
• Technologia zmiennych rolek dla lepszej pracy z delikatnymi 
  podłożami
• Automatyczne wiatraki chłodzące pozwalające na dłuższą pracę
• Ergonomiczny dotykowy panel kontrolny
• Silikonowe rolki łatwe w czyszczeniu
• Specjalne uchwyty do łatwiejszego zakładania rolek
• Nowy rodzaj stołu do szybkiego i dokładnego podawania 
  mediów
• Prosta regulacja napięcia folii
• Automatyczny górny wałek do usuwania podkładu
• Opcja pracy roll-to-roll
• Pedał nożny - wolne ręce i szybsza praca
• System bezpieczeństwa z przyciskiem stop  i elektrycznymi 
  czujnikami
• Certyfikat CE

laminatory
Zdjęcie maszyny

AquaSEAL Sign 1600
Dystrybutor: 
Integart

Vennlo 60 Pro
Dystrybutor: 
KML Solution

Kalandry 
Monti Antonio 
Dystrybutor: 
SICO Polska 

Mistral Kala
Dystrybutor:
TeBa

Media

Max.  szerokość mediów: 
1524mm.
Rodzaj akceptowanych 
mediów: laminaty 
płynne.

Szerokość: 1600 mm. 
Grubość max: 25 mm.
Laminaty samoprzylep-
ne, folie, płytki piankowo-
kartonowe, PCV. 

Papiery transferowe oraz 
rożnego rodzaju tkaniny 
pod druk sublimacyjny.

Max. długość mediów: 
50/100 m.
Max.  szerokość mediów: 
165 cm, 208 cm.
Rodzaj akceptowanych 
mediów: media  
o grubości do 50 mm.

Wałki laminujące

Długość: 1524mm. 
Prędkość laminacji: 
1,5m /1min.

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

W zależności od modelu: 
średnica cylindra wygrze-
wającego: w zależności 
od modelu: min. 200mm 
- max 1000mm.
Szerokość cylindra 
wygrzewającego:  
w zależności od modelu: 
od 300mm do 5020mm.

Długość: 161/ 216 cm.
Średnica: max. 114 mm.

Moc: 1800 W
Ilość: 5 + nawijarka w 
standardzie.

Charakterystyka pracy

Aplikuje cienką i równomierną 
warstwę laminatu odporną na 
zarysowania, środki chemiczne, 
UV i warunki atmosferyczne  
(w zależności od zastosowanego 
laminatu) .
Grawitacyjny system podawa-
nia laminatu.
Rolki do łatwego i prostego 
podawania materiałów.

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

Metoda laminowania:  
w zależności od modelu  
i przeznaczenia urządzenia.

Metoda laminowania: na zim-
no z jednym górnym Walkiem 
grzejnym.
Zakres temperatur:  
od 30 do 60°C.
Prędkość laminacji: do 6,20 
m/min.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

System utwardzania na podczerwień. 
Certyfikat CE

Moc  2500 W, Waga 330 kg, Wymiary urządzenia:  
2090 x 700 x1440 mm. Informcje dodatkowe: Vennlo 60 Pro jest prosty w obsłu-
dze i posiada wiele funkcjonalnych rozwiązań: 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.

Innowacyjne o  wysokiej jakości kalandry przeznaczone do dwóch rodzajów trans-
ferów: z papierów transferowych zadrukowanych atramentami sublimacyjnymi 
(transfer z papieru na tkaninę) oraz do reaktywacji atramentów zadrukowanych 
bezpośrednio na tkaninie. 
Kalandry firmy Monti Antonio są idealnymi maszynami do transferu sublimacyj-
nego zadrukowanych cyfrowo sublimacyjnych papierów transferowych i tkanin.  
Kalandry charakteryzują się łatwością obsługi przez operatora, dają pełne możliwo-
ści ustawień dla zapewnienia najlepszego transferu dla rożnego rodzaju mediów.  
Kalandry wyposażone są w rożnego rodzaju silniki automatyczne do regulacji na-
pięcia poszczególnych materiałów zapewniających idealne prowadzenie podczas 
procesu wygrzewania.  Konstrukcja urządzenia zapewnia najlepsze rezultaty i długą 
żywotność dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań przez producenta.

Moc: 1800 W.
Waga: 260/ 350 kg.
Wymiary urządzenia: 206x82x153 cm/ 250x82x153.
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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

Szerokość zgrzewu

Od 10 mm 
do 50 mm.

Od 10 mm 
do 50 mm.

25 mm.

20 lub 40 mm.

20 lub 40 mm.

20 lub 30 mm.

20/ 30 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.

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 zgrze-
wu większości dostępnych mediów przy czym jest bardzo małym  
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 łą-
czeniu 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.

Zdjęcie maszyny

Leister Triac BT
Dystrybutor: 
Heisslufttechnik 
Flocke

Leister Sonora S1
Dystrybutor: 
Heisslufttechnik 
Flocke

Zgrzewarka 
ręczna Rion 
Producent: 
Herz

Zgrzewarka 
ręczna 
Rion Digital
Producent: 
Herz

Automat 
samojezdny 
PLANON      
Producent: 
Herz

Sinclair HS Spec
Dystrybutor: 
SIGNTECH C.E.

WYŁĄCZNY 
AUTORYZOWANY 
DYSTRYBUTOR 
NA POLSKĘ

Sinclair TRIAD
Dystrybutor: 
SIGNTECH C.E.

WYŁĄCZNY 
AUTORYZOWANY 
DYSTRYBUTOR 
NA POLSKĘ

Szerokość zgrzewu

20/ 40 mm.

W zależności od 
potrzeb 20, 30 lub 
40 mm.

W zależności od 
potrzeb 20, 30 lub 
40 mm.

20, 30, 40 mm.

Dostępne szerokości 
klina: 25;40 lub 
50 mm.

Szerokość zgrzewu:
Klin o szerokości: 25, 
38, 51, 76

Dane techniczne

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

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: 1000 lub 1500 W
Zasilanie: 240 V
Max. gramatura zgrzewanego materiału: 3400 g/m²
Typy zgrzewów: nakładkowy, rękaw regulowany, 
tunelowy.
Tryb posuwu maszyny: automatyczny/manualny.
System dodatkowych prowadnic: odcinki o długości 
1.5 m.
Temp.: 0-500°C
Napęd: max. 20 m/min.

Zasilanie: 240 V
Moc: 300 W
Typy zgrzewów: nakładkowy, rękaw, płetwa, rurowy,  
z linką, tunelowy
Tryb przesuwu maszyny: automatyczny/manualny
Max. gramatura zgrzewanego materiału: 3400 g/m².
Temp.: 0-500°C.
Napęd: 9 m/min
System prowadnic: odcinki 1,5 m.

Opis

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

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 
bezpieczeństwo dzięki blokadzie samo startu. Precyzyjna regulacja temperatury 
i przepływu powietrza za pomocą czytelnego wyświetlacza.

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. 

System Zgrzewania Klinowego Spec jest jednym z najszybszych dostępnych na 
rynku automatycznych systemów zgrzewania klinowego.
Spec HS jest idealnym rozwiązaniem dla firmy produkującej namioty, plandeki, 
markizy, banery, pokrycia, zasłony itp. Spec HS jest przystosowany do zgrze-
wania PCV, PE, PP, Uretanów oraz innych nadających się do zgrzewania folii 
elastycznych. Urządzenie Spec HS zgrzewa także folie zbrojone i niezbrojone 
o gramaturze 170 - 3400 g/m². Zgrzewarka jest zaprojektowana tak by była 
poręczna oraz przyjazna dla użytkownika.

Sprzedawane przez nas zgrzewarki firmy Sinclair to urządzenia, w których 
została zastosowana technologia  tzw. „gorącego klina” . Ze względu na wy-
korzystanie klina praca zgrzewarek nie powoduje powstawania oparów, jakie 
powstają przy pracy zgrzewarkami na gorące powietrze. Zgrzewarki Sinclair są 
także bezgłośne, dzięki czemu praca staje się mniej uciążliwa. Doskonale nadają 
się do zgrzewania folii elastycznych, 
z takich materiałów jak: PCV, PE, PP o gramaturze od 170 do 3400 g/m2. 
Zgrzewarki Triad  są idealnym rozwiązaniem dla firm produkujących banery, 
transparenty, flagi, 
a także namioty, plandeki, markizy. Jest to urządzenie samojezdne z prostym w 
obsłudze systemem prowadzenia, co czyni je urządzeniem bardzo mobilnym.

ZgrZewarki
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Logo marki Nazwa produktu

Jet 550

Jet Tex New 

Jet 210

Symbio Banner Classic 
Frontlit 440/500

Symbio Banner Cast 
Frontlit 440/510

Symbio Banner Cast 
Blockout mat

Star Flex Frontlit błysk/mat 
SFF – 13

Star Flex Blockout SBO -15

Ikonos Frontlit 300

Ikonos Frontlit 510

Ikonos Frontlit 1000

Ikonos Blockout Banner

Frontlit:
Print SX
Print EX
Print HX

Blockout baner:
Print BLX
Print BWX
Opaklight
Opak X
Opaklight

Backlit baner:
Back SX
Back EX

Baner powlekany 
510 g/m2

Baner laminowany 
510 g/m2

Baner laminowany 
440 g/m2

Charakterystyka

Frontlit baner wylewany o gramaturze 575 g, zbudowany zgod-
nie z systemem LOWICK® stanowiący całkowitą impregnację 
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 tuszami 
solwentowymi UV. Posiada certyfikat trudnozapalności B1.

Laminowana tkanina bannerowa (500x300; 18*12) typu frontlit 
o drobnym splocie, gładkiej powierzchni. Gramatura 440g oraz 
500 g/m².

Powlekana tkanina banerowa o gładkiej powierzchni i ciepłym 
odcieniu bieli.  
(440g, 1000Dx1000D, 18*18) (510g, 1000Dx1000D, 20*20)

Powlekany banner (300Dx300D; 42*40) z czarną warstwą 
wewnątrz. Miękki materiał, o bardzo drobnym splocie, gładkiej 
powierzchni, chłodnym, szarawym odcieniu bieli. Gramatura: 
440g oraz 610 g/m².

Laminowa tkanina bannerowa (1000Dx1000D; 9*9) typu frontlit, 
wytrzymała na rozerwanie, trwała o gładkiej powierzchni  
i jasnej bieli.

Laminowana tkanina bannerowa (250Dx500D; 18*12) z czarną 
przekładką. Materiał satynowo gładki, o niewidocznym splocie 
od strony lica, a wyraźnym od strony tylnej.

Baner powlekany.
Liczba splotów: 840x840; 
Szerokości od 1,10 do 3,20 m.

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.

Banery powlekane PVC.
Gramatura: 370 gr/m²
Gramatura: 450 gr/m²
Gramatura: 510 gr/m²
Mocne włókna w gęstym splocie. Szerokości – do 500 cm.
Możliwość docięcia rolek na dowolną szer. Atesty: B1, M2 i inne.

Banery powlekane PVC. 
Gramatura: 480 gr/m².
Gramatura: 520 gr/m².
Gramatura: 520 gr/m².
Gramatura: 620 gr/m².
Gramatura: 620 gr/m².
Szerokość – do 500 cm. Atesty: B1, M2 i inne.

Banery powlekane PVC. 
Gramatura: 370 gr/m².
Gramatura: 450 gr/m².
Szerokość – do 500 cm.
Atesty: B1, M2 i inne.

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

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

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

Przeznaczenie / Zastosowanie

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.

Zwykle używany jest do produkcji krótkookresowych bill-
boardów, transparentów zewnętrznych oraz różnorodnych 
dekoracji wewnętrznych.

Prace zewnętrzne średnio oraz długookresowe. Prace 
wewnętrzne: roll-up’y, systemy ekspozycyjne.

Do druku dwustronnego. Średnio- oraz długookresowe 
reklamy zewnętrzne. 
Prace wewnętrzne: roll-up’y, systemy ekspozycyjne.

Do aplikacji zewnętrznych i wewnętrznych

Stosowany do prac oglądanych z bliska, jednostronnych, 
głównie dekoracji wewnętrznych.

Bardzo lekki i bardzo wytrzymały baner. Duża odporność na 
warunki zewnętrzne. Bardzo dobre parametry druki i bardzo 
dobre właściwości zgrzewania.

Duża odporność na warunki zewnętrzne. Bardzo dobre 
parametry druki i b. dobre właściwości zgrzewania.

Duża odporność na warunki 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.

Materiały do druku wielkoformatowego – na zewnątrz  
i do wewnątrz.   Łatwe i oszczędne  w zadruku, wyraziste  
w ekspozycji. Bardzo dobre właściwości  zgrzewania.
Obsługiwane przez drukarki solwentowe,  UV, latexowe oraz 
technikę sitodruku. 

Materiały do druku jedno i dwustronnego, typu”stop light ” 
oraz czarnym separatorem.

Materiały do reklam podświetlanych i kasetonów. Dobra 
transmisja światła.

Długotrwała ekspozycja na zewnątrz.

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

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

Producent /
Dystrybutor

Producent: Dickson 
Dystrybutor: Alma Trend

Producent: Dickson
Dystrybutor: Alma Trend

Producent: Dickson
Dystrybutor: Alma Trend

Dystrybutor: ANTALIS

Dystrybutor: ANTALIS

Dystrybutor: ANTALIS

Dystrybutor: ANTALIS

Dystrybutor: ANTALIS

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent:
Endutex
Revestimentos Texsteis S.A. 

Producent:
Endutex
Revestimentos Texsteis S.A. 

Producent:
Endutex
Revestimentos Texsteis S.A. 

Producent:  MasterFlex
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent: MasterFlex
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent: MasterFlex
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Logo marki Nazwa produktu

PET- baner

Blockout

Backlit

Frontlit Premium FR

Frontlit Standard

Frontlit Light

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

Charakterystyka

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 banne-
rów 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 oraz ITB, 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 matowym o grama-
turze 450 g i 510 g. Najmocniejsze włókno 1100x1100Dtex i bardzo 
gęsty splot 18x18 oraz 20x20 gwarantują trwałą i wytrzymałą 
konstrukcję. 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 błyszczącym 
o gładkiej i estetycznej strukturze. Dostępna gramatura 440g oraz 
510g. Do druku solventowego i UV. Dostępne formaty: 1,10  / 1,37 / 
1,60 / 2,10 / 2,50 / 3,20 x 50 m.

Najpopularniejszy banner do podświetleń w Polsce o wysokich 
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 dwustron-
nego druku. Gramatura 800g, mocne – stabilne włókno, wysoka 
wytrzymałość i trwałość zewnętrzna. Dla wymagających użytkow-
ników. Dostępne formaty: 1,60 / 2,50 / 3,20 / 5,00 x 50 m.

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

Laminowany baner kryjący, przeznaczony do dwustronnego 
druku. Gramatura: 440 g, idealnie gładka powierzchnia. Dostępne 
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, po-
siada 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 powierzchni, 
łatwy w utylizacji, 180 gr/m².

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

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

Przeznaczenie / Zastosowanie

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.

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-sol-
wentowych, 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.

Producent /
Dystrybutor

Producent:  MasterFlex
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent:  MasterFlex
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent:  MasterFlex
Dystrybutor:
Europapier-Impap

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.

Producent: OTF
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.

bannery
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Logo marki Nazwa produktu

Tkanina powlekana  do 
drkuku „MONACO”

Tkanina powlekana do 
druku „PREMIUM”

Tkanina powlekana  
do druku „SONIC” 
trudnopalna

Solvoprint PVC Frontlit 
Premium

EMB Value Frontlit Banner 
glossy

EMB Value Frontlit Banner 
semimatt

EMB  Baner blockout

HANZAFLEX: Banner 
Laminowany FRONTLIT 
Eco 510.

HANZAFLEX: Banner 
powlekany FrontLit 
HQ 510

Hanzflex Blockout HQ 
440g

TU-FLEX 
Frontlit

TU-PRINT 
Frontlit

TU-PRINT 
Backlit

TU-PRINT 
Blockout

Charakterystyka

100% poliester.210g o strukturze płuciennej do zadruku: sol vent, 
sublimacja, uv, sitodruk . Tkanina wodoodporna.
NISKA CENA.

100% poliester. 240g o strukturze płuciennej do zadruku: solvent, 
sublimacja, uv, sitodruk. Tkanina wodoodporna.
NISKA CENA.

Brytyjski atest ognioodporności bs 5852 charakterystyka
100%   poliester.280gr   o   strukturze  płóciennej  do  zadruku: 
solvent, sublimacja, UV, sitodruk.
NISKA CENA.

Baner – 510g, 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.

FrontlIt  HanzaFlex Eco laminowany 510g.  Główne zalety: idealnie 
gładka powierzchnia druku typu smooth, idealne właściwości do 
zgrzewania materiału zapewnia odpowiednio rozłożoną ilość włó-
kien w materiale, głęboka biel materiału typu milk white zapewnia 
bardzo dobre nasycenie kolorów.  Bannery występują  
w wykończeniach błysk i mat.

FrontlIt  HanzaFlex HQ powlekany satyna 510g.  Główne zalety: 
idealnie gładka powierzchnia druku typu super smooth, idealne 
właściwości do zgrzewania materiału zapewnia odpowiednio 
rozłożoną ilość włókien w materiale, głęboka biel materiału typu 
milk white zapewnia bardzo dobre nasycenie kolorów.  Bannery 
występują w wykończeniach satynowych.

Blockout HanzaFlex HQ powlekany satynowy 440g.  Główne 
zalety: idealnie gładka powierzchnia druku z obu stron, idealne 
właściwości do zgrzewania materiału zapewnia odpowiednio 
rozłożoną ilość włókien w materiale, głęboka biel materiału typu 
milk white zapewnia bardzo dobre nasycenie kolorów.  Banner 
występuje w wykończeniu satynowym.  Posiada czarna warstwę 
blokującą światło.

Poliestrowa tkanina obustronnie laminowana PVC.
Włókno bazowe: Polyester. Gramatura: 440/510 g. 
Przeplot: 18 x 12. Szerokości:  do 3,20m.
Odporność na rozciąganie: 65/50 daN /5 cm.
Odporność na rozrywanie: 120/100 daN /5 cm. 
Temperatura: -30 / +70°C.

Ekonomiczna tkanina obustronnie powleczona PVC.
Włókno bazowe: Polyester. Gramatura: 450/510g.
Szerokości: do 5,00m. Przeplot: 18 x 18.
Odporność na rozciąganie: 230/190 daN /5 cm.
Odporność na rozrywanie: 254/225 daN /5 cm. 
Temperatura: -20 / +70°C.

Tkanina powlekana. Włókno bazowe: Polyester.
Gramatura:  500g. Przeplot: 18 x 18.
Odporność na rozciąganie: 244/215 daN /5 cm.
Odporność na rozrywanie: 400/260 N /5 cm. 
Temperatura: -20 / +70°C.

Włókno bazowe: Polyester. Gramatura: 650g.
Szerokości: do 5,00m. Przeplot: 28 x 28.
Odporność na rozciąganie: 190 x 160 daN/5 cm.
Odporność na rozrywanie: 180 x 140 N/5 cm.
Temperatura: -20 / +70°C.

Przeznaczenie / Zastosowanie

Pneumatyka (dmuchańce), reklama wewnętrzna i zewnętrz-
na, rollupy, reklama podświetlana na tkaninie, parasole  
i namioty ogrodowe.

Pneumatyka (dmuchańce), reklama wewnętrzna i zewnętrz-
na, rollup, reklama podświetlana na tkaninie, parasole  
i namioty ogrodowe.

Zastosowanie: pneumatyka (dmuchańce), reklama 
wewnętrzna i zewnętrzna, rollupy, parasole i namioty 
ogrodowe.

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.

Linia mediów bannerowych Hanzaflex Eco to miedzy innymi 
materiały laminowane do reklamy krótkookresowej.  Przezna-
czone do druku ploterami wide format i super wide format.  

Linia mediów bannerowych Hanzaflex HQ to miedzy innymi 
materiały powlekane do reklamy długookresowej.  Przezna-
czone do druku ploterami wide format i super wide format.  

Linia mediów bannerowych Hanzaflex Blockout to materiał 
powlekany do reklamy krótko i długookresowej.  Sprawdza-
jący się idealnie w systemach wystawienniczych typu roll-up.  
Przeznaczone do druku dwustronnego ploterami wide 
format i super wide format.  

Pełni funkcję nośnika reklamy, na którą pada światło  
z przodu. Znajduje najbardziej wszechstronne zastosowania 
w zewnętrznej i wewnętrznej reklamie wielkoformatowej.
Prezentacje in-door  np. w scenografiach teatralnych.

Pełni funkcję nośnika reklamy, na którą pada światło  
z przodu. Znajduje najbardziej wszechstronne zastosowania 
w zewnętrznej i wewnętrznej reklamie wielkoformatowej.
Prezentacje in-door  np. w scenografiach teatralnych.

Backlit - pełni funkcję nośnika reklamy podświetlanej z tyłu. 
Przeznaczony do produkcji reklam świetlnych.
Znakomite rozproszenie światła dzięki odpowiedniemu 
powleczeniu PCW. Efektowny sposób prezentacji reklamy, 
szczególnie w porze nocnej. Materiał po zadruku pełni 
funkcję nośnika reklamy podświetlanej od tyłu aplikacji.

Blockout  - baner dwustronny z czarną przekładką blokującą 
przepływ światła pomiędzy jego stronami. Dzięki temu 
przystosowany jest do druku różnych aplikacji graficznych  
z każdej strony materiału. Nawet po obustronnym podświe-
tleniu aplikacje nie prześwitują przez tkaninę.
Ekspozycje wewnętrzne, np. roll-up .

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor: „JOKER”

Dystrybutor: „JOKER”

Dystrybutor: „JOKER”

Median Polska S.A.

Producent: Data Plot
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: Data Plot
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: Data Plot
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Dystrybutor: SICO Polska

Dystrybutor: SICO Polska

Dystrybutor: SICO Polska

Producent: Tuplex
Dystrybutor: Tuplex

Producent: Tuplex
Dystrybutor: Tuplex

Producent: Tuplex
Dystrybutor: Tuplex

Producent: Tuplex
Dystrybutor: Tuplex

siatki
Logo Nazwa Produktu

Symbio Cast Mesh

Symbio Cast Mesh

Symbio Classic P 
Mesh

Star Flex Mesh P 
SSM – 12

Star Flex SFM-12 
Mesh

IKONOS MESH

IKONOS MESH

Siatki Mesh:
Print MS 40
Print MS 55
Print MS 74
Print RC3

Siatka z podkładem 
i bez

EasyMesh FR

Solvoprint PVC 
Mesch Superior

EMB Siatka Mesh 

TU-FLEX 
Mesh
280 FR 
z przeplotem  
i podkładem

Charakterystyka

Siatka banerowa o dużych, regularnych oczkach, o prostopadłym splocie (1000x1000; 
9x9) z podwójną nitką przeplotu, na lekkim, syntetycznym podkładzie.
Materiał o śnieżnobiałym odcieniu. Gramatura: 270g.

Siatka banerowa o drobnych, regularnych oczkach o prostopadłym splocie 
(1000Dx1000D; 12*12), z pojedynczą nitką przeplotu, na syntetycznym, lekkim 
podkładzie. Materiał o ciepłym odcieniu bieli.
Gramatura: 270g.

Siatka bannerowa o drobnych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie 
(500Dx1000D; 18*12), na syntetycznym, lekkim podkładzie. Materiał o ciepłym 
odcieniu bieli.
Gramatura: 270g.

Siatka bannerowa o drobnych oczkach (1000Dx1000D; 12*12) z flizelinowym, sztyw-
nym podkładem oraz nitką przeplotu. Materiał ma ciepły odcień bieli.
Gramatura: 330g.

Siatka bannerowa o bardzo drobnych oczkach (1000Dx1000D; 12*12) bez podkładu, 
z dyskretną nitką przeplotu.
Materiał o jasnym odcieniu bieli.

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.

Siatki powlekane PVC – z dodatkowym przeplotem i bez. Wersje z podkładem i bez.
Gramatura: 330 gr/m².
Gramatura: 350 gr/m²
Gramatura: 340 gr/m²
Gramatura: 340 gr/m²
Silne i mocne włókna.
Szerokości – do 500 cm.
Możliwość docięcia rolek na dowolną szerokość. Atesty: B1, M2 i inne.

Dostępne wersje o splocie 1000x1000: 12x12 oraz 9x9 do 5,00 m szerokości.

Siatka PCV z przeplotem w wykończeniu błyszczącym o finalnej gramaturze 270 g, 
atestowana B1 oraz ITB. Stabilna i trwała konstrukcja dzięki wytrzymałym włóknom 
1000x1000Dtex. Idealna do druku solventowego i UV. Wersja z podkładem i bez. 
Dostępne formaty: 1,60 / 2,50 / 3,20 / 4,20 / 5,00 x 50 / 100m.

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.

Ekonomiczna poliestrowa siatka powleczona PVC, z przeplotem i podkładem. 
Włókno bazowe: Polyester. Certyfikat niepalności B1.
Gramatura: 280g. Szerokości do 5,00m. Przeplot: 18 x 18.
Odporność na rozciąganie: 120 x 140 daN/5 cm.
Odporność na rozrywanie: 300 x 300 N/5 cm.

Zastosowanie / przeznaczenie

Duże reklamy na elewacje budynków, rusztowania. 
Krótkookresowe aplikacje outdoor.

Duże reklamy na elewacje budynków, rusztowania 
Długookresowe aplikacje outdoor

Duże reklamy na elewacje budynków, rusztowania. 
Krótkookresowe aplikacje outdoor .

Duże reklamy na elewacje budynków, rusztowania 
Długookresowe aplikacje outdoor.

Duże reklamy na elewacje budynków, rusztowania. 

Długookresowe aplikacje outdoor.

Siatka z przeplotem do druku dowolnymi atramentami 
solwentowymi. Do zastosowania na rusztowaniach  
i elewacjach budynków.

Materiały do druku wielkoformatowego z przeznacze-
niem na rusztowania i elewacje budynków.
Łatwe i oszczędne w zadruku, wyraziste w ekspozycji. 
Bardzo dobre właściwości zgrzewania.
Obsługiwane przez drukarki solwentowe i UV.

Reklama zewnętrzna.

Grafika na fasadach budynków, rusztowaniach, wielko-
formatowa reklama zewnętrzna. 

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.

Materiał o strukturze siatki, lekki, umożliwia swobodny 
przepływ powietrza i przenikanie światła. Zapewnia 
dobrą widoczność, dlatego najczęściej używany jest 
jako nośnik reklamy umieszczanej na budynkach/ 
elewacjach. Największe konstrukcje wielkoformatowe.

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor: 
ANTALIS

Dystrybutor:
ANTALIS

Dystrybutor:
ANTALIS

Dystrybutor:
ANTALIS

Dystrybutor: 
ANTALIS

Producent: IKONOS
Atrium Centrum 
Ploterowe

Producent: IKONOS
Atrium Centrum 
Ploterowe

Producent:
Endutex
Revestimentos  
Texsteis S.A. 

Dystrybutor:
Europapier-Impap

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

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Data Plot
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: Tuplex
Dystrybutor: Tuplex
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Folie
Logo Nazwa Produktu

3M™ Scotchcal™ serii IJ10

3M™ Scotchcal™ serii IJ25

3M™ Scotchcal™ serii IJ30

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 

PRINTVINYL  29P, 829, 828, 899

Scotchcal IJ 10

IMAGin JT 5829

IMAGin JT  5828

IMAGin JT  5917 PUV

Ikonos Profiflex PRO GPT / MPT

Ikonos Profiflex PRO GPG / MPG

Ikonos Profiflex Wally

Folie ORACAL ploterowe i 
ORAJET solwentowe.
 

Avery MPI seria 3000

Charakterystyka

Folia promocyjna do druku cyfrowego solwentowego i ekosolwentowe-
go, PCW, walcowana, monomeryczna. Klej akrylowy. Temp. aplikacji  
> +10° C, temp. stosowania od - 20° C do + 70° C. Trwałość: 1 rok.

Folia promocyjna do druku cyfrowego solwentowego i ekosolwentowe-
go, PCW, walcowana, monomeryczna. Klej akrylowy szary lub transparent-
ny. Temp. aplikacji > +6° C, temp. stosowania od - 40° C do  
+ 90° C. Trwałość: 3 lata.

Promocyjna folia walcowana monomeryczna do wycinania ploterowego. 
Dostępna w 74 kolorach. Temp. aplikacji: > +10° C, temp. stosowania od - 
40° C do + 80° C. Trwałość: do 2 lat 

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. 

Folie krótkookresowe, monomerowe o grubości  od 80 do 100 mikronów. 
Dostępne wykończenia: biała błysk, biała mat, transparentna błysk. 
Powleczone klejem akrylowym, trwałym. Powierzchnia folii dobrze 
przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Zalecany 
laminat – Printcover.

Folie krótkookresowe, monomerowe o grubości 80 mikronów. Dostępne 
wykończenia: biała i transparentna błysk, biała mat. Powleczone klejem 
przezroczystym permanentnym. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – 
wersja przezroczysta folii: Scotchcal IJ 10-114 .

Folie średniookresowe o trwałości 4 lata, monomerowe o grubości 95 
mikronów.  Dostępne wykończenia: biała błyszcząca. Powleczona szarym 
klejem trwałym lub usuwalnym akrylowym na bazie rozpuszczalników. 
Powierzchnia folii bardzo dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i 
ostre kontury prac. Przeznaczone na podłoża płaskie. Materiał uniwersalny. 
Zalecany laminat - LF 3899, LF 3898.

Folie średniookresowe o trwałości 4 lata, monomerowe o grubości 95 
mikronów.  Dostępne wykończenia: biała błyszcząca. Powleczona szarym 
klejem trwałym lub usuwalnym akrylowym na bazie rozpuszczalników. 
Powierzchnia folii bardzo dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i 
ostre kontury prac. Przeznaczone na podłoża płaskie. Materiał uniwersalny. 
Zalecany laminat - LF 3899, LF 3898. Dostępne na zamówienie.

Folia PCW, perforowana, monomerowa o grubości 180 mikronów.  
Przepuszczalność 45% , średnica dziurek 1,6 mm. Klej półpermanentny. 
Trwałość do 1 roku. 

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

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

Biała folia samoprzylepna z klejem ultra-usuwalnym. Grubość 100 mikro-
nów. 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: 100µ. 
Dostępne formaty: 106,7 / 1,37 / 1,60 / 1,80 / 2,00 x 50 / 100 / 250m.

Zastosowanie / przeznaczenie

Uniwersalna folia promocyjna do druku cyfrowego

Folia promocyjna do druku cyfrowego solwentowego i ekosol-
wentowego

Folia promocyjna do wycinania ploterowego

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.

Do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, 
lateksowych jak i UV. Przeznaczone na podłoża płaskie. Materiał 
uniwersalny. 

Do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, latek-
sowych jak i UV.  Podstawowe, krótkookresowe prace graficzne, 
klejone na podłoża płaskie.

Do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, 
lateksowych jak i UV.  Średniookresowe prace graficzne klejone 
na podłoża płaskie.

Do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, 
lateksowych jak i UV.  Średniookresowe prace graficzne klejone 
na podłoża płaskie.

Przeznaczona do tuszy solwentowych, mildsolwentowych, oraz 
do tuszy UV. Prace graficzne klejone na różnego typu płaskie 
szyby,  również w pojazdach.

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.

FOLIE MONOMERYCZNE

Producent /
Dystrybutor

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

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: MACtac
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: 3M
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: MACtac
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: MACtac
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: MACtac
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: Orafol
Dystrybutor:
Europapier-Impap

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

FOLIE MONOMERYCZNE

Logo Nazwa Produktu

Avery MPI seria 3400

OWV Film

Neschen Easy 100

Kemica DIGIT 100

Orajet 3164

Steiko 50

Sprint easy dot 100 PE 
glosy/matt

Ecomedian White Orange 100

Sprint Easy 100 GP 
glossy/matt

RI-JET 100

RI-JET 145
RI-JET 165

SPIDER

Hanzaflex Vinyl – perforowana 
folia okienna.

Avery
MPI 3001

Charakterystyka

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

Uniwersalna perforowana folia PCV, dostępna z czarnym  
– kryjącym klejem usuwalnym. Grubość: 150µ.  
Dostępne formaty: 0,98 / 1,37 / 1,52 x 50m.

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 100µ, biały, błyszczący lub matowy, posiada 
usuwalny klej w postaci kropek średnicy ok. 1 mm.

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

Monomer o grubości 100µ, 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 (RI-JET 165), winylowa. 
Występuje z klejem permanentnym lub łatwousuwalnym.

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

Wysokiej jakości perforowana monomeryczna  folia okienna prze-
znaczona do cyfrowego druku solventowego.  Przepuszczalność 
światła: 40%, klej akrylowy bezbarwny typu permanent, dostępne 
szerokości: 0,98/127/137/152cm.

Materiał wierzchni:  100μ winyl; Wykończenie: połysk.
Materiał podłożowy: papier, 140g/m². Kolor: biały.
Klej: akryliczny trwały. Łatwopalność: odporny.
Temp. zastosowania: min. 0º C. Zakres temp.: -40/ +100ºC.
Dostępne szerokości: 106/123/137/160/180/200 cm.
Dostępne nawoje: 50/100/250 mc.

Zastosowanie / przeznaczenie

Krótkookresowa grafika wewnętrzna i zewnętrzna.

Krótkookresowa grafika typu One-Way-Vision.

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 aplikowany na powierzchnie 
ciemne lub ściany, drukowalny; solvent, ekosolvent ,UV,sito, latex, 
polecany do EPSON GS 6000.

Popularny materiał do aplikacji uniwersalnych–fotorealistyczny druk, 
łatwe klejenie i zrywanie, może być aplikowany na dowolne po-
wierzchnie, drukowalny: solvent, ekosolvent ,UV,sito, latex, polecany 
do EPSON GS 6000.

Zastosowanie na zewnątrz oraz do wewnątrz. Do powierzchni 
płaskich. Aplikacje krótkookresowe (do 3 lat).

Zastosowanie na zewnątrz oraz do wewnątrz. Do powierzchni 
płaskich. Aplikacje krótkookresowe (do 3 lat).

Zastosowanie na zewnątrz oraz do wewnątrz. Do powierzchni 
płaskich. Aplikacje krótkookresowe (do 3 lat).

Równomierna perforacja folii która zapewnia doskonałą jakość grafiki 
bez przesunięć i zniekształceń.  Dzięki otworom o średnicy 1,75mm 
uzyskujemy idealną jakość obrazu oraz 40% przepuszczalność światła.  
Doskonale właściwości druku zapewnia kalandrowana folia na wyso-
kiej jakości powlekanym i silikonowanym podkładzie papierowym.

Folie monomeryczne to kalandrowane folie winylowe 
przeznaczone do wielkoformatowych drukarek używających 
tuszy solwentowych lub eco-solwentowych. Dedykowane są na 
krótkookresowe aplikacje zewnętrzne i wewnętrzne, głównie na 
płaskie powierzchnie.

Producent /
Dystrybutor

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

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

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
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

 
Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: 
Reprograf SA

BiDigital
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent/
Dystrybutor: 
SICO Polska 

Producent: AVERY
Dystrybutor: Tuplex

FOLIE POLIMERYCZNE

Logo Nazwa Produktu

3M™ Scotchcal™ serii IJ40/IJ40C

3M™ Scotchcal™ serii 50

3M™ Scotchcal™ serii 2330

JT 5929P błysk
JT 5928 P mat 

Charakterystyka

Folia do druku cyfrowego, PCW, walcowana, polimeryczna, o trwało-
ści do 7 lat. Dostępna z klejem usuwalnym lub permanentnym, sza- 
rym lub transparentnym, w wersji kanalikowej (Comply™) lub bez ka- 
nalików. Temp. aplikacji > +10° C, temp. stosowania - 50° C do + 90° C.

Kryjąca folia ploterowa PCW, walcowana, polimeryczna o trwałości 
do 5 lat. Dostępna w 60 kolorach. Temp. aplikacji: > +8° C, temp. 
stosowania od - 40° C do + 80° C.

Translucentna folia PCW, walcowana, polimeryczna do reklamy 
podświetlanej, zarówno na nośnikach elastycznych jak i sztywnych. 
Dostępna w 34 kolorach. Temp. aplikacji: > +10° C, temp. stosowa-
nia od - 40° C do + 90° C. Trwałość: do 5 lat

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.

Zastosowanie / przeznaczenie

Folia średniookresowa do druku cyfrowego

Folia średniookresowa do wycinania ploterowego

Folia średniookresowa do reklamy podświetlanej

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

Producent /
Dystrybutor

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutorzy: 
Antalis, Tuplex

Producent: MACtac
Dystrybutor: 
Alma Trend
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FOLIE POLIMERYCZNE

Logo Nazwa Produktu

T 5529 P

IMAGIN JT 5929 

IMAGin  JT 5796, 5798 MBF

Scotchcal IJ 40

Ikonos Profiflex PRO GPT

Ikonos Profiflex Backlit

Ikonos Profiflex DECO 
Frosted / Dusted

GP-408 

GP-410 Pg AE

DFP 20 

DFL 300

Folie ORACAL ploterowe i 
ORAJET solwentowe.
 

RiJet 75

RiJet Translucent

LG LD4910

LG LD393

Charakterystyka

Folia biała błyszcząca, ultraplastyczna, o właściwościach folii wylewanej, 
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.

Folia PCW średniookresowa o trwałości 7 lat, polimerowa o grubości 70 
mikronów. 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.  Zalecany laminat – LF 3999, LF 3998.

Folia PCW średniookresowa, translucentna, o trwałości 5 lat, polimerowa, 
biała matowa, z efektem szkła piaskowanego lub mrożonego, o grubości 
80 mikronów. Folia powleczona jest przezroczystym klejem kanalikowym 
typu BF. 

Folia PCW średniookresowa, o trwałości 7 lat, polimerowa o grubości 
100 mikronów. Wykończenie folii: biały błysk, przezroczysta, błyszcząca. 
Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre 
kontury prac. Elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno 
do aplikacji płaskich jak i na powierzchnie lekko zakrzywione. Folia 
wyposażona jest w szary klej akrylowy lub wysokiej klasy klej kanalikowy 
typu Complay. Rewolucyjna formuła kleju Complay przyspiesza do 50% 
czas pracy na tej folii, umożliwiając jednocześnie prace na profesjonalnym 
poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. Zalecany laminat  
– 3M Scotchcal IJ 40-114, 3M Scotchcal IJ 40-124.

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

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

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

Wysokiej jakości rozciągliwa folia 
polimerowa  Cast-Performance, o właściwościach folii 
wylewanej. Grubość: 80µ.

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

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

Folia typu „piaskowane szkło”  do dekoracji powierzchni szklanych  
z nowym systemem Dryapply, umożliwiającym aplikację na sucho 
(bez użycia wody) i bez pęcherzyków powietrza. Grubość: 80μ.

Średniookresowe folie do zastosowań reklamowych.

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

Kalandrowana, polimeryczna, translucentna, średniookresowa folia 
PCV, dostępna w pół-matowym wykończeniu. Klej trwały; grubość: 
90µ. Dostępne formaty: 1,26 / 1,40 x 50m.

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.

Zastosowanie / przeznaczenie

Folia do zastosowań zewnętrznych na zakrzywione powierzch-
nie. Możliwość zakrzywionych elementów samochodów np. 
burt, drzwi itp.

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

Przeznaczona do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwen-
towych, lateksowych jak i UV. Typowym zastosowaniem tej folii 
jest ekskluzywna reklama na witrynach sklepowych. Doskonała 
jakość wydruku, niepowtarzalny wygląd szkła piaskowanego 
czy mrożonego, ułatwiający aplikację klej BF sprawiają, że jest to 
unikatowy materiał do tego typu prac.

Przeznaczona do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwen-
towych, lateksowych jak i UV. Folia wykorzystywana jest do 
pełnobarwnych grafik wielkoformatowych, grafik okiennych i do 
prac na pojazdach.

Wysokiej jakości, biała folia do aplikacji średnio i długookreso-
wych. Do druku dowolnymi atramentami.

Wysokiej jakości przezroczysta folia samoprzylepna do zastoso-
wań w podświetleniowych (np. kasetony).

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

Do wszelkiego rodzaju przetłoczeń, także do grafiki samocho-
dowej

Do długookresowych wydruków, dająca wyjątkowe możliwości 
zadruku.

Idealna do podświetleń, zapewnia żywe kolory oraz jednolite 
rozproszenie światła.

Dekoracje na szkle, wycinane napisy i loga. Druk grafik na folii  
z efektem piaskowanego szkła.

Wycinanie na ploterze lub druk na drukarce solwentowej.

Średniookresowe aplikacje reklamowe 2D o najwyższej jakości 
i trwałości.

Translucentna grafika podświetlana, kasetony.

Wielkoformatowy druk solwentowy, reklamy podświetlane

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

Producent /
Dystrybutor

Producent: MACtac
Dystrybutor: 
Alma Trend

Producent: MACtac
Dystrybutor:  ANTALIS

Producent: MACtac
Dystrybutor:  ANTALIS

Producent: 3M
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

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

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

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

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

Producent: Orafol
Dystrybutor:
Europapier-Impap

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

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

Producent: Lg Hausys
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.   

Producent: Lg Hausys
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Logo Nazwa Produktu

3M™ Controltac™ serii IJ180Cv3

3M™ Scotchcal™ serii IJ70

3M™ Scotchcal™ serii 100

3M™ Scotchcal™ serii 80

3M™ Scotchcal™ serii 3630

3M™ Scotchprint serii 1080

JT 5629 PM

Charakterystyka

Najwyższej jakości permanentna pozycjonowana graficz-
na folia wylewana. Możliwość aplikacji na podłoża płaskie  
i przetłaczane, również nitowane. Klej kanalikowy ułatwia-
jący aplikację, pozycjonowany. Temp. aplikacji > +10° C, 
temp. stosowania od -40 C do + 95. Trwałość: 10 lat.

Permanentna wylewana folia graficzna do druku  
cyfrowego. Możliwość aplikacji na podłoża płaskie  
i z jednokierunkowymi przetłoczeniami, również nitowa-
ne. Temp. aplikacji > +4° C, temp. stosowania od -40 C do 
+ 80. Trwałość: 8 lat.

Najwyższej jakości folia wylewana do wycinania plote-
rowego. Możliwość aplikacji na podłoża płaskie i prze-
tłaczane, również nitowane. Dostępna w 170 kolorach, 
możliwość zamówienia kolorów specjalnych.
Temp. aplikacji: > +4° C, temp. stosowania od - 40° C do 
+110° C. Trwałość: do 12 lat.

Wysokiej jakości folia wylewana do wycinania ploterowe-
go. Możliwość aplikacji na podłoża płaskie i przetłaczane, 
również nitowane. Dostępna w 84 kolorach. Możliwość 
zamówienia kolorów specjalnych. Temp. aplikacji: > +8° 
C, temp. stosowania od - 40° C do +95° C. 
Trwałość: do 10 lat.

Najwyższej jakości translucentna folia wylewana do rekla-
my podświetlanej. Dostępna w 57 kolorach, możliwość 
zamówienia kolorów specjalnych. Idealna do termoforo-
wania, możliwy sitodruk. Temp. aplikacji: > +16° C, temp. 
stosowania od - 45° C do + 77° C. 
Trwałość: do 12 lat.

Najwyższej jakości folia wylewna do całkowitej zmiany 
koloru samochodu. Wielowarstwowa, elastyczna, odpor-
na na warunki atmosferyczne, rozciąganie i uszkodzenia. 
Możliwość oklejania zagiętych powierzchni. Klej kanaliko-
wy ułatwiający aplikację. Temp. aplikacji: > +16° C, temp. 
stosowania od - 60° C do + 107° C. 
Trwałość: do 3 lat.

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

Zastosowanie / przeznaczenie

Najwyższej jakości pozycjonowana folia permanentna do 
druku cyfrowego.

Wysokiej jakości folia permanentna do druku cyfrowego.

Najwyższej jakości folia wylewana do wycinania plotero-
wego.

Wysokiej jakości folia wylewana do wycinania ploterowego.

Najwyższej jakości wylewana folia translucentna do reklamy 
podświetlanej.

Najwyższej jakości folia wylewna do całkowitej zmiany koloru 
samochodu.

Folia do całkowitej aplikacji na pojazdach na trudne przetło-
czenia tj. zderzaki, klamki itp

Producent /
Dystrybutor

Producent: 3M
Dystrybutor: Antalis, 
Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutor: Antalis, 
Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutor: Antalis, 
Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutor: Antalis, 
Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutor: Antalis, 
Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutor: Antalis, 
Tuplex

Producent: MACtac
Dystrybutor: 
Alma Trend

FOLIE POLIMERYCZNE

Logo Nazwa Produktu

Kemica Digit 75P/75P Air-Free

Solvoprint performance 
airglide 80

Solvoprint performance print 
60-80

Solvoprint performance backlite

RI-JET 75 BIAŁA BŁYSK

Avery
MPI 2001

Charakterystyka

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

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

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

Polimer o grubości 100µ, biały, satynowy, translucentny, klej 
przeźroczysty, akrylowy.

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

Materiał wierzchni:  80μ.
Wykończenie: połysk.
Materiał podłożowy: papier 140 g/m².
Klej akryliczny:  usuwalny.
Temperatura zastosowania: min. +10ºC.
Dostępne szerokości: 106/123/137/152
Dostępne nawoje: 50/100/250.

Zastosowanie / przeznaczenie

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 
formowalna 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 (do5 lat).

Folie polimeryczne to kalandrowane folie winylowe do 
wielkoformatowych wydruków tuszamisolwentowymi 
lub eco-solwentowymi. Dedykowane są na średniookre-
sowe aplikacje zewnętrzne i wewnętrzne, głównie na 
płaskie i lekko falowane powierzchnie – 2D. Doskonale 
sprawdzają się w dekoracjach okiennych, w materiałach 
POS i grafice na pojazdach (tylko 2D).

Producent /
Dystrybutor

Producent: Kemica
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A

Producent: 3M
Dystrybutor:
Median Polska S.A

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: AVERY
Dystrybutor: Tuplex

FOLIE WYLEWANE
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Logo Nazwa Produktu

IMAGIN JT  5629 PM

SCOTCHCAL  IJ 70 

Controltac IJ 180

Controltac IJ 180 CV3 

Controltac IJ 380

Ikonos Proficast

Folie ORACAL ploterowe
i ORAJET solwentowe.
 

RiJet 50 Air Flow

HP Air Release Cast Vinyl

RI-JET 50 CAST

RI-JET 50 CAST AIR FLOW

RI-JET 50 CAST 
REPOSITIONABLE

Avery
MPI 1900 Easy Apply

Charakterystyka

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

Folia PCW długookresowa, o trwałości 8 lat, wylewana o grubości 50 
mikronów, 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 PCW długookresowa o trwałości 10 lat, wylewana o grubości 50 
mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, 
lateksowych jak i UV. Wykończenie folii: biały błysk. Powierzchnia folii 
doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. 
Folia wyposażona jest w szary, repozycjonowalny klej akrylowy typu 
Controltac. Zalecany laminat – 3M 8518, 3M 8520, 3M 8580.

Folia PCW długookresowa o trwałości 10 lat, wylewana o grubości 50 
mikronów, 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: 8518, 8520, 8580. 

Folia PCW długookresowa o trwałości 10 lat, wylewana o grubości 50 
mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, 
lateksowych jak i UV. Wykończenie folii – biały błysk. Powierzchnia folii 
doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie, subtelne przejścia 
tonalne i ostre kontury prac. Folia  wposażona jest w szary, repozycjono-
walny klej akrylowy typu Controltac. Zalecany laminat 3M: 8580.

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

Wysokiej jakości folie do wycinania, oklejania aut i druku o długookre-
sowej trwałości.

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

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

Folia 50µ  błyszcząca, biała, wylewana, winylowa z klejem permanent-
nym.

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

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

Materiał wierzchni: 50μ winyl.
Wykończenie: połysk.
Materiał podłożowy: papier, 140 g/m²
Klej akryliczny trwały, szary pozycjonowany, kanalizowany.
Temperatura zastosowania: min. +10ºC.
Dostępne szerokości: 137cm.
Dostępne nawoje: 25/50 mb.

Zastosowanie / przeznaczenie

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

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

Do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, 
lateksowych jak i UV. Wysoka elastyczność folii czyni ten 
legendarny produkt doskonałym zarówno do aplikacji na 
powierzchniach zakrzywionych, nitowanych czy z przetło-
czeniami. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawo-
wym materiałem aplikowanym na trudne pojazdy.

Do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, 
lateksowych jak i UV. Wysoka 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 pojaz-
dy. Dla wersji z klejem kanalikowym Cv3 zaleca się nacinanie 
wewnątrz przetłoczenia.

Wybitna, największa na rynku, elastyczność folii czyni ten 
produkt doskonałym zarówno do aplikacji na najtrud-
niejszych powierzchniach łącznie z dwukierunkowymi 
przetłoczniami. Właściwości folii powodują, że jest ona 
najlepszym materiałem aplikowanym na najtrudniejsze 
pojazdy.

Do aplikacji samochodowych w pełnym 3D (do najtrudniej-
szych przetłoczeń). Znakomite parametry aplikacji i druku 
dowolnymi atramentami.

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).

Folie wylewane to polimeryczne folie winylowe do 
wielkoformatowych wydruków tuszami solwentowymi 
lub eco-solwentowymi. Dedykowane są na długookre-
sowe aplikacje zewnętrzne i wewnętrzne, zarówno na 
płaskie, lekko falowane powierzchnie (2D) jak i na głębokie 
przetłoczenia – 3D. Doskonale sprawdzają się jako grafika 
na pojazdach 3D.

FOLIE WYLEWANE

Producent /
Dystrybutor

Producent: MACtac
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: 3M
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: 3M
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: 3M
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: 3M
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: IKONOS
Dystrybutor:
Atrium Centrum 
Ploterowe

Producent: Orafol
Dystrybutor:
Europapier-Impap

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

Producent: HP
Dystrybutor:
Integart Poland Inc

Producent:
RITRAMA
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent:
RITRAMA
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent:
RITRAMA
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: AVERY
Dystrybutor: Tuplex

taPety
Logo Nazwa Produktu

Deco Satin

WW 100

WW 200

WW 300

  

Tapeta Print Wall

Wallpaper Sand / 
Linen / Art FR
 
 
ArtFleece FR

Solvoprint 
Wallpaper P

Solvoprint 
Wallpaper NW

ERFURT WALLPAPER 
CA DV

HP WALL PAPER

Solvoprint Wallpaper 
P/NW

Erfurt Wallpaper 
CA DV

Wallpaper event

Tapeta DIGIFORT

Charakterystyka

Materiał tekstylny, poliestrowy, biały ze specjalnym powleczeniem umożliwiającym druk solwentowy. Materiał zaopatrzony jest w przezroczysty, 
repozycjonowalny klej akrylowy. Przeznaczeniem są wewnętrzne dekoracje na ścianach hoteli, sklepów, sal konferencyjnych, recepcji i wielu 
innych. Przygotowany do zadruku tuszami eco- solwentowymi, UV czy lateksowymi.

Folie PCW długookresowe, o trwałości 10 lat, ultraplastyczna o grubości 55 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, 
lateksowych jak i UV. Folia biała błyszcząca, powleczona jest szarym permanentnym klejem. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając 
jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne i ostre kontury prac.
Zastosowanie: WW 100 przeznaczona jest do grafik na zewnętrzne ściany budynków. Do aplikacji zalecane jest użycie wałka gumowego do 
dociśnięcia grafiki. Zalecane jest użycie laminatu LAG 100.

Folia krótkookresowa, monomerowa o grubości 150 mikronów  do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, latexowych jak i UV. 
Dostępne wykończenia – biała matowa. Powleczona klejem akrylowym, szarym do wielokrotnego przyklejania i odklejania.  Powierzchnia folii 
dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne  i ostre kontury prac. 
Zastosowanie: Folia specjalistyczna, przeznaczona do grafik naściennych, na świeżo zagruntowane i pomalowane ściany.  WW 200 jest przezna-
czona do wykonywania różnego typu dekoracji na ściany malowane farbami akrylowymi. Zalecane próby aplikacji.

Folia krótkookresowa, monomerowa o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. 
Dostępne wykończenia: biała matowa. Powleczona klejem akrylowym, szarym o wysokiej adhezji. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, 
dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne i ostre kontury prac.
Zastosowanie:  Folia specjalistyczna, przeznaczona do grafik naściennych, na świeżo zagruntowane i pomalowane ściany. WW 300 przeznaczo-
na jest do całkowitego oklejania ścian, również na ściany malowane farbami lateksowymi. Zalecane próby aplikacji.

Gramatura: 250 gr/m². Biały materiał na fototapety o podłożu flizelinowym powleczony PVC. Posiada szerokie spektrum strukturPosiada 
szerokie spektrum struktur: gładkie, piasek skóra i inne.. Szerokość – 137 cm. Nawoje - 50 mb.
Materiał do produkcji fototapet, dekoracji wewnętrznych oraz reprodukcji ściennych. Gwarantuje doskonałą jakość wydruku oraz charakteryzuje 
się niespotykaną miękkością materiału.

Specjalnie powleczony papier o strukturze piasku, płótna oraz betonu, atestowany. Gramatura: 300g. Dostępne formaty: 1,27 x 20m.
Fototapety, dekoracje wewnętrzne, reprodukcje ścienne.

Specjalnie powleczona flizelina o gładkiej piasku, atestowana B1. Gramatura: 230g. Dostępne formaty: 1,067 x 50m.
Fototapety, dekoracje wewnętrzne, reprodukcje ścienne.

Papier powlekany PCW. Grubość: 295 g/m², do aplikacji na ściany, fotorealistyczna jakość zadruku, szybkoschnący, odporny na zarysowania, 
posiada atest niepalności B1, do zadruku tuszami lateksowymi, UV oraz   solwentowymi, struktury: piasku, tynku,  płótna, drobnego piasku oraz 
gładka.

Papier powlekany PCW na podkładzie flizelinowym. Grubość:  350 g/m, fotorealistyczna jakość zadruku, szybkoschnący, odporny na zarysowa-
nia, posiada atest niepalności B1, do zadruku tuszami lateksowymi, UV oraz   solwentowymi, struktury: piasku, tynku,  płótna, drobnego piasku 
oraz gładka.

Tapeta ze specjalnej celulozy połączonej z włókniną, do druku tuszami lateksowymi, solwentowymi oraz UV, nie zawiera PCW, łatwa do nakłada-
nia za pomocą standardowych narzędzi do tapetowania, g. 190 g/m², dostępne 3 struktury oraz gładka.

 
Tapeta papierowa do grafiki naściennej, nie zawiera PVC, posiada zaaplikowaną warstwę kleju, który aktywuje się na wodę, 176 gr/m², do 
zadruku tuszami lateksowymi i UV.

Powlekany papier PCV o grubości 410 μm, wytłaczany o ozdobnej fakturze powierzchnia, do aplikacji na ściany za pomocą standartowych 
narzędzi do kładzenia tapet, idealny do dekorowania wnętrz, podkładem papierowym oraz flizelinowym.
 

Gramatura 190g/m², tapeta do druku solventowego, tuszami lateksowymi oraz UV, nie zawiera PCV, posiada 5 różnych struktur.

Samoprzylepna tapeta o gramaturze 180g/m², dedykowany do zadruku solventowego, lateksowego oraz UV, średnio mocny klej, nie zawiera 
PCV, przeznaczony do dekorowania ścian, gładkich powierzchni.

Gramatura: 350 g/m². Tapeta o podłożu włókninowym.
Tapeta Digifort o podłożu włókninowym oraz papierowym przeznaczona jest do profesjonalnych zadruków przy wykorzystaniu druku solven-
towego, ekosolventowego, UV.
Zastosowanie: w mieszkaniach prywatnych, budynkach użytku publicznego takich jak: biurowce, hotele, banki, restauracje itp. Właściwości: 
bardzo prosta aplikacja tapety na ścianie za pomocą kleju do tapet winylowych, szeroka gama faktur powierzchni, wysoka gramatura o zerowej 
przezroczystości, produkt posiada certyfikat nie palności.

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor: ANTALIS

Producent: MACtac
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: MACtac
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: MACtac
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: Endutex
Revestimentos 
Texsteis S.A. 

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

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

Producent: Neschen AG
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Producent: Neschen AG
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Producent: Neschen AG
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Producent : HP
Dystrybutor: 
Integart Polnad Inc.

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Dystrybutor: 
Signtech C.E.
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Logo Nazwa Produktu

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

Symbio Poster 
Papier

Symbio Photo 
Papier

Chantaffiche 
Blueback 250 JE

Chantaffiche 
Whiteback 200 JE

BlueBack Postart

WhiteBack Postart / 
Primeart

Ikonos Foto

DP 100

Papier billboardowy 
typu blueback

Papier typu 
whiteback

Charakterystyka

Papiery posterowe do wydruków jakości fotograficznej do zadruku 
tuszami solwentowymi i UV. 

Papier z dodatkiem latexu o podwyższonej odporności na uszkodze-
nia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, do zadruku tuszami 
solwentowymi. 

Papier mikroporowy fotograficzny  PE w wersji błysk i satin do zadru-
ku 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.

Papier powlekany o powierzchni jedwabistej (135g) i błyszczącej 
(200g) przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Jedno-
stronnie powlekany.

Fotograficzny papier powlekany (PE) o powierzchni jedwabistej  
i błyszczącej, przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. 
Jednostronnie powlekany.

Papier typu Blueback (z niebieskim poddrukiem). Odporny na 
działanie czynników atmosferycznych. Druk tuszami solwentowymi 
oraz ekosolwentowymi.

Papier typu Whiteback (z białym poddrukiem). Odporny na działanie 
czynników atmosferycznych. Druk tuszami solwentowymi oraz 
ekosolwentowymi.

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.

Ekologiczny, samoprzylepny papier. Usuwalny bez żadnych śladów. 
Grubość: 150 µ.

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.

Zastosowanie / przeznaczenie

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.

Papier przeznaczony do plakatów, posterów i grafiki 
reklamowej.

Przeznaczony do plakatów, posterów i grafiki reklamowej.

Przeznaczony do wydruków aplikowanych na billboardy.

Przeznaczony do wydruków prezentacyjnych, bilbordów, 
posterów.

Wysokiej jakości satynowany papier BB z niebieskim tyłem. 
Znakomite 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.

Na gładkie wewnętrzne powierzchnie, do dekoracji i grafik 
reklamowych.

Billboardy i plakaty na zewnątrz i wewnątrz

Reklama wewnętrzna.

Producent /
Dystrybutor

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

Dystrybutor: 
ANTALIS

Dystrybutor: 
ANTALIS

Dystrybutor:
ANTALIS

Dystrybutor:
ANTALIS

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

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

Dystrybutor:
Europapier-Impap

Dystrybutor:
Europapier-Impap

Logo marki Nazwa produktu

Papier typu city light

Blueback

Citylight

Lightbox

PostArt Satin

PrimeArt Glossy

Charakterystyka

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. Ideal-
ny do druku solventowego i UV. Gramatura 115g. Dostępne 
formaty: 1,27 / 1,37 / 1,60 x 100 / 300 / 600m.

Powlekany papier z gładką powierzchnią, idealnie rozpraszają-
cy światło. Gramatura 150g. Dostępne formaty  
1,37 / 1,60 x 300 / 600m.

Powlekany papier ze specjalną warstwą poliestrową dla 
zwiększenia odporności na rozerwanie, idealnie rozpraszający 
światło. Gramatura 150g. Dostępne formaty: 2,55 / 150m.

Specjalnie powleczony papier w wykończeniu satynowanym, 
wodoodporny. Gramatura 130g. Dostępne formaty:  
1,06 / 1,27 / 1,37 / 1,62 x 61m.

Specjalnie powleczony papier w wykończeniu pół-błyszczą-
cym, wodoodporny. Gramatura 200g. Dostępne formaty:  
1,06 / 1,37 / 1,62 x 50m.

Przeznaczenie / Zastosowanie

Reklama podświetlana od tyłu.

Postery, billboardy, wielkoformatowe plakaty.

Citylighty, postery, reklama podświetlana.

Scroll-boardy

Postery o wysokiej rozdzielczości.

Postery o wysokiej rozdzielczości.

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor:
Europapier-Impap

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.

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

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

PaPier

Lepkie i kolorowe!

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem
ORAFOL® i oferujemy pełen asortyment 
produktów:

• folie ploterowe ORACAL®

• folie solwentowe ORAJET®

• laminaty ORAGUARD®

• papiery i folie transferowe ORATAPE®

• taśmy dwustronnie klejące ORABOND®

• materiały odblaskowe ORALITE®

office@europapier-impap.pl
www.europapier-impap.pl

infolinia: 801 989 800

Europapier-Impap Sp. z o.o.
Pass 20 J, 05-870 Błonie k/Warszawy
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Logo marki Nazwa produktu

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

Visualjet

Perfect Poster Paper

EMB Backlit paper 

Jetcol

VisualJet Blue

VisualJet White

Charakterystyka

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.

120g/m² powlekany papier matowy.

240 g/m², satynowe wykończenie, głęboka biel.

200 g/m², biały, gładki.

180 g/m², matowy papier, śnieżnobiały, nie przepuszcza-
jący światła.

Biały, powlekany, lekko matowy w gram 135 gr/m² oraz 
200 gr/m²  Bardzo równa gęstość papieru.

Papier powlekany lekko matowy w gram. 135 i 200 gr/m².

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 charak-
teryzuje się wyjątkowym utrzymaniem konturów oraz 
dokładnym odwzor owaniem szczegółów.

Powlekany papier bilboardowy do druku atramentami 
eco- i mild-solwentowymi. Niebieska strona papieru 
zabezpiecza powierzchnię przed prześwitywaniem. 
Papier charakteryzuje się: dobrą 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 billboardowy do druku atramentami 
eco-solwentowymi. Papier charakteryzuje się: wysoką 
rozdzielczością obrazów i reprodukcją kolorów, atrament 
bardzo szybko wysycha, duża odporność na warunki 
atmosferyczne, wodę, zarysowania. Również odpowiedni 
do druku atramentami UV. 

Przeznaczenie / Zastosowanie

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, 
dystrybutorach, wew. i zew. grafika na metalowych 
powierzchniach

Najtańszy papier do wewnętrznych zastosowań, bar-
dzo 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, 
możliwość zabezpieczenia zarówno na gorąco oraz 
na zimno.

Dedykowany do zadruku tuszami solventowymi, 
ecosolventowymi oraz UV.

Do zadruku tuszami wodnymi, pigmentowymi  
i olejowymi do zadruku atramentami wodnymi  
i pigmentowymi.

Plakaty, reklamy podświetlane citylight.

Plakaty, billboardy.

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: HP
Dystrybutor:
Integart Poland Inc

Producent: HP
Dystrybutor:
Integart Poland Inc

Producent: HP
Dystrybutor:
Integart Poland Inc

Dystrybutor:
Integart Poland Inc

Producent: Neschen
Dystrybutor: Median 
Polska S.A.

Producent: Neschen
Dystrybutor: Median 
Polska S.A.

Producent: Neschen
Dystrybutor: Median 
Polska S.A.

Producent: Neschen
Dystrybutor: Median 
Polska S.A.

Producent: Cham Paper
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: DataPlot
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: DataPlot
Dystrybutor: 
Reprograf SA

TeBa

TeBa

TeBa

PaPier

DrUkArNIE
raport specjalny
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Logo Nazwa Produktu

3M™ laminat ochronny 
serii 8518/8520

3M™ laminat ochronny 
serii 8019/8020

PrintCover 899 błysk
PrintCover 898 mat

LF 3899 błysk, 
LF 3898 mat

LF 3999błysk, 
LF 3998 mat

LF 3499 błysk

OFST 100

IMAGin Pritcover 899, 898

Scotchcal IJ 10-114

IMAGin LF 3999, 3998

Scotchcal IJ 40-114

3M  8518

3M  8520

IMAGin LF 3499

IJ 70-114

IKONOS LAM-PRO 
4-Floor

Ikonos LAM-PRO

Ikonos LAM-PRO

Ikonos LAMCAST

GL-412
GL-420

GL-408

Grubość

50 µ

70 µ

Folia ochronna PCW, monomerowa, przeźroczy-
sta błysk 70 μ, UV stabilna, trwałość 2 lata.

Folia ochronna PCW, monomerowa 80μ, przeźro-
czysta matowa, UV odporna, trwałość 3 lata.

Folia ochronna PCW, polimerowa, 80μ, przeźro-
czysta, 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.

70 µ

80 µ

80 µ

100 µ

50 µ

50 µ

40 µ

50 µ

Podłogowy, antypoślizgowy laminat z klasą 
antypoślizgowości R9.
Szerokość: 1,37 x 50 m. Grubość:110 µ.

Monomeryczny laminat UV. Grubość: 80 µ. 
Szerokości: od 1,05 do 1,60 m.

Polimeryczny  laminat UV. Grubość: 75 µ. 
Szerokości: od 1,05 do 1,37 m.

Laminat wylewany. Grubość: 50 µ. 
Szerokości: od 1,02 do 1,52 m.

Antypoślizgowe, podłogowe laminaty ze 
strukturą piasku, 120 i 200 μm, certyfikaty na 
poślizg (R9 i R10) oraz palność (B1). Szerokości 
104, 130, 140 i 155 cm.

Polimeryczny do laminowania na zimno, 65μ.

Zastosowanie / przeznaczenie

Laminat ochronny PCW, wylewany do graficznych folii  wylewanych 3M. Do zastoso-
wań zewnętrznych i wewnętrznych, aplikowany na zimno.

Laminat ochronny PCW walcowany polimeryczny do graficznych folii polimerycz-
nych 3M. Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, aplikowany na zimno.

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.

Folia PCW monomerowa, przezroczysta błyszcząca i matowa, z klejem usuwalnym. 
Podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i promieniowaniem UV. Dobra relacja jakości do ceny. Podstawowy laminat błyszczą-
cy i matowy do folii krótkookresowych,  monomerowych MACtac.

Folia PCW monomerowa, przezroczysta, błyszcząca z klejem trwałym. Podkreśla 
kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promie-
niowaniem UV. Podstawowy laminat błyszczący i matowy do folii krótkookresowych,  
monomerowych 3M.

Folia PCW polimerowa,  przezroczysta, błyszcząca i matowa z klejem permanent-
nym, podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. Podstawowe 
laminaty: błyszczące i matowy  do folii polimerowych, średniookresowych MACtac. 

Folia PCW przezroczysta, błyszcząca, z klejem permanentnym, podkreśla kolorystykę 
wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką 
ochronę przed promieniowaniem UV.
Podstawowy laminat błyszczący do folii polimerowych, średniookresowych 3M.

Folia PCW wylewana, przezroczysta, błyszcząca z klejem permanentnym,  
podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi  
i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV.
Wysokiej klasy laminat błyszczący do folii długookresowych, wylewanych 3M.

Folia PCW wylewana, przezroczysta, matowa z klejem permanentnym, podkreśla 
kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia 
wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. Wysokiej klasy laminat matowy do folii 
długookresowych, wylewanych 3M.

Folia PCW wylewana, przezroczysta o grubości 40 mikronów, wybitnie elastyczna,  
z klejem permanentnym, podkreśla kolorystykę wydruku. Chroni pracę przed uszko-
dzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem 
UV.  Wysokiej klasy ultraprzezroczysty laminat błyszczący do folii długookresowych: 
ultraplastycznych i wylewanych MACtac.

Folia PCW wylewana, przezroczysta z klejem permanentnym, podkreśla kolorystykę 
wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką 
ochronę przed promieniowaniem UV.
Wysokiej klasy laminat błyszczący do folii długookresowych, wylewanych 3M.

Certyfikowany, polski laminat UV do aplikacji podłogowych w miejscach użytecz-
ności publicznej.

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.

Producent /
Dystrybutor

Producent: 3M
Dystrybutor: Antalis, Tuplex

Producent: 3M
Dystrybutor: Antalis, Tuplex

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: MACtac
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: 3M
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: MACtac
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: 3M
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: 3M
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: 3M
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: MACtac
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: 3M
Dystrybutor: ANTALIS

Producent: IKONOS.
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS.
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS.
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS.
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

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

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

Logo Nazwa Produktu

MP 326

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

RiJet 30 Cast Clear

RiJet 50 Cast Clear

Arctic Universal 
Matt / Gloss

Floor Talker

LG LP40000/LP41000

SEAL PRINT
SHIELD BASE

SEAL UV SOL LAM

SEAL PRINT SHIELD DEEP 
CRYSTAL

SOLVOPRINT PERFOR-
MANCE CLEAR

Grubość

Certyfikowany laminat ze strukturą antypoślizgową 
wodoodporny klej, 125μ.

50μ poliestrowy laminat anty-graffiti.

Szeroka oferta laminatów o grubości 50-70μ, 
polimerowe, monomerowe, z ochroną UV lub bez, 
błyszczące, matowe, satynowe.

Szeroki zakres laminatów od monomerycznych 
poprzez polimeryczne do wylewanych w wielu 
szerokościach 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: 30µ. 
Dostępne formaty: 1,37 / 1,52 x 50m.

Błyszczący, wylewany laminat PCV 
z klejem trwałym. Grubość: 50µ. 
Dostępne formaty: 1,22 / 1,37 / 1,52 x 50m.

Klasyczny laminat PCV, klej trwały w wykończeniu 
błyszczącym i matowym, grubość 80µ. Dostępne 
formaty: 1,04 / 1,27 / 1,37 / 1,53 x 50m.

Strukturalny laminat PCV z klejem trwałym, grubość: 
100µ. Dostępne formaty: 1,04 / 1,30 / 1,40 x 50m.

200 mic

80 mic

70 mic

150 mic

80 mic

200 mic

80 mic

70 mic

150 mic

80 mic

Zastosowanie / przeznaczenie

Dedykowany do folii DFP 46 na zewnętrzne powierzchnie chropowate (np. asfalt, 
płyty chodnikowe, kostka brukowa).

Ochrona wydruków przed aktami wandalizmu, zapewnia łatwe usunięcie 
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, odporna 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 wewnętrznych 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 Prolami-
nation Crystal daje odpowiednią sztywność i wytrzymałość panelom graficznym.

Panele graficzne przeznaczone do systemów pop-up i roll-up.
Laminat aktywowany termicznie (85-100°C) o szlachetnym krystalicznym wykoń-
czeniu 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 przeźroczystości 
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, szczególnie 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.

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: 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.

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.

laminaty
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Logo Nazwa Produktu

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

LAMINAT GL-515

Laminat płynny AMT  do 
wydruków cyfrowych i UV. 
Jednoskładnikowy.

Laminat płynny AMT  do 
wydruków cyfrowych i UV.
Dwuskładnikowy.

Avery
DOL 1460/80

Grubość

80µ, polipropylen PP, błyszczący, przyjazny dla 
środowiska.

40µ, polipropylenowa folia orientowana, bardzo 
przejrzysta i błyszcząca.

80µ, ekonomiczne PCV, przeźroczyste, błyszczą-
ce lub matowe, mocny klej akrylowy.

65µ, polipropylen, błysk.

85µ, PCV, matowo satynowy.

75µ, PCV, błyszczący i matowy.

50µ polipropylen, błysk.

125µ, poliester, lustrzany połysk, idealnie 
przezroczysty klej.

160µ struktura płótna lnianego, matowy.

Grubość: 70 µ.
Transparentny.

Grubość: 70 µ
Z filtrem UV, transparentny, winylowy.

Grubość: 75µ
Transparentny, winylowy.

Grubość: 30µ
Transparentny.

Grubość: 50µ
Transparentny.

Grubość: 200µ
Transparentny.
Laminat strukturalny.

Grubość: 150 µ.
Transparentny, lekko strukturalny, matowy.

Zalecana do aplikacji warstwa ochronna - około 
35µ.

Zalecana do aplikacji warstwa ochronna - około 
35µ.

Materiał wierzchni: 32μ winyl.
Kolor: transparent. Wykończenie: połysk/mat.
Materiał podłożowy: papier 87 g/m².
Temperatura zastosowania: +10ºC.
Dostępne Szerokości: 106,7/137/152cm.
Dostępne nawoje: 25/50 mb.

Zastosowanie / przeznaczenie

Posiada filtry UV, do zastosowań wewnętrznych i krótkoterminowych 
zewnętrznych.

Antygrafitti, do szyb, wystaw, wydruków, paneli narażonych na zabru-
dzenia, wysoki połysk w ekologicznym wydaniu.

Popularna folia laminująca do zastosowań wewnętrznych i krótkoter-
minowych 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 doskonałą 
klarowność oraz kontrast kolorów. Idealny do aplikacji np. na kioskach, 
przystankach.

Dedykowany do wymagających aplikacji np. wydruków fotograficz-
nych, efekt powiększenia, wydobywa detale, kontrasty i kolory.

Głęboko strukturalny, dedykowany do laminowania prac fotograficz-
nych, do zastosowań wewnętrznych.

Do stosowania z foliami monomerowymi.

Do stosowania z foliami monomerowymi. Dodatkowa ochrona przed 
promieniowaniem UV.

Do stosowania z foliami polimerowymi.

Do stosowania z foliami wylewanymi.

Do stosowania z foliami wylewanymi.

Laminowanie grafik podłogowych. Do laminowanie fotografii. 
Wysoka odporność na ścieranie.

Laminowanie ścianek wystawienniczych roll up i pop up oraz fotografii.

Stworzony na bazie polimerów syntetycznych rozpuszczalnych  
w wodzie. Uzyskuje połyskliwą lub matową (w zależności od rodzaju), 
gładka powierzchnię z jednoczesnym zachowaniem faktury materiału. 
Zabezpiecza powierzchnię przed warunkami zewnętrznymi przy 
zachowaniu oryginalnej barwy powierzchni.
Cechy produktu: przeźroczysty, nie pęka, nie odwarstwia się od 
podłoża, zwiększa nasycenie kolorów (błysk), ekologiczny, idealny dla 
wydruków UV (działa jak primer, wyrównuje powierzchnię, nasyca 
kolory, nadaje błysk). Aplikacja: za pomocą wałka, natrysku, laminatora.

Lakier płynny amt do plandek special – to dwuskładnikowy lakier 
wodny o właściwościach samoczyszczących przeznaczony do 
zabezpieczania drukowanych plandek samochodowych. Cechy: 
wysoka odporność mechaniczna, na światło UV  oraz na warunki 
atmosferyczne (tj., różnice temperatur, kwaśne deszcze, sól morska i 
drogowa, itp.), zapobiega przywieraniu brudu, posiada właściwości sa-
moczyszczące pod wpływem deszczu, obniża przyczepność na lakiery 
lub farby, np.: graffiti, dzięki zmniejszonej przyczepności nie powoduje 
sklejania zadrukowanej powierzchni plandeki, łatwo się rozprowadza, 
bardzo wydajny od 40 do 60m², łatwość aplikacji: wałkiem, pędzlem, 
laminatorem, natryskiem.

Laminaty samoprzylepne na wydruki cyfrowe to szeroka gama 
przeźroczystych folii ochronnych z wykończeniem błyszczącym, ma-
towym i satynowym. Chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
wilgocią oraz zanieczyszczeniem. Dodatkowo spełniają również walory 
estetyczne intensyfikując kolory druku oraz nadając powierzchni 
szlachetny wygląd.

Producent /
Dystrybutor

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: RITRAMA
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: ATP
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Signtech C.E.

Signtech C.E.

Producent: AVERY
Dystrybutor: Tuplex

canVas
Logo Nazwa Produktu

Symbio Cotton 
Canvas SV

Canvas 275 FR
*GREEN SOLUTIONS*

Canvas M2

Tkanina typu Ca-
nvas, bawełniana

Tkanina typu Ca-
nvas, poliestrowa

Canvas FR

Mediatex Botticelli

HP Satin Canvas

Tkanina powlekana 
do druku „DX-05 
CANVAS”

Tkanina powlekana 
do druku „DX-06 
CANVAS”

Alaska Fine Art. 
Canvas

TU-PRINT
CANVAS PET

TU-PRINT
CANVAS ART 
COTTON

Charakterystyka

Wysokiej jakości jednostronnie powlekane, matowe płótno 
bawełniane (100%). Ma naturalny, ciepły odcień bieli.

Gramatura: 275 gr/m2.  Szerokości: 137, 160, 220, 320 cm.
Wysokiej jakości poliestrowe płótno Canvas do reprodukcji obrazów 
oraz innych aplikacji scenograficznych i wystawowych. Atest: B1.

Gramatura: 340 gr/m2. Szerokości: 137, 160, 220, 320 cm.
Bardzo wysokiej jakości bawełniane płótno Canvas do reprodukcji 
obrazów oraz innych aplikacji scenograficznych i wystawowych. 
Płótno umożliwia szybkie wchłanianie atramentów bez rozlewania 
się na boki. Idealnie imituje ręcznie malowane obrazy. Atest: M2/B1.

Gramatura 400 g/m², dostępna szerokość 1,37x 30 mb.

Gramatura 360 g/m², dostępna szerokość 1,27x 30 mb.

Canvas bawełniany, atestowany B1. Gramatura: 300g. Dostępne 
formaty: 1,067 / 137,0 / 152,4 x 50m.

Canvas bawełniany, klasa Premium. Gramatura: 340g. Dostępne 
formaty: 1,00 / 137,0 / 152,4 x 30m.

Płótno banerowe, gr. 370 gr/m², do zadruku tuszami lateksowymi, 
solwentowymi, UV.

100% poliester. 240g o strukturze płóciennej do zadruku: solvent, 
sublimacja, uv, sitodruk. NISKA CENA.

100% poliester. 270g o strukturze płóciennej do zadruku: solvent, 
sublimacja, uv, sitodruk. NISKA CENA.

Dostępne gramatury: 300;350;380 i 430 g/m².
Skład: 100% bawełna.

Grubość: 400μm i 590μm.
Powierzchnia: mat.
Translucentność: 0%.
Zadruk: Eco-solvent, Solvent, UV.
Dostępne szerokości: 0,914/1,07/1,27/1,52m.
Dostępne nawoje: 18m.

Grubość: 590μm.
Powierzchnia: mat.
Translucentność: 0%
Zadruk: Eco-solvent, Solvent, UV
Dostępne szerokości: 0,914/1,07/1,27/1,52m.
Dostępne nawoje: 18m.

Zastosowanie / przeznaczenie

Polecany do  wydruków artystycznych, reprodukcji malarskich oraz 
fotografii. 

Do reprodukcji obrazów oraz innych aplikacji scenograficznych i wystawo-
wych. Wspaniale odzwierciedla kolory.

Do reprodukcji obrazów oraz innych aplikacji scenograficznych i wystawo-
wych. Wspaniale odzwierciedla kolory.

Materiał z lekko żółtym zabarwieniem przeznaczony do reprodukcji obra-
zów i druku grafiki. Struktura przypomina płótno olejowane.

Materiał o wysokim poziomie bieli z obydwu stron. Struktura przypomina 
płótno. Nadaje się do druku grafiki i reprodukcji obrazów.

Reprodukcje

Reprodukcje

Banery reklamowe do wnętrz, reprodukcje artystyczne, dekoracje.

Pneumatyka (dmuchańce), reklama wewnętrzna i zewnętrzna (banery itp), 
rollupy, reklama podświetlana na tkaninie, parasole i namioty ogrodowe.
Zastosowanie  w  reprodukcjach obrazów.

Pneumatyka (dmuchańce), reklama wewnętrzna i zewnętrzna (banery 
itp), rollupy, reklama podświetlana na tkaninie, parasole i namioty 
ogrodowe. Zastosowanie  w  reprodukcjach obrazów.

Tkanina przeznaczona do stosowania w druku solwentowym,  
eco solwentowym, UV, offsetowym. Jest to lniany materiał imitujący 
stosowane przez artystów malarskie płótno, umożliwiający szybkie 
wchłanianie wodnego atramentu barwnikowego w głąb powłoki bez 
rozlewania się na boki, dzięki czemu obrazy przenoszone są w bardzo 
dokładny, precyzyjny sposób. Nadruki na tej tkaninie charakteryzują 
się dużą rozdzielczością, ostrością oraz intensywnością barw. Idealnie 
imitują ręcznie malowane obrazy, reprodukcje sztuki malarskiej, tkanin 
artystycznych. 

Tkanina poliestrowa typu CANVAS. Znajduje zastosowanie  
w wewnętrznych i zewnętrznych aplikacjach, znakach, plakatach, 
bannerach, etc.
Cechy: wysoka odporność na rozerwanie, materiał szybkoschnący, roz-
dzielczość wydruku do 1440 DPI, specjalne powleczenie powierzchni 
dla zadruku solwentowego.

Tkanina bawełniana typu CANVAS. Znajduje zastosowanie  
w wewnętrznych i zewnętrznych aplikacjach, znakach, plakatach, 
bannerach, etc.
Cechy: wysoka odporność na rozerwanie, materiał szybkoschnący, roz-
dzielczość wydruku do 1440 DPI, specjalne powleczenie powierzchni 
dla zadruku solwentowego.

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor: ANTALIS

Endutex
Revestimentos 
Texsteis ,S.A.

Endutex
Revestimentos 
Texsteis ,S.A.

Dystrybutor:
Europapier-Impap

Dystrybutor:
Europapier-Impap

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

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

Producent: HP
Dystrybutor:
Integart Poland Inc.

Dystrybutor: JOKER

Dystrybutor: JOKER

Dystrybutor: 
Signtech C.E.

Producent: Tuplex
Dystrybutor: Tuplex

Producent: Tuplex
Dystrybutor: Tuplex
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Logo Nazwa Produktu

Marabu

Color + Series 30 BP

IKONOS

MUTOH

DURST

Unico Digital

Moorim

PROFIINK

Epson Ultra Chrome 
GS Ink

Fujifilm Sericol 
Color+

Fujifilm Sericol 
Uvijet

EDERRA

KML INKS

SINTRA

SIOEN

UltraVu 5 inks
 

Vutek FabriVu INKS

Vutek QS-2000 inks

Tusze oryginalne 
SS21

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%.

1.» eco   cykloheksanon 0%  CMYK LmLc, 
2.» mild cykloheksanon<10%  CMYK LmLc, 
3.» hard cykloheksanon<15%  CMYK LmLc.

1.» Eco Ultra  cykloheksanon 0%  CMYK LmLc, 
2.» mild cykloheksanon<10% CMYK, 
3.» hard cykloheksanon 10-40% CMYK LmLc. 

1.» Durst cykloheksanon 0%, CMYK LmLc, White 

UNICO OMNIUM - farba twardosolwentowa dedykowana do maszyn z głowicami XAAR 126, 128, 500, 382, SPECTRA 256, 
Polaris i Seiko SPT.
UNICO EKO PRIME - farba ekosolwentowa dedykowana do maszyn z głowicami Epson.
UNICO UVFLEX - farba UV dedykowana do maszyn z głowicami: XAAR, SPECTRA, SEIKO i Konica Minolta.

MOORIM CHEMTECH - farby do druku na tekstyliach.
MOORIM CHEMTECH - farba ekosolwentowa dedykowana do maszyn z głowicami Epson.

PROFIINK UV - farba UV dedykowana do maszyn z głowicami: XAAR, SPECTRA, SEIKO i Konica Minolta.
PROFIINK LIGHT SOL - farba  solwentowa dedykowana do maszyn z głowicami Konica Minolta.

8 kolorowy (C,M,Y,K,LC,LM,+ O,G)  atrament Epson UltraChrome™ GS nie wydziela szkodliwych lotnych związków organicznych 
i jest pierwszym ekologicznym zestawem atramentów na rynku.

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 opracowane przez firmę Vutek są przeznaczone do produkcji wysokiej jakości obra-
zów. 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 3,25l.

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 3,25l.

Kolory: C,M,Y,K. Tusze zapewniają szybkie schnięcie, odporność na zarysowania oraz zdolność dopasowania się do różnych 
podłoży. Występują w kasetach 440ml.
Tusze oryginalne ES3 do Mimaki JV33, tusze ekosolwentowe, Kolory: CMYK LM, LC, White, Silver, Pojemności: kaseta 440ml 
(White, Silver – 220ml).
Tusze oryginalne AS-100 do Mimaki JV33, tusze solwentowe, Kolory: CMYK, Pojemności: kaseta 440ml, 2000 ml (torba).

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)

Farby do ploterów: UV, solwen-
towych i ekosolwentowych. 

Farby do ploterów sublimacyj-
nych i ekosolwentowych.

Farby do ploterów UV  
i solwentowych.

Plotery Epson GS

XLJet, GrandJet, Turbojet, Jeti, 
Vutek, NUR Fresco, RodinJet, 
MyJet, inne z głowicami Xaar

Nur Expedio, Nur Tempo, 
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

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor:  
Alma Trend

Dystrybutor: 
Alma Trend

Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Dystrybutor: 
Color-Laboratory 
Polska sp. z o.o. 

Dystrybutor: 
Color-Laboratory 
Polska sp. z o.o. 

Dystrybutor: 
Color-Laboratory 
Polska sp. z o.o. 

Dystrybutor: 
EPSON EUROPE B.V.

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 SA

Dystrybutor: 
Reprograf SA

Dystrybutor: 
Reprograf SA

Dystrybutor: 
Reprograf SA

Logo Nazwa Produktu

Mimaki 
HS INKS

Mimaki  UV LF-200

Mimaki UV LH-100 

Vutek QS 

Quattro Mimaki PLUS 

Quattro VUV 

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.

Photojet

Streamline 519

Streamline ESL

Stramline Ultima

Streamline Optima

Streamline 219

Streamline 359

Mimaki

Mimaki

Huntsman

Manoukian

Charakterystyka 

Kolory: C,M,Y,K. Tusze charakteryzuje bardzo wysoka odporność na ścieranie. Występują w kasetach 440ml.

Kolory: C,M,Y,K, W. Tusze elastyczne łatwo dopasowują się do różnych powierzchni. Atramenty Mimaki UV nie zawierają żad-
nych składników powodujących emisję lotnych substancji organicznych (VOC) do atmosfery. Oznacza to brak konieczności 
instalowania systemów wentylacyjnych i przyjazne środowisko pracy. Występują w kasetach 600ml.

Kolory: C,M,Y,K, W. Tusz LH-100 suszony UV LED zapewnia szeroki gamut kolorystyczny oraz doskonałą odporność na 
zadrapania 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 220ml.

Kolory C,M,Y,K, Lt C, Lt M, W. Tusze UV do zastosowań zewnętrznych. Dedykowane do druku zmienną kroplą i głowic 
drukujących (7-30pcl) i szerokiego zakresu temperatur. Występują w butelkach 5l.
• Tusze Vutek 5330 – Extreme V2: Kolory: C,M,Y,K, Występują w butelkach 5l. Tusze solwentowe do aplikacji zewnętrzne.   
  Dedykowane do głowic Xaar’a i Spectra. Dla takich urządzeń jak Gandi TM, Jeti TM, Vutek TM, solvent HP Nur Fresco.
• EcoPure V2 for Roland: Tusze eco-solwentowe do zastosowań zewnętrznych I wewnętrznych. Dedykowane do 
  głowic Epsona, kompatybilne z tuszami Rolanda OEM. Pojemności: 440 ml i 1l.

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 pig-
mentu 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 5l.

Najwyższej jakości atramenty produkowane wedle standardów zgodności z wymogami systemu Reach. Wyróżniają 
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 pro-
ducentami 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. Zapewniają 
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 wy-
korzystania 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 produkcji europejskiej, charakteryzujące się krótkim czasem schnięcia, wysoką przyczepnością do podłoża 
i bardzo atrakcyjną ceną. Możliwe konfiguracje kolorystyczne to: CMYK LC LM LY LB.
Atramenty przeznaczone do solventowych ploterów wielkoformatowych o głowicach Xaar, Spectra, Konica-Minolta, 
Epson DX-4; DX-5.

Najpopularniejszy tusz mildsolwentowy o bardzo wysokiej odporności na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne oraz 
promieniowanie UV.

Tusz mildsolwentowy bez zawartości cukloheksanonu, bardzo zbliżony do tuszy OEM firmy Roland. Szeroki gamut 
kolorystyczny. Dostępny w kasetach 440ml do Mutoh Valuejet.

Najnowszy produkt SunChemical przeznaczony do głowic Epson DX5 nie zawierający  
cykloheksanolu. Dostępny w kasetach 440ml oraz butelkach 1L.

Sprawdzony tusz mildsolwentowy dostępny również z kolorami LC i LM. Duża odporność mechaniczna oraz UV. 
Dostępny w kasetach oraz w butelkach 1L. 

Najpopularniejszy w Polsce twardy solwent to szerokiego spectrum maszyn wykorzystujących głowice Spectra.

Tusz dedykowany do maszyn HP XLjet. Duża odporność na UV oraz ścieranie.

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 materia-
łach elastycznych, przeznaczonych do termoformowania. Atrament LF-140 - Silna gradacja w druku 6-kolorowym 
(CMYK+LcLm) z niską ziarnistością.  Atrament bardziej elastyczny niż LH-100, co przekłada się na mniejsze prawdopo-
dobieństwo pękania podczas obróbki po druku.

Atramenty AS-100,SS21, HS, ES3. Zawartość cykloheksanonu: SS21 –nie zawiera, HS – 0,1-5,0 %, ES3 – nie zawiera. 
Dostępne 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 transfero-
wego 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

Mimaki JV5

Mimaki UJV-160

Mimaki UJF-3042

Vibrant

Mimaki JV33/JV5/JV3

Vutek UltraVu 3360, 5330

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.

HP Scitex, NUR Macroprinters,  
DGI, Teckwin, Mutoh, JHF, Jeti

Mimaki, Roland oraz maszyny 
wyposażone w głowice Epson 
DX4.

Mimaki, Roland, Mutoh oraz 
inne maszyny wyposażone w 
głowice Epson DX4/DX5.

Mimaki JV33, 
Maszyny z głowicami Epson DX5.

Seiko S64, Oce 6060, HP 9000.

Vutek, Jeti, głowice Spectra.

XLJet..

Do ploterów UV.

Do ploterów tekstylnychDo 
ploterów solwentowych.

Do ploterów tekstylnych.

Do ploterów tekstylnych.

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor: 
Reprograf SA

Dystrybutor: 
Reprograf SA

Dystrybutor: 
Reprograf SA

Dystrybutor: 
Reprograf SA

Dystrybutor: 
Reprograf SA

Dystrybutor: 
Reprograf SA

Dystrybutor: 
Sico Polska

Dystrybutor: 
Sico Polska

Dystrybutor: 
Sico Polska

Dystrybutor: 
Sico Polska

Dystrybutor: 
SIGNTECH C.E.

Dystrybutor: 
Sun Chemical

Dystrybutor: 
Sun Chemical

Dystrybutor: 
Sun Chemical

Dystrybutor: 
Sun Chemical

Dystrybutor: 
Sun Chemical

Dystrybutor: 
Sun Chemical

Dystrybutor: TeBa

Dystrybutor: TeBa

Dystrybutor: TeBa

Dystrybutor: TeBa

atramenty
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Logo Nazwa Produktu

Star Flex Solit Frontlit

Star Flex Solit Backlit

Star Flex Solit Blockout

STADUR SF

Ikonos Smart Easy

Ikonos Backlit

Ikonos Blockout

Rooftex

Print MI KY / LN

Print N Posst

Print Floor

Materiał na roll-upy  

Solvent Backlit Film

UV Backlit Film

Polyester Roll-Up

Grubość

Jednolity materiał bannerowy z PCW, bezsplotwy, o wyjątkowo 
gładkiej powierzchni. Ma jasną biel strony ekspozycyjnej i szary 
tył. Gramatura: 480 g/m².

Jednolity materiał bannerowy z PCW, bezsplotwy, o wyjątkowo 
gładkiej powierzchni, translucentny. Wysoka i równomierna trans-
misja światła pozwala uzyskać znakomite efekty kolorystyczne na 
chłodnym, niebieskawym odcieniu bieli.
Produkt przeznaczony do wysokiej jakości prac typu backlit 
(roll-upów).

Jednolity materiał bannerowy z PCW, bezsplotwy, o satynowo 
gładkiej powierzchni.
Materiał o chłodnym odcieniu bieli. Produkt przeznaczony 
do wysokiej jakości prac typu blockout. Możliwy jest zadruk 
dwustronny.

Stadur SF – płyty warstwowe, dwustronnie zabezpieczone folią 
ochronną. Warstwy zewnętrzne – białe, spienione PCW  
o grubości 1mm. Materiał wypełniający – XPS.

Unikalny materiał o efektownej strukturze. Druk: do 80 m/h. 
Grubość: 240 µ.

Materiał do podświetleń. Grubość: 210 µ. Szerokości: do 0,914 
do 1,52 m.

Materiał typu blockout. Grubość: 240 µ. Szerokości: od 0,914  
do 1,524 m.

Gramatura: 370 gr/m².
Wysokiej jakości półmatowa tkanina poliestrowa obustronnie 
zaimpregnowana PVC z możliwością obustronnego zadruku. 
Dzięki poprzecznemu układowi włókien  nie zawijają się po 
bokach, jest sztywny, idealnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie 
baner nie jest napięty. 
Szerokość – do 500 cm.

Gramatura: 550 gr/m².
Biały półmatowy  materiał banerowy do druku jednostronnego 
imitujący skórę i płótno.
Szerokość – 150 cm.

Gramatura: 450 gr/m².
Biały półmatowy materiał banerowy do druku jednostronnego 
(samoprzylepny z klejem odejmowanym do wielokrotnego 
użycia).  
Szerokość – 150 cm.
 

Gramatura: 1000 gr/m².             
Biała wykładzina podłogowa do druku, jednostronnie powleczo-
na PVC.  Jest odporna na rozciąganie, rozdarcia i zginanie. Posiada 
miękkie elastyczne podłoże z pianki (grubość 2,5 mm).
Szerokość – do 500 cm.

Materiał z tworzywa sztucznego do roll-upów, wersja NC  
z szarym spodem i nieskręcającą się powierzchnią.

Specjalnie powleczona folia poliestrowa w wykończeniu pół-
błyszczącym, frontprint o grubości 205µ. Dostępne formaty: 0,91 
/ 1,06 / 1,37 / 1,52 x 30m.

Specjalnie powleczona folia poliestrowa w wykończeniu 
pół-błyszczącym, frontprint o grubości 205µ, przeznaczony do 
atramentów UV. Dostępne formaty: 1,06 / 1,37 / 1,52 x 50m.

Kryjąca folia poliestrowa z szarym separatorem o najwyższej 
stabilności wymiarowej, grubość 240µ. Dostępne formaty: 0,91 / 
1,06 / 1,27 x 30m. 

Zastosowanie / przeznaczenie

Produkt przeznaczony do wysokiej jakości prac typu frontlit 
(roll-upów).

Produkt przeznaczony do wysokiej jakości prac typu backlit.

Idealny do wiszących i rozpinanych dekoracji wewnętrznych 
(roll-upów).

Płyty o wyjątkowej  sztywności i bardzo niskiej wadze są 
stosowane jako podłoże do zadruku na ploterach UV, do 
produkcji elementów reklamowych i ekspozycyjnych oraz przy 
produkcji POS.

Do wielu zastosowań wewnętrznych i wystawienniczych. Znako-
miete właściwości wchłaniania atramentu. Także do rollupów.

Najlepszy materiał do podświetleń. Wyrazistość kolorów  
i szczegółów. Druk atramentami solwentowymi i UV.

Najlepszy materiał do roll-upów i innych zastosowań wystawien-
niczych. Bardzo dobre blokowanie światła. Szerki gamut kolorów 
i dobre wchłanianie  atramentu solwentowego (lub UV).

Roll -Up, ścianki wystawiennicze, rolety,  przy mocowaniu do 
sufitu, markizy.
 

Reprodukcje, artystyczne efekty, meble reklamowe . 

Materiał samoprzylepny o szerokim spektrum zastosowań  
w wewnątrz i na zewnątrz.

Wykładzina podłogowa do druku solwentowego i UV. Produkt  
z przeznaczeniem dla: obiektów użyteczności publicznej  
i mieszkań prywatnych. Prosta aplikacja.

Systemy prezentacyjne typu roll-up.

Reklama podświetlana, backlity klasy Premium.

Reklama podświetlana, backlity klasy Premium.

Klasyczne systemy prezentacyjne typu Roll-Up, klasa Premium.

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor: ANTALIS

Dystrybutor: ANTALIS

Dystrybutor: ANTALIS

Dystrybutor: ANTALIS

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: IKONOS
Dystrybutor: Atrium 
Centrum Ploterowe

Producent: Endutex
Revestimentos  
Texsteis S.A.
 

Producent: Endutex
Revestimentos  
Texsteis S.A. 

Producent: Endutex
Revestimentos  
Texsteis S.A. 

Producent: Endutex
Revestimentos  
Texsteis S.A. 

Dystrybutor:
Europapier-Impap

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 Nazwa Produktu

Smooth Display Film

Polyester Pop-Up

Printlux nolite 175 CA

Printlux banner 210

Printlux nolite 360

Solvoprint PP Sand CA

Solvoprint PCV Sand CA

Solvoprint easy panel 
430 B1 CA

Wallpanel 165

Wallpanel 300

EMB Folia błyszcząca do 
podświetleń Backlit Film

EMB Folia Roll up Film 
block-out  

EMB Roll up film grey back

EMB Presentation FILM

EMB Folia POP-UP 
matowa

TU-PRINT
BLOCKOUT ROLL-UP FILM 
PET/PCW

TU-PRINT
FRONTLIT ROLL-UP 
FILM PET

Grubość

Kryjąca folia polipropylenowa z szarym rewersem 
o wysokiej stabilności wymiarowej, grubość 205µ. 
Dostępne formaty: 0,91 / 1,06 x 30m.

Kryjąca folia poliestrowa ze srebrnym rewersem  
o najwyższej stabilności wymiarowej, grubość 340µ. 
Dostępne formaty: 0,91 / 1,06 x 30m.

175µ, sztywny polietylen, biały, satynowy.

Polipropylen o grubości 210µ, matowy, miękki.

Poliester o grubości 350µ. 

Grubość: 220µ, przeźroczysty polipropylen, 
struktura piasku.

Przeźroczyste PCV, o grubości 220µ, struktura 
piasku.

Panel PCV o grubości 430µ, pokrycie do druku.

Grubość: 165µ, Polyester  materiał typu blockout  
z pokryciem satynowym do druku.

Grubość: 300µ, poliester, blockout.

220 g

205 g

170 µ

170 µ

350 gr.

Grubość: 330μm. Powierzchnia: Mat/Mat.
Translucentność: 0%. 
Zadruk: Eco-solvent, Solvent, UV.
Dostępne szerokości: 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52 m.
Dostępne nawoje: 50m.

Grubość: 180μm. Powierzchnia: mat.
Translucentność: 0%.
Zadruk: Eco-solvent, Solvent, UV.
Dostępne szerokości: 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52m.
Dostępne nawoje: 30m.

Zastosowanie / przeznaczenie

Klasyczne systemy prezentacyjne typu Roll-Up.

Klasyczne systemy prezentacyjne typu Pop-Up, klasa Premium.

Dedykowany do zadruku atramentami wodnymi oraz pigmentowymi, zastoso-
wanie do systemów wystawienniczych.
Występuje też w  wersji do zadruku solventowego.

Dedykowany do zadruku tuszami wodnymi, pigmentowymi, zastosowanie do 
roll-upów. Występuje też w wersji do zadruku solventowego.

Dedykowany do zadruku tuszami wodnymi oraz pigmentowymi, idealny do 
ścianek wystawienniczych, do wewnętrznych aplikacji. Występuje też w wersji do 
zadruku solventowego.

Lustrzany zadruk, dedykowany do zadruku tuszami solventowymi, eco-solvento-
wymi, lateksowymi oraz UV. Zastosowanie do ścianek wystawienniczych  
w połączeniu z Filmolux easy panel.

Lustrzany zadruk, zastosowanie do ścianek wystawienniczych, w połączeniu 
z Filmolux easy panel. Połączenie tych dwóch produktów posiada atest 
niepalności, dedykowany do zadruku tuszami solventowymi, ecosolventowymi, 
lustrzany zadruk.

Idealny do ścianek wystawienniczych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrz-
nych, posiada atest niepalności B1.

Dedykowany do systemów wystawienniczych typu roll-up , l-banner z warstwą 
blokującą światło. Do druku solventem i ecosolventem, antyrefleksyjna satynowa, 
biała powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność tuszy, wodoodporny.

Dedykowany do systemów wystawienniczych typu ścianki pop-up z warstwą 
blikującą światło. Do druku solventem i ecosolventem, antyrefleksyjna, biała, 
satynowa powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność tuszy, wodoodporny.

Folia do stosowania na zewnątrz, wodoodporna.

Folia do ścianek roll’up, wodoodporna.

Folia do roll’up z szarym spodem.

Folia do roll’up.

Folia do ścianek pop’up, wodoodporna.

Folia poliestrowe i PCW przeznaczona do produkcji roll-upów i innych systemów 
wystawienniczych.

Folia poliestrowa przeznaczone do produkcji roll-upów i innych systemów 
wystawienniczych.

Dystrybutor

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

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

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Producent: Neschen
Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Dystrybutor:
Median Polska S.A.

Dystrybutor: Median 
Polska S.A.

Producent: DataPlot
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: DataPlot
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: DataPlot
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: DataPlot
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: DataPlot
Dystrybutor: 
Reprograf SA

Producent: Tuplex
Dystrybutor: Tuplex

Producent: Tuplex
Dystrybutor: Tuplex

materiaŁy Pos
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4 Printers S.C.

ul. Lucerny 25/27
04-687 Warszawa
tel. 22 292 39 49, 22 292 38 79
tel. kom. 601 709 101
info@4printers.pl
www.4printers.pl
www.sklep.4printers.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

COLOR LABORATORY 
POLSKA Sp. z o.o.

Plac Defilad 1 
00-901 Warszawa
tel. 22 257 55 41
biuro@color-laboratory.com
www.color-laboratory.com

W 4Printers oferujemy wsparcie oraz doradztwo dla drukarni i agencji reklamo-
wych specjalizujących się w profesjonalnym druku cyfrowym, wielkoformato-
wym i produkcji reklam. Naszym klientom dostarczamy urządzenia do druku, 
laminacji i wykończenia, części zamienne do maszyn, akcesoria do przygoto-
wania aplikacji oraz systemy do ekspozycji wydruków. Świadczymy usługi  
w zakresie doradztwa i informacji dla firm działających w branży reklamowej.

Naszej firmie zaufały już setki drukarni i agencji w Polsce oraz międzyna-
rodowi producenci, liderzy w swoich branżach. 4Printers jest oficjalnym 
dystrybutorem:
•» SEAL Graphics -  laminatory i laminaty do wydruków wielkoformatowych 
•» KORNIT Digital – profesjonalne urządzenia do bezpośredniego druku 
•» na odzieży
•» DAIGE Inc.– ręczne laminatory płynne Ez-Glide
•» Magenta Vision – atramenty solventowe i UV

Oferujemy także urządzenia i atramenty do druku wielkoformatowego pracu-
jące w technologii solwent i UV oraz trybach rolowym i flatbed, producentów 
takich jak Roland, Mimaki, Mutoh, Jeti, Matan. Naszym Klientom dostarczamy 
urządzenia nowe oraz używane, dostępne w komisie na stronie internetowej. 

4Printers to przede wszystkim bardzo szeroka oferta części zamiennych  
i akcesoriów do postprodukcji: 
•» Akcesoria do aplikacji i montażu reklam 
•» Części zamienne do laminatorów SEAL GRAPHICS 
•» Głowice i części zamienne do ploterów 
•» Systemy wystawiennicze 
•» Laminaty rolowe i płynne

Zapraszamy do sklepu internetowego:
www.sklep.4printers.pl

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 Polski: 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 wielkoformatowego (Intelicoat, FOLEX, REGULUS, X-film, MACTAC, 
aem jet, ORACAL, SIHL), płyty z tworzyw sztucznych (SIMONA, STADUR), 
tusze (SERICOL - Color+, 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 wizualnych. 
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.
A nasze motto brzmi: 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

Nasza firma istnieje od 2000 roku. Oferujemy szereg nowoczesnych 
produktów przeznaczonych dla rynku druku wielkoformatowego i 
cyfrowego. Naszą ofertę obejmują: wielkoformatowe plotery rolowe 
(solwentowe i UV), wielkoformatowe plotery płaskie UV, cyfrowe 
drukarki do etykiet, cyfrowe drukarki do odzieży, automatyczne 
zgrzewarki, atramenty do ploterów (UV, solwentowe, ekosolwento-
we, sublimacyjne). Poza sprzedażą samych urządzeń i atramentów 
oferujemy naszym klientom pełne wsparcie techniczne. Wykonujemy 
również profesjonalną kalibracją kolorystyczną drukarek.
Nasi dostawcy to: Unico-Digital (belgijski dostawca farb solwentowych 
i UV), MoorimChemtech (koreański producent farb do druku na tek-
styliach), RTZ Flora i JHF (chińscy producenci ploterów wielkoformato-
wych), MTL (izraelski producent przemysłowych drukarek UV) i firma 
OWN-X (węgierski producent drukarek do etykiet).
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Antalis jest największym europejskim dystrybutorem B2B materiałów 
służących do komunikacji wizualnej. Koncern, z przychodami rocznymi 
na poziomie 3.4 miliarda Euro jest obecny w 55 krajach świata, zajmując 
czwartą pozycję na światowej liście dystrybutorów.
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 powstała w 2000 roku i od początku działalności zajmuje 
się dostarczaniem innowacyjnych maszyn i oprogramowania dla po-
ligrafii. 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 automatycz-
nego przycinania marki Fotoba i profesjonalne urządzenia zgrzewające 
Miller Webmaster.
Firma Digiprint oferuje swoim klientom doskonały zespół serwisowy, 
który prowadzi doradztwo techniczne oraz instalację i serwis wszystkich 
zakupionych u nas urządzeń.

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
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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 Zenith a także laminarek RSC i Kala. Kilka tysięcy 
instalacji świadczy o ogromnym doświadczeniu i profesjonalizmie.
Aktualnie firma zatrudnia prawie 100 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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Firma EPSON oferuje urządzenia do druku Wielkoformatowego 
zseriiStylus Pro.
Urządzenia wykorzystują najwyższej klasy 11-kolorowy zestaw atra-
mentów pigmentowych.
Epson UltraChrome™ HDR.Pozwalający odwzorować 98% wszystkich 
kolorów w skali PANTONE.
Najszybsze na rynku, 5-kolorowe maszyny do zastosowań POS, CAD, 
GIS – EPSON STYLUSPRO 7700 (24”) oraz PRO 9700 (44”) osiągają 
prędkość druku do 43m2/h! Epson dostarcza także najwyższej, 
jakości papiery CAD/GIS/POS, papiery proofingowei do zastosowań  
w profesjonalnej fotografii oraz reprodukcji FineArt. EPSON STYLUS PRO 
GS6000 (64”) jest pierwszym na rynku w 100 proc. ekologicznym plote-
rem, który wykorzystuje 8-kolorowy zestaw atramentów ekosolwento-
wych EPSON ULTRACHROMETM GS. Urządzenie dedykowane jest  
do produkcji dekoracji do wnętrz oraz wysokojakościowych reklam  
i fotografii. Nowość: Epson SureColor SC-S30600 wykorzystuje najnow-
szą głowicę TFP Micro Piezo firmy Epson zapewniającą rozdzielczość 
1440 × 1440 dpi, bezproblemowe działanie, minimalną konserwację 
oraz maksymalny czas pracy bez przestojów (do 29,4 m2/h). Zmniejszo-
no wpływ na środowisko dzięki nowym bezzapachowym  
i bezniklowym czterokolorowymatramentom Epson UltraChrome GS2 
oraz niskiemu zużyciu energii potwierdzonemu.

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

ClingZ - Elektrostatyczna folia bez kleju na ściany, drewno, metal, szkło  
i inne powierzchnie. Możliwość zadruku na maszynach offsetowych, HP 
Indigo i ploterach UV.
PENSTICK – folie adhezyjne (bez kleju) wielokrotnego użytku. Do zadruku 
sitem, offsetem UV, do ploterów solwentowych, UV oraz do flexodruku
ASLAN – szeroki wybór folii do druku, do dekoracji szkła, laminatów 
do różnych zastosowań oraz folie tablicowe w tym do produkcji tablic 
magnetycznych
ATP – certyfikowane laminaty podłogowe ze strukturą, folie do druku, folie 
i taśmy montażowe m.in. o doskonałej 
przejrzystości do mocowania grafik zadrukowaną stroną.
PHOTOTEX - może być naklejany na KAŻDĄ płaską powierzchnię. Jest 
repozycjonowalny do 200 razy! nie niszczy powierzchni, a dzięki teksturo-
wanemu wykończeniu zapewnia wysoką jakość grafik
ASPHALT ART – antypoślizgowe podłoża do druku grafik na outdooro-
wych 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 logomaty
Continental Grafix – certyfikowane folie i materiały typu OWV. Europejskie 
certyfikaty.

Oddział: 
Nowy Sącz, tel. 605 434 434, anna@dyskret.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, prze-
glądami okresowymi drukarek i ploterów drukujących oraz dostarczaniem 
części zamiennych.
Endutex potwierdza swoją pozycję na rynku światowym systemem jakości 
ISO 9002, uruchomieniem produkcji tkanin o szerokości do 500 cm oraz 
licznymi europejskimi certyfikatami. Oferta nasza jest najszerszą oraz naj-
bardziej profesjonalną z propozycji skierowanych do wielkoformatowych 
drukarni cyfrowych z zakresu materiałów powlekanych.

Oddział: 
ul. 1go maja 63 h, 96-300 Żyrardów, tel. 46 854 23 72, darek@endutex.pl
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W portfolio Agfa Graphics znajdą Państwo plotery z rodziny :Anapurna oraz 
:Jeti, jak również przemysłowe maszyny :M-Press i :Dotrix. Łącznie to kilkanaście 
modeli do drukowania solwentowego, UV (zarówno na podłożach płaskich, 
jak i z roli) oraz bezpośrednio na tkaninach. Innowacyjne rozwiązania czynią te 
plotery najwydajniejszymi urządzeniami w swojej klasie. 
Przykładowe modele UV to  :Anapurna M4f, :Anapurna Mw, :Anapurna M1600, 
:Anapurna M2050 i :Anapurna M2540 FB, a także :Jeti 1224 HDC, :Jeti 3020  
Titan, :Jeti 3348 Galaxy i JetSpeed. Do bezpośredniego drukowania na tkani-
nach :Jeti 3324 Aquajet; oraz do drukowania solwentowego :Jeti 3324 Solvent 
RTR, :Jeti 3348 HSS RTR i :Jeti 5024 Solvent RTR. 
Pozostałe to linie produkcyjne :M-Press Tiger i :M-Press Leopard – przemysłowe 
maszyny „flatbed” łączące technologię UV z sitodrukową, oraz :Dotrix Modular  
– najwydajniejsza 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 eksploatacyjnych. 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 umożliwia 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.

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

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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EPSON EUROPE B.V. 

Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66, 02-690 
Warszawa
tel. 22 375 75 00
LFP@epson.pl
www.epson.pl

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 

ENDUTEX Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków
tel./fax 12 427 24 67
tel. 12 427 24 69 
endutex@endutex.pl
www.endutex.pl

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
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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.

W Polsce Europapier-Impap świadczy swoje usługi od 1991 r., ponad 20 lat! 
Magazyn centralny o powierzchni 13 800 m2 (10 000 produktów) znajduje 
się w Błoniu k. Warszawy. Firma posiada oddziały w 4 miastach oraz salon 
sprzedaży w Bielsku-Białej. 75 przedstawicieli handlowych i dział telesprze-
daży zapewniają szybki kontakt z Klientem. Dzięki współpracy z wiodącymi 
producentami na całym świecie, Europapier-Impap oferuje produkty wyso-
kiej jakości, spełniające oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców.  
W 2007 roku firma uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność funkcjono-
wania organizacji z wymogami ISO 9001:2000, zaś w 2008 roku, jako pierw-
szy dystrybutor w Polsce, otrzymała certyfikaty środowiskowe FSC® i PEFC.

Jesteśmy dystrybutorem renomowanych producentów: ORAFOL – folie 
samoprzylepne w rolach i arkuszach, laminaty i inne; JAC – folie i papiery 
samoprzylepne w arkuszach; FASSON – folie i papiery samoprzylepne w 
rolach; LENZING – papiery do zadruku offsetowego i solwentowego. 
Szeroka oferta materiałów do druku: offsetowego, sitodruku, solwentowego 
oraz materiałów ploterowych i pomocniczych. Dostępność banerów: 
frontlit, backlit, blockout, siatka, płyt PCV spienione oraz roll-upów.

Oferujemy cięcie pod format banerów i tworzyw sztucznych oraz realizuje-
my dostawy na terenie całego kraju w 24 godziny. 

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
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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

Igepa Polska jest częścią Igepa Group – największego dystrybutora papie-
rów 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 pro-
dukty 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

TKANINY POWLEKANE do druku:

SOLVENTOWEGO, SUBLIMACYJNEGO, UV, SITODRUKU.

Zastosowanie: 
Reklama zewnętrzna i  wewnętrzna.
Podświetlenia na tkaninie. 
Pneumatyka (dmuchańce).
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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. Boryszewska 22,
05-462 Wiązowna

biuro@kmlsolutions.pl
www.kmlsolutions.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

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 funkcjono-
wanie Państwa biznesu. Od 2009 r. jesteśmy autoryzowanym dealerem 
niezawodnych i cenionych na świecie maszyn firmy Roland. Od 2011 r. 
jesteśmy także oficjalnym Agentem firmy Agfa Graphics. Stawiamy na 
innowacyjne i kompleksowe rozwiązania do druku wraz z profesjonal-
nym 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 najnowszej generacji głowicach 
RICOH GEN4. Dodatkowo, dzięki naszemu doświadczeniu w produkcji, 
chcielibyśmy wesprzeć naszych Klientów w rozwoju ich działalności, ofe-
rując całościowy model biznesowy: maszyny, wsparcie w finansowaniu, 
atrament, serwis oraz szkolenia.

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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Plastics Group jest czołowym dystrybutorem płyt, folii, profili i półproduk-
tów z tworzyw sztucznych. Dostarczamy wysokiej klasy materiały mające 
zastosowanie w wielu branżach: reklamie, budownictwie, przemyśle, 
opakowaniach i poligrafii.
Oferta branży graficznej i druku cyfrowego obejmuje takie materiały 
jak: folie ploterowe, folie do druku cyfrowego, folie sitodrukowe, banery 
laminowane i powlekane, folie magnetyczne, folie odblaskowe, folie typu 
flex i flock, a także folie i papiery transportowe. Jakość naszych towarów 
gwarantują producenci takich marek jak Avery Dennison, Chemica, Hexis, 
Obeican, R-tape, Politape i ATP. 
Oddziały firmy rozmieszczone na terenie całego kraju zapewniają szybkość 
obsługi i ciągłość dostaw. Nadrzędnym celem firmy jest ciągłe podwyższa-
nie jakości. Spełniamy standardy i posiadamy certyfikat ISO 9001. Gwaran-
tujemy wysokiej jakości produkty wraz z wszechstronnym serwisem.

Oddziały:
Magazyn Centralny - Rychwał k. Konina - Dąbroszyn 73 B, tel. 63 246 48 00, rychwal@plastics.pl 
Gdańsk - ul. Olsztyńska 3, tel./fax 58 553 89 89; gdansk@plastics.pl
Gdynia - ul. Krzywoustego 8, 81-035 Gdynia  tel. 58 663 15 45; gdynia@plastics.pl
Koszalin - ul. Szczecińska 14/18, 75-135 Koszalin  tel. 94 347 15 38, koszalin@plastics.pl
Lublin - Al. Witosa 18 A, 20-315 Lublin  tel. 81 441 01 21; lublin@plastics.pl
Olsztyn - Al. Piłsudskiego 72 D,10-450 Olsztyn  tel./fax 89 533 51 35; olsztyn@plastics.pl
Opole - ul. Dworska 2, 45-750 Opole  tel./fax 77 454 24 21; opole@plastics.pl
Rzeszów - ul. Boya-Żeleńskiego 16, tel. 17 857 75 555; rzeszow@plastics.pl
Szczecin - ul. Piskorskiego 21, tel. 91 432 08 17; szczecin@plastics.pl
Warszawa - ul. Kolumba 40, tel. 22 575 08 53/43/63; warszawa@plastics.pl 
Wrocław - ul. Robotnicza 70 E, tel. 71 797 77 80; wroclaw@plastics.pl
Zamość - ul. Kilińskiego 70, tel./fax 84 639 29 53; zamosc@plastics.pl
Zielona Góra - ul. Działkowa 19, tel. 68 453 37 44 ; zielonagora@plastics.pl
Bydgoszcz - tel. 784 055 300 | Łodź - tel. 784 055 400 | Toruń - tel. 784 055 200

Plastics Group Sp. z o.o.

ul. Kolumba 40
02-288 Warszawa  
tel. 22 575 08 00
centrala@plastics.pl
www.plastics.pl 

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. 

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 gamę 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.
Od 1-go kwietnia 2011 roku firma został autoryzowanym dystrybutorem 
Mimaki w zakresie maszyn do druku sublimacyjnego oraz rozszerzyła 
swoją ofertę o profesjonalne kalandry włoskiej firmy Monti Antonio.
Od początku swojego istnienia firma przede wszystkim jest zorientowana
na potrzeby klienta i jego obsługę. Aby temu sprostać posiadamy biura
handlowe w 5 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;
Poznań; tel. 61 852 52 45, poznan@sico.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

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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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

Reprograf jest dostawcą rozwiązań dla każdego segmentu rynku poligra-
ficznego – 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 wykwalifikowanych 
pracowników. Zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie łączenia 
rozwiązań cyfrowych i analogowych, a także dostarczaniem odpowiednie-
go oprogramowania, optymalizującego pracę drukarń. Reprograf świadczy 
również usługi serwisowe na terenie całego kraju.  
W zakresie druku wielkoformatowego oferuje urządzenia w różnych  
technologiach: 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, EFI Vutek. 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

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

Firma SIGNTECH C.E. działa na rynku reklamy wielkoformatowej od  
20 lat i od początku swojej działalności zajmuje się dostarczaniem kom-
pleksowych rozwiązań dla wielkoformatowego druku cyfrowego. Oferta 
firmy oparta jest na znanych i sprawdzonych rozwiązaniach. Obecnie 
reprezentujemy na rynku polskim takie firmy jak:
•» Swiss Q Print, szwajcarski producent najwyższej jakości hybrydowych 

drukarek UV
•» Intec Printing Solutions, drukarki cyfrowe przeznaczone do druku 

krótkich spersonalizowanych serii oraz wysokich gramatur (do 512 g).

W dziedzinie urządzeń do obróbki wydruków cyfrowych oferujemy:
•» zgrzewarki klinowe Sinclair Equipment Company
•» przycinarki cyfrowe Fotoba
•» oczkarki hiszpańskiej marki Jover
•» stoły frezujące Kimla

Od lat jesteśmy dostawcą systemów do produkcji reklam wielkofor-
matowych w technologii elastycznego lica EKOSIGN oraz EKOSIGN 
LIGHT. Oferowane przez nas systemy umożliwiają konstruowanie 
wielkoformatowych reklam takich jak: kasetony, litery przestrzenne, 
tablice reklamowe.

Uzupełnieniem naszej oferty są wysokiej jakości media dostarczane 
przez holenderską firmę BN -tapety do druku cyfrowego i canvas. 

SIGNTECH C.E. SP. Z O.O.

ul. Podmiejska 35
41-940 Piekary Śląskie
tel. /32/ 254 81 20
fax /32/ 254 85 27
Marketing@signtech.com.pl
www.signtech.com.pl
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Joker

ul. Jadwigi 20
ul. Żyzna 13M
42-200 Częstochowa
tel. 34 365 13 72
www.tkaninypowlekane.pl

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 materiałów do 
produkcji reklamy w Europie Środkowej. Firma zatrudnia obecnie 70 pracowni-
ków 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 sitodruku, folie graficzne 
samoprzylepne, folie magnetyczne, produkty odblaskowe, taśmy dwustronne, 
tworzywa do grafiki 3D, farby  
i chemia do sitodruku oraz szeroka gama akcesoriów. Integart oferuje nastę-
pujące 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 przedstawicielem wiodących marek 
jak HP Scitex, HP Designjet, Seal, Drytac  
i Zund. We współpracy z BMC Craft oferuje także nowatorskie w skali świa-
towej 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

Tuplex jest największą firmą dystrybucyjną i niekwestionowanym liderem w branży 
tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiadamy sieć magazynów 
zlokalizowanych w 18 miastach Polski, z nowoczesną centralą w Warszawie. Tak 
rozbudowana baza logistyczna zapewnia doskonałą koordynację dostaw, krótki czas 
realizacji zamówienia i dostępność wszystkich produktów. Od wielu lat poszukujemy  
i wprowadzamy na rynek nowe produkty przeznaczone dla twórców reklam, projektantów, 
scenografów i plastyków. Szeroka gama barw, różnorodność formatów, grubości  
i rodzajów tworzyw potrafi wyzwolić potencjał twórczy oraz zainspirować do poszukiwań 
ciekawych pomysłów. Tuplex oferuje materiały powszechnie używane do produkcji 
kasetonów reklamowych, stojaków, szyldów, ekspozytorów, jak również elementów 
wyposażenia wnętrz i stoisk targowych. Duży segment stanowią również media do 
zadruku cyfrowego, natomiast nowością są podświetlenia i wyświetlacze LED. W naszej 
ofercie znajdują się: płyty PMMA, PCW, PET, PS, HIPS, ABS, kompozyty reklamowe, folie 
twarde PP i PCW, folie ploterowe, folie do zadruku cyfrowego, tkaniny do zadruku 
cyfrowego, tkaniny plandekowe, wyświetlacze i podświetlenia LED.

Oddziały: 
BIAŁYSTOK - tel. 85 662 33 53, tel. 85 662 30 88, bialystok@tuplex.pl
BYDGOSZCZ - tel. 52 581 23 43, bydgoszcz@tuplex.pl
CZĘSTOCHOWA - tel./fax 34 324 77 42, tel. 34 368 34 19, czestochowa@tuplex.pl
GDAŃSK - tel. 58 340 01 30/32/33, gdansk@tuplex.pl
GLIWICE - tel./fax 32 231 16 73, gliwice@tuplex.pl
KALISZ - tel./fax 62 501 64 44, tel./fax 62 501 63 33, kalisz@tuplex.pl
KATOWICE - tel./fax 32 204 89 50, tel./fax 32 255 71 80, katowice@tuplex.pl
KIELCE - tel./fax  41 361 20 22, tel./fax 41 361 20 23, kielce@tuplex.pl
KRAKÓW - tel./fax 12 262 06 06, tel./fax 12 260 25 50, krakow@tuplex.pl
LUBLIN - tel. 81 759 70 33, lublin@tuplex.pl
ŁÓDŹ - tel. 42 676 26 28, fax 42 676 30 60, lodz@tuplex.pl
OLSZTYN - tel. 89 532 22 00/01, tel./fax 89 533 40 68, olsztyn@tuplex.pl
POZNAŃ - tel/fax 61 872 10 82, tel/fax  61 872 10 83, poznan@tuplex.pl
RZESZÓW - tel./fax 17 863 53 54, tel./fax 17 863 00 09, rzeszow@tuplex.pl
SZCZECIN - tel. 91 460 04 22, szczecin@tuplex.pl
WŁOCŁAWEK, tel./fax 54 412 14 01, tel./fax 54 412 14 02
WROCŁAW, tel. 71 342 42 10/11/12, fax. 71 342 04 75, wroclaw@tuplex.pl

Tuplex Sp. z o.o.

ul. Księcia Ziemowita 19
03-778 Warszawa
tel. 22 511 31 00
warszawa@tuplex.pl
www.tuplex.pl 
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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
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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
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Ricoh Aficio™ SP 5210DN 
Łatwa w obsłudze i wysoko wydajna drukarka dedykowana dla biur i grup 
roboczych. Oferuje wysoką prędkość drukowania (50 str./min.), automatycz-
ny druk dwustronny, toner all-in-one oraz najnowsze funkcje bezpieczeń-
stwa. Charakteryzuje się doskonałym prowadzeniem papieru. Dla większych 
grup roboczych istnieje możliwość rozbudowania drukarki dodając 5 kaset 
na papier. Standardową pojemność 650 arkuszy papieru, można rozszerzyć 
do maksymalnie 2850 arkuszy. Automatycznie wykrywa rozmiar papieru, 
obsługuje papier o gramaturze od 52 do 220g/m². Drukarka ma zainsta-
lowany oryginalny moduł IPDS™, który usprawnia procesy druku łącząc 
łatwość zarządzania dokumentami i redukcję kosztów. 

Dystrybutor: RICOH POLSkA

Ricoh Aficio™ SP 5210SF  
Kompaktowe, funkcjonalne i łatwe w obsłudze urządzenie typu 4w1 (dru-
karka, kopiarka, skaner, faks). Urządzenie ma w standardzie wbudowany faks 
i oferuje skanowanie w kolorze. Zapewnia dostęp do funkcji kopiowania, 
skanowania i faksu także w momencie, gdy drukowane są inne zadania. 
Oferuje wysoką prędkość drukowania (50 str./min.), obsługuje szeroki zakres 
nośników o gramaturze od 52 do 220g/m².  Standardowy model urządzenia 
wielofunkcyjnego oferuje pojedynczą kasetę na papier o pojemności 550 
arkuszy – idealną dla małych środowisk biurowych. Większe grupy robocze 
mogą rozszerzyć urządzenie o trzy dodatkowe kasety, aż do maksymalnej 
pojemności 2300 arkuszy. 

Dystrybutor: RICOH POLSkA

NOWOŚCI*** 
MASZYNY DO DRUKU 
CYfROWEgO

NOWOśCI 
SAMSUNgA 
Z SErII Ml
-2160/2165W 

Samsung Electronics Polska wprowadza 

nową serię drukarek laserowych ML-2160/2165W, 

przeznaczonych do użytku domowego i osobistego 

dla tych konsumentów, który poszukują prostych 

w obsłudze rozwiązań. Te kompaktowe urządzenia 

oferują użytkownikom maksymalną funkcjonalność, 

w tym drukowanie mobilne i bezprzewodowe, dzięki 

czemu są one bardziej wydajne i pozwalają zwiększyć 

efektywność pracy. Drukarki laserowe ML-2160/2165W 

posiadają standardową pojemność 150 arkuszy A4 

przy drukowaniu 20 stron na minutę, a przy tym są  

o 22% mniejsze od innych porównywalnych drukarek 

o tej samej pojemności.

Dystrybutor: Samsung Electronics Polska

SCX-3400 
DlA MAłYCH 
I śrEDNICH 
PrZEDSIębIOrSTW   

Samsung Electronics Polska wprowadza 

nową linię drukarek wielofunkcyjnych - serię  

SCX-3400. Urządzenia łączą w sobie prostotę obsługi 

i niezawodność działania, umożliwiając drukowanie, 

skanowanie, kopiowanie oraz obsługę faksu przy 

zachowaniu niskich kosztów eksploatacji. Nowe 

urządzenia zostały opracowane z myślą o małych  

i średnich przedsiębiorstwach, aby zapewnić szybkie 

drukowanie i efektywność pracy. Seria SCX-3400 

została opracowana z myślą o stworzeniu oszczędnych 

pod względem kosztów, a zarazem przyjaznych dla 

środowiska urządzeń. Przycisk Eco Button przełącza 

drukarki na tryb Eco, w którym automatycznie 

oszczędzają one zużycie energii, tonera i papieru. 

Drukarki są wyposażone w szybki procesor  

o taktowaniu 433 MHz oraz do 128 MB pamięci, dzięki 

czemu mogą drukować do 20 stron A4 na minutę. 

Dystrybutor: Samsung Electronics Polska

XErOX 
PHASEr 
7800

Phaser 7800 powstał w odpowiedzi na 

potrzeby najbardziej wymagających klientów: 

grafików, projektantów, agencji kreatywnych i osób 

zajmujących się designem.Xerox Phaser 7800 jest 

zaopatrzony w narzędzia dbające o najwyższej 

jakości, głęboki kolor produkowanych materiałów  

i bogate opcje wykończenia. Drukujący  

w rzeczywistej rozdzielczości 1200 x 2400 dpi, Phaser 

7800 podkreśla najmniejsze detale w obrazach, na 

zdjęciach i grafikach. Urządzenie drukuje na papierze 

o gramaturze  do 350 g/m2 , a w trybie dwustronnym 

300 g/m2. Jest to pierwsze urządzenie tej klasy  

z obsługą papieru o tak wysokich gramaturach.

Dystrybutor: Xerox Polska

XErOX 
WOrkCENTrE 3045 

Czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne 

WorkCentre 3045 oferują swoim użytkowników 

szybkość druku do 24 str/min, w rozdzielczości  

1200 x 1 200 dpi. Zastosowana w nich technologia  

HiQ LED oznacza, że sprzęt jest mniejszy, lżejszy,  

składa się z niewielkiej ilości części, jest również cichy, 

czyli nie przeszkadza w codziennej pracy. Urządzenia  

mają również opcję faksowania oraz skanowania  

w rozdzielczości 1 200 x 1 200 dpi.

Dystrybutor: Xerox Polska

NOWOść kONICA 
MINOlTA- bIZHUb 
PrO C6000l

Bizhub PRO C6000L Konica Minolta jest prze-

znaczony dla firm poszukujących wydajnego urzą-

dzenia do druku niskonakładowego oraz takich, które 

dopiero zamierzają wejść na rynek cyfrowego druku 

produkcyjnego. Ze względu na cenę, jakość wydruków 

oraz niezawodność bizhub PRO C6000L jest dla nich 

idealnym rozwiązaniem. Urządzenie wyposażone jest 

w wiele zaawansowanych rozwiązań stosowanych do-

tychczas w rodzinie bizhub PRESS C6000/7000/8000. 

Należy do nich m.in. unikalny system przetwarzania  

i kontroli jakości obrazu. Dzięki zastosowanym rozwią-

zaniom oraz użyciu ekologicznego tonera polimeryzo-

wanego Simitri® HD, urządzenie wyróżnia się wyjątko-

wą ostrością i jakością druku.  

Dystrybutor: Konica Minolta
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Phaser 7800 dla grafików  
i projektantów
Xerox uzupełnia swoje portfolio o innowacyjny model Phaser 7800 – kolorową drukarkę 

formatu SRA3. Nowy produkt powstał w odpowiedzi na potrzeby szczególnie wyma-

gających klientów: grafików, projektantów, agencji kreatywnych i osób zajmujących się 

designem. Przy użyciu Phaser 7800 profesjonaliści łatwiej stworzą kolorowe reklamy oraz 

wszelkiego rodzaju materiały marketingowe i sprzedażowe. Jest zaopatrzony w specjalne 

narzędzia dbające o najwyższej jakości, głęboki kolor produkowanych materiałów oraz 

daje możliwość wykorzystania profesjonalnych opcji wykończenia.  Drukuje w rzeczywi-

stej rozdzielczości 1200 x 2400 dpi. Osiągające prędkość 45 stron na  minutę, urządzenie 

pracuje na materiałach bardzo różnej gramaturze– od 75 do 350 g/m2 – i w większej 

gamie rozmiarów niż konkurencyjne drukarki. Cena zaczyna się od 22 990 zł netto. 

Nowy system produkcyjny 
Konica Minolta 
Konica Minolta wprowadza na polski rynek nowy system produkcyjny do 

niskonakładowego druku kolorowego - bizhub PRO C6000L. Przeznaczony 

jest dla drukarni i punktów poligraficznych, które potrzebują urządzeń do 

druku niskonakładowego lub takich, które dopiero zamierzają wejść na rynek 

cyfrowego druku produkcyjnego. Bizhub PRO C6000L wyposażony jest w wiele 

rozwiązań stosowanych dotychczas w rodzinie bizhub PRESS C6000/7000/8000. 

Należy do nich unikalny system przetwarzania i kontroli jakości obrazu  S.E.A.D. II, 

który zapewnia jakość zbliżoną do druku offsetowego i pozwala na optymalnie 

wykorzystanie możliwości mechanizmu drukującego, system obrazowania 

rastrem częstotliwościowym (FM) oraz monitorowania stabilności i sterowania 

gęstością druku. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom oraz użyciu ekologicznego 

tonera polimeryzowanego Simitri® HD, bizhub wyróżnia się wyjątkową ostrością 

i precyzją obrazu w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi x 8 bitów w trybie pełnego 

koloru. Umożliwia zaawansowane zarządzanie nośnikami o gramaturze do  

300 g/m2 włącznie. Dzięki technologii podawania papieru z asystą powietrzną, 

a także pojemności do 4250 arkuszy pozwala na obsługę długich cykli drukowa-

nia z prędkością do 60 stron na minutę.

CYfrOWE 
SYSTEMY NA 
PAPIEr CIągłY 
W rICOH POlSkA 
Ricoh Polska wprowadza do swojej oferty systemy 

cyfrowego druku produkcyjnego na papier ciągły 

– InfoPrint 4100 oraz InfoPrint 5000. Wprowadzenie 

produktów marki InfoPrint jest kluczowym krokiem  

w budowie oferty Ricoh Production Printing  

w Polsce. Drukarki z linii InfoPrint 4100 to popularne  

w Polsce i sprawdzone przy największych obciążeniach 

systemy cyfrowego druku transakcyjnego. Oferują 

one jedne z największych prędkości na rynku druku 

elektrofotograficznego. Wprowadzone do oferty  

w 2011 roku, drukarki z serii T oferują szereg konfiguracji  

i układów (simpleks, dupleks, liniowy, U oraz L). Obsługują 

one szeroką gamę papierów, w tym papiery specjalne, 

powlekane oraz lakierowane punktowo. Linia InfoPrint 

5000 to drukarki atramentowe na papier ciągły, oferujące 

druk kolorowy i monochromatyczny oraz rozwiązania 

druku MICR w wielu prędkościach.

Systemy InfoPrint 5000 są oparte na tej samej technologii, 

ale przygotowane do szerokiej gamy zastosowań 

i zróżnicowanych nakładów. Wszystkie dostarczają 

niezwykle wysoką jakość zapewniając jednocześnie 

maksymalną wydajność i oszczędność energii.  

W urządzeniach można stosować różne atramenty 

(pigmentowe i żywiczne). Urządzenia wspierają wiele 

strumieni danych w tym AFP, Postscript i PDF.

PIErWSZA 
W POlSCE 
INSTAlACJA 
UrZąDZENIA OCé 
VArIOPrINT 95   
Jesienią ubiegłego roku kolejne rozwiązanie Océ 

rozpoczęło pracę w biurze projektowym CEGROUP. Tym 

razem park maszynowy firmy został rozbudowany  

o urządzenie Océ VarioPrint 95 - jest to pierwsza w Polsce 

instalacja tego monochromatycznego systemu do druku 

cyfrowego. - Nasza firma od wielu lat korzysta z rozwiązań 

Océ, zarówno w małym, jak i wielkim formacie – tłumaczy 

Radosław Radziecki, właściciel CEGROUP  - Nasze 

biuro stale się rozwija i realizujemy coraz większą ilość 

wydruków, dlatego z niecierpliwością oczekiwaliśmy 

na premierę najnowszego wysokowydajnego systemu. 

Seria urządzeń Océ VarioPrint 95-105-120-135 została 

zaprojektowana w oparciu o innowacyjną technologię 

Océ DirectPress, która gwarantuje wysoką jakość przy 

minimalnym negatywnym wpływie na środowisko 

naturalne. Wszystkie urządzenia z serii Océ VarioPrint 

95-105-120-135 zostały wyposażone w kontroler Océ 

PRISMAsync, zapewniając tym samym operatorom 

intuicyjne podejście do obsługi cyklu drukowania. Firma 

CEGROUP oprócz najnowszego urządzenia Océ VarioPrint 

95 posiada obecnie rozwiązania wielkoformatowe Océ 

TDS600 i Océ Color Wave300 oraz kolorowe urządzenie 

wielofunkcyjne Océ CS173.

PAPIEr POWlEkANY 
CHOrUS PrINT  
W OfErCIE 
EUrOPAPIEr-IMPAP
Już od stycznia w regularnej dystrybucji Europapier-

Impap nowość – CHORUS PRINT GLOSS I SILK – wysokiej 

jakości papier powlekany drzewny do druku jedno 

– i wielokolorowego.  Szczególnie polecany do druku 

publikacji, czasopism, periodyków, gazetek, ulotek. 

Charakteryzuje się: wysoką nieprzezroczystością, 

doskonałą jakością powleczenia, ciepłym odcieniem bieli, 

wyjątkowo gładką i jednorodną powierzchnią, bardzo 

wydajną przerabialnością na maszynach drukarskich.

WIElOfUNkCYJNA 
DrUkArkA OkI 
NAgrODZONA 
W SINgAPUrZE
Firma Oki Data Corporation została wyróżniona 

prestiżową nagrodą HardwareMAG’s Best Performance 

Award w kategorii „Color LED All-In-One Shootout” za 

wielofunkcyjną drukarkę MC361dn. Spośród szerokiej 

gamy wprowadzonych ostatnio na rynek drukarek 

wielofunkcyjnych opartych na technologii LED, magazyn 

rygorystycznie ocenił produkty czterech wiodących 

producentów tych urządzeń. Drukarka MC361dn 

wyróżniła się wysoką wydajnością, została doceniona 

także za szybkość druku kolorowego (22 stron na minutę) 

i druku monochromatycznego (24 stron na minutę), 

jak również za automatyczny druk dwustronny oraz 

doskonałą obsługę szerokiej gamy nośników. Urządzenie 

zaprojektowano z myślą o ekonomicznym biznesie, 

dlatego użytkownicy mogą teraz w pełni korzystać  

z elastyczności drukarki wielofunkcyjnej, na którą składa 

się wysoce konkurencyjna cena wyjściowa, która w żaden 

sposób nie umniejsza funkcjonalności sprzętu.

bUYErS lAb 
NAgrADZA bIZHUb 
PrESS C7000
Bizhub PRESS C7000 Konica Minolta został nagrodzony 

prestiżowym wyróżnieniem „BLI 5-star”. Eksperci BLI prze-

testowali i potwierdzili wszystkie jego zalety deklarowane 

wcześniej przez producenta. Specjaliści Buyers Lab szcze-

gólnie wysoko ocenili spójną jakość wydruków i szybkość 

przetwarzania. Spójność kolorystyczna prac otrzymy-

wanych z bizhub PRESS C7000 okazała się najwyższa w 

historii dotychczas przeprowadzanych testów urządzeń 

drukujących w niskich nakładach. Dlatego właśnie BLI 

zdecydowało się przyznać aż pięć gwiazdek w tej kategorii 

za najmniejszy stwierdzony dryft kolorów. System bizhub 

PRESS C7000 drukuje z prędkością 71 kolorowych stron 

na minutę, przy jakości obrazu 1200x1200 dpi i z 8-bitową 

głębią koloru. W urządzeniu zastosowano opracowany 

przez Konica Minolta toner polimeryzowany Simitri HD 

oraz zaawansowaną technologię przetwarzania kolorów 

S.E.A.D. II, rastrowanie stochastyczne, monitoring stabil-

ności i kontrolę gęstości. Można w nim stosować szeroka 

gamę nośników, w tym papiery o gramaturze do 300 g/m2.
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URZąDZENIA  WIELOfUNKCYJNE

Oki MC351dn 
Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie.
Prędkość drukowania: do 22 str./min.
Wydajność tonera: czarny: do 3500 stron; C/M/Y: do 
2000 stron.
Maksymalna rozdzielczość druku: Technologia 
wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi.
Druk dwustronny: tak.
Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600 dpi.
Funkcje kopiowania: szybkość kopiowania: do 
22 str./min (kolor), do 24 str./min (mono); zoom 25-
400%; maksymalna liczba kopii: 99.
Funkcje faksowania: brak.
Miejsce docelowe skanowania: FTP, HTTP, pamięci 
USB, E-mail, TWAIN, CIFS.
Funkcje skanowania: rozdzielczość optyczna: 
1200x1200 dpi; szybkość skanowania: do 20 str./min 
(kolor), do 30 str./min (mono); 7 poziomów ustawienia 
kontrastu; zapis do formatu: PDF, M-TIFF, JPEG, XPS; 
automatyczny dwustronny podajnik dokumentów 
(RADF) na 50 arkuszy.
Gwarancja: 3 lata.
Dystrybutor:  Oki Systems (Polska)

Oki MC361dn  
Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, fax.
Prędkość drukowania: do 24 str./min.
Wydajność tonera: czarny: do 3500 str.; C/M/Y: do 2000 str.
Maksymalna rozdzielczość druku: Technologia wielopo-
ziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi.
Druk dwustronny: tak. 
Rozdzielczość kopiowania: do 600 dpi.
Funkcje kopiowania: szybkość kopiowania: do 22 
str./min (kolor), do 24 str./min (mono); zoom 25-400%; 
maksymalna liczba kopii: 99.
Funkcje faksowania: złącza: RJ11 x 2 (Linia/Tel), PSTN, PBX 
Line; prędkość: ITU-T G3(Super G3) do 33,6 kbps, 3 sekundy 
na stronę, JBIG 2 sekundy na stronę; szybkie wybieranie: 
16 przycisków szybkiego wybierania (8 x 2 przy użyciu 
klawisza zmiany rejestru), 100 numerów;  grupy: do 20; lista 
rozgłaszania: maksimum 100; pamięć stron: 4 MB (ok. 200 
wysłanych i odebranych stron).
Miejsce docelowe skanowania: FTP, HTTP, pamięci USB, 
E-mail, TWAIN, CIFS.
Funkcje skanowania: rozdzielczość optyczna: 1200x1200 
dpi; szybkość skanowania: do 20 str./min (kolor), do 30 str./
min (mono); 7 poziomów ustawienia kontrastu; zapis do 
formatu: PDF, M-TIFF, JPEG, XPS; automatyczny dwustronny 
podajnik dokumentów (RADF) na 50 arkuszy.
Gwarancja: 3 lata.
Dystrybutor:  Oki Systems (Polska)

Oki MC561dn  
Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, fax
Prędkość drukowania: do 30 str./min.
Wydajność tonera: do 5000 stron 
Maksymalna rozdzielczość druku: Technologia 
wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi.
Druk dwustronny: tak.
Rozdzielczość kopiowania: do 600 dpi.
Funkcje kopiowania: szybkość kopiowania: do 22 
str./min (kolor), do 24 str./min (mono); zoom 25-400%; 
maksymalna liczba kopii: 99
Funkcje faksowania: złącza: RJ11 x 2 (Linia/Tel), PSTN, 
PBX Line; prędkość: ITU-T G3(Super G3) do 33,6 kbps, 3 
sekundy na stronę, JBIG 2 sekundy na stronę; szybkie 
wybieranie: 16 przycisków szybkiego wybierania (8 x 
2 przy użyciu klawisza zmiany rejestru), 100 numerów;  
grupy: do 20; lista rozgłaszania: maksimum 100; pamięć 
stron: 4 MB (około 200 wysłanych i odebranych stron)
Miejsce docelowe skanowania: FTP, HTTP, pamięci 
USB, E-mail, TWAIN, CIFS
Funkcje skanowania: rozdzielczość optyczna: 
1200x1200 dpi; szybkość skanowania: do 20 str./min 
(kolor), do 30 str./min (mono); 7 poziomów ustawienia 
kontrastu; zapis do formatu: PDF, M-TIFF, JPEG, XPS; 
automatyczny dwustronny podajnik dokumentów 
(RADF) na 50 arkuszy
Gwarancja: 3 lata
Dystrybutor:  Oki Systems (Polska)

Samsung SCX-3400 
Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie
Prędkość drukowania: 20 str./min.
Wydajność tonera: 1500 stron. 
Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200dpi
Druk dwustronny: nie
Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600dpi (Optical), 
4800 x 4800dpi (Enhanced)
Funkcje kopiowania: ID Copy / Collation Copy / Poster 
Copy / Clone Copy / N-up Copy
Funkcje faksowania: Multi- Send / Delayed Send / 
Priority Send / Secure Receive / Fax Forwarding
Miejsce docelowe skanowania: Scan to Client (PC)
Gwarancja: 2 lata
Dystrybutor:  Samsung Electronics Polska

Oki MC851dn  
Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, fax
Prędkość drukowania: do 34 str./min.
Wydajność tonera: czarny: do 7000 stron; C/M/Y: do 
7300 stron.
Maksymalna rozdzielczość druku: Technologia 
wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi
Druk dwustronny: tak
Rozdzielczość kopiowania: do 600 dpi
Funkcje kopiowania: szybkość kopiowania: do  
22 str./min (kolor), do 34 str./min (mono); zoom 25-
400%; maksymalna liczba kopii: 999
Funkcje faksowania: złącza: RJ11 x 2 (Linia/Tel), PSTN, 
PBX Line; prędkość: ITU-T G3(Super G3) do 33,6 kbps, 
3 sekundy na stronę; szybkie wybieranie: 500 pozycji;  
grupy: do 32; lista rozgłaszania: maksimum 530; pamięć 
stron: 16 MB (ok. 1000 wysłanych i odebranych stron)
Miejsce docelowe skanowania: FTP, HTTP, pamięci 
USB, E-mail, TWAIN, CIFS
Funkcje skanowania: rozdzielczość optyczna: 
600x600 dpi; szybkość skanowania: do 34 str./min; 7 
poziomów ustawienia kontrastu; zapis do formatu: PDF, 
M-TIFF, JPEG, XPS; automatyczny dwustronny podajnik 
dokumentów (RADF) na 50 arkuszy
Gwarancja: 3 lata
Dystrybutor:  Oki Systems (Polska)

Oki MB470  
Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, fax
Prędkość drukowania: 24 str./min (druk mono);
Wydajność tonera: do 7000 stron.
Maksymalna rozdzielczość druku: 1200x1200 dpi
Druk dwustronny: nie
Rozdzielczość kopiowania: do 600 dpi
Funkcje kopiowania: szybkość kopiowania: do 28 
(mono); zoom 25-400%; maksymalna liczba kopii: 99
Funkcje faksowania: złącza: RJ11 x 2 (Linia/Tel), PSTN, 
PBX Line; prędkość: ITU-T G3(Super G3) do 33,6 kbps, 
3 sekundy na stronę; szybkie wybieranie: 100 pozycji;  
grupy: do 10; lista rozgłaszania: maksimum 100; pamięć 
stron: 4 MB (ok. 200 wysłanych i odebranych stron)
Miejsce docelowe skanowania: FTP, E-mail, TWAIN, 
CIFS
Funkcje skanowania: rozdzielczość do 4800 dpi; 
szybkość skanowania: do 21 str./min (mono) do  
10 str./min (kolor); 7 poziomów ustawienia kontrastu; 
zapis do formatu: PDF, M-TIFF, JPEG; automatyczny 
podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy
Gwarancja: 3 lata
Dystrybutor:  Oki Systems (Polska)

Oki MC861dn 
Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, fax.
Prędkość drukowania: do 34 str./min.
Wydajność tonera: czarny: do 9500 stron; C/M/Y: do 
10000 stron.
Maksymalna rozdzielczość druku: technologia 
wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi.
Druk dwustronny: tak.
Rozdzielczość kopiowania: do 600 dpi.
Funkcje kopiowania: szybkość kopiowania: do 
26 str./min (kolor), do 34 str./min (mono); zoom 25-
400%; maksymalna liczba kopii: 999.
Funkcje faksowania: złącza: RJ11 x 2 (Linia/Tel), PSTN, 
PBX Line; prędkość: ITU-T G3(Super G3) do 33,6 kbps, 
3 sekundy na stronę; szybkie wybieranie: 500 pozycji;  
grupy: do 32; lista rozgłaszania: maksimum 530; pamięć 
stron: 16 MB (ok. 1000 wysłanych i odebranych stron).
Miejsce docelowe skanowania: FTP, HTTP, pamięci 
USB, E-mail, TWAIN, CIFS.
Funkcje skanowania: rozdzielczość optyczna: 600x600 
dpi; szybkość skanowania: do 34 str./min; 7 poziomów 
ustawienia kontrastu; zapis do formatu: PDF, M-TIFF, 
JPEG, XPS; automatyczny dwustronny podajnik 
dokumentów (RADF) na 50 arkuszy.
Gwarancja: 3 lata.
Dystrybutor:  Oki Systems (Polska)

Samsung SCX-3400 fW
z łącznością bezprzewodową

Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faks
Prędkość drukowania: 20 str./min.
Wydajność tonera: 1500 stron. 
Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200dpi
Druk dwustronny: nie
Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600dpi (Optical), 
4800 x 4800dpi (Enhanced)
Funkcje kopiowania: ID Copy / Collation Copy / Poster 
Copy / Clone Copy / N-up Copy
Funkcje faksowania: Mult- Send / Delayed Send / 
Priority Send / Secure Receive / Fax Forwarding
Miejsce docelowe skanowania: Scan to Client (PC)
Gwarancja: 2 lata
Dystrybutor:  Samsung Electronics Polska

Samsung SCX-4833fR 
Funkcje: Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax 
(dodatkowo: Eco Button)
Prędkość drukowania: 31 str./min.
Wydajność tonera: 5000 stron.
Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200dpi
Druk dwustronny: tak
Rozdzielczość kopiowania: 1200 x 1200dpi
Funkcje kopiowania: ID Copy, 2-up, 4-up, Poster Copy, 
Clone Copy, Collation Copy, Auto-fit
Funkcje faksowania: On hook Dial, Auto Redial, Last 
Number Redial, Auto Reduction, Multi-send, Delayed 
Send, Fax forwarding(Email/Fax), Broadcasting up to 
209 locations
Miejsce docelowe skanowania: PC, Email, USB 
Memory, FTP, SMB
Gwarancja: 1 rok
Dystrybutor:  Samsung Electronics Polska

Samsung SCX-5737fW
z łącznością bezprzewodową   
Funkcje: Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax 
(dodatkowo: Eco Button, WPS)
Prędkość drukowania: 35 str./min.
Wydajność tonera: 5000 stron.
Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200dpi
Druk dwustronny: tak
Rozdzielczość kopiowania: 1200 x 1200dpi
Funkcje kopiowania: ID Copy, 2-up, 4-up, Poster Copy, 
Clone Copy, Collation Copy, Auto-fit
Funkcje faksowania: On hook Dial, Auto Redial, Last Num-
ber Redial, Auto Reduction, Multi-send, Delayed Send, Fax 
forwarding(Email/Fax), Broadcasting up to 209 locations. 
Miejsce docelowe skanowania: PC, Email, USB Memory, 
FTP, SMB, Interal Flash Drive
Gwarancja: 1 rok
Dystrybutor:  Samsung Electronics Polska

bizhub c280
Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, fax.
Prędkość drukowania: Prędkość druku / kopiowania
do 28 kopii/min.
Wydajność tonera: black - 29 000, CMY - 26 000 stron.
Maksymalna rozdzielczość druku: 
Odpowiednik 1800 x 600 dpi.
Druk dwustronny: Tak.
Rozdzielczośc kopiowania: 600 x 600 dpi.
Funkcje kopiowania: Rozdział, dodawanie okładek 
i przekładek, kopia testowa, wydruk testowych 
ustawień, funkcje cyfrowe, pamięć ustawień prac, tryb 
plakatu, powtarzanie obrazu, nakładki, znaki wodne, 
stemplowanie, ochrona kopii, kopiowanie dokumen-
tów tożsamości.
Funkcje faksowania: Polling, wysyłanie opóźnione, 
PC-Fax, odbiór do skrzynki poufnej, odbiór do eMail/
FTP/SMB, do 400 programów prac.
Miejsce docelowe skanowania: e-mail, SMB, FTP, Box 
uzytkownika (na HDD w urzadzeniu), skan do PC, USB.
Funkcje skanowania: Adnotacje do plików PDF 
(tekst/czas/data). Do 400 programów prac.
Gwarancja: 1 rok
Dystrybutor:  Konica Minolta

bizhub 42
Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, fax.
Prędkość drukowania: Prędkość drukowania/kopio-
wania do 42 str/min.
Wydajność tonera: black do 24 000 stron.
Maksymalna rozdzielczość druku: 
600x600 dpi, 4800x600 dpi (rozszerzona).
Druk dwustronny: tak
Rozdzielczośc kopiowania: 
600x600 dpi, 4800x600 dpi (rozszerzona).
Funkcje kopiowania: Kopiowanie dwustronne, dwie 
strony na jednej, cztery strony na jednej, kopia testo-
wa, kopiowanie dokumentów tożsamości.
Funkcje faksowania: Opóźnienie, przesyłanie dalej 
faksów, do 400 programów zadań.
Miejsce docelowe skanowania: e-mail, SMB, FTP, USB, 
skanowanie do dysku twardego (na HDD w urządze-
niu), WebDAV, skanowanie WSK.
Funkcje skanowania: do 400 programów zadań.
Gwarancja: 1 rok
Dystrybutor:  Konica Minolta

bizhub c652
Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, fax.
Prędkość drukowania: Prędkość druku / kopiowania 
do 65 kopii/min.
Wydajność tonera: Black - 45 000, CMY - 30 000 stron.
Maksymalna rozdzielczość druku: 
odpowiednik 1800 x 600 dpi.
Druk dwustronny: TAK
Rozdzielczośc kopiowania: 600 x 600 dpi.
Funkcje kopiowania: Rozdział, dodawanie okładek 
i przekładek, kopia testowa, wydruk testowy ustawień, 
funkcje cyfrowe, przywołanie prac, pamięć ustawień 
prac, tryb plakatu, nakładki, stemplowanie, ochrona kopii.
Funkcje faksowania: Polling, wysyłanie opóźnione, 
PC-Fax, odbiór do skrzynki poufnej, odbiór do eMail/
FTP/SMB, do 400 programów prac.
Miejsce docelowe skanowania: e-mail, SMB, FTP, Box 
użytkownika (na HDD w urządzeniu), skan do PC, USB.
Funkcje skanowania: Adnotacje do plików PDF (tekst/
czas/data). Do 400 programów prac.
Gwarancja: 1 rok
Dystrybutor:  Konica Minolta

bizhub 552
Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, fax.
Prędkość drukowania: Prędkość druku / kopiowania 
do 55 kopii/min.
Wydajność tonera: black 37,500 stron.
Maksymalna rozdzielczość druku: 
odpowiednik 1800 x 600 dpi.
Druk dwustronny: TAK
Rozdzielczośc kopiowania: 600 x 600 dpi.
Funkcje kopiowania: Rozdział, dodawanie okładek 
i przekładek, kopia testowa, wydruk testowy ustawień, 
funkcje cyfrowe, przywołanie prac, pamięć ustawień 
prac, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, nakładki, 
stemplowanie, ochrona kopii.
Funkcje faksowania: Polling, wysyłanie opóźnione, 
PC-Fax, odbiór do skrzynki poufnej, odbiór do eMail/
FTP/SMB, do 400 programów prac.
Miejsce docelowe skanowania: e-mail, SMB, FTP, Box 
użytkownika (na HDD w urządzeniu), skan do PC, USB.
Funkcje skanowania: Adnotacje do plików PDF (tekst/
czas/data). Do 400 programów prac.
Gwarancja: 1 rok
Dystrybutor:  Konica Minolta

Samsung SCX-5637fR  
Funkcje: Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax
Prędkość drukowania: 35 str./min.
Wydajność tonera: 2000 stron.
Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200dpi
Druk dwustronny: tak
Rozdzielczość kopiowania: 1200 x 1200dpi
Funkcje kopiowania: ID Copy, 2-up, 4-up, Poster Copy, 
Clone Copy, Collation Copy, Auto-fit.
Funkcje faksowania: On hook Dial, Auto Redial, Last 
Number Redial, Auto Reduction, Multi-send, Delayed 
Send, Fax forwarding(Email/Fax), Broadcasting up to 
209 locations.
Miejsce docelowe skanowania: PC, Email, USB 
Memory, FTP, SMB, Interal Flash Drive
Gwarancja:  1 rok
Dystrybutor:  Samsung Electronics Polska

Xerox WorkCentre 6015 
Funkcje:  Kopia, E-mail, Faks, Druk, Skanowanie, 
drukowanie i skanowanie przez WiFi.
Prędkość drukowania: do 15 str./min.
Wydajność tonera: 1000 stron kolorowy, 2000 czarny.
Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 2400 dpi.
Druk dwustronny: ręczny.
Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi.
Funkcje kopiowania: eliminacja tła, kopiowanie ksią-
żek, układanie, sterowanie przyciemnieniem, usuwanie 
brzegu, kopiowanie dowodów osobistych, N-stron, 
tryb fotografii, zmniejszanie/powiększanie.
Funkcje faksowania: automatyczne ponowne wybie-
ranie numeru, auto reduction, wysyłanie
z opóźnieniem, blokada spamu, wybieranie ostatniego 
numeru, odbiór z pamięci, Polling.
Miejsce docelowe skanowania: skanowanie do USB, 
skanowanie do poczty e-mail, skanowanie do sieci.
Funkcje drukowania: drukowanie tylko czarno-białe, 
wbudowane łącza pomocy technicznej, układanie, 
niestandardowy rozmiar strony, tryb roboczy, dopaso-
wanie do strony, N-stron, drukowanie plakatu, druk  
w czerni, skalowanie, znaki wodne.
Funkcje skanowania: rozdzielczość do 1200 x 1200 
dpi, 24-bitowa głębia kolorów / 8-bitowa skala szarości, 
PDF/JPEG/TIFF.
Gwarancja: 24 miesiące.
Dystrybutor:  Xerox Polska
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Xerox WorkCentre 6505 
Funkcje: Kopia, E-mail, Faks, Druk, Skanowanie.
Prędkość drukowania: do 23 str./min.
Wydajność tonera: 2500 stron kolorowy, 3000 czarny.
Maksymalna rozdzielczość druku: 600 x 600 x 4 dpi.
Druk dwustronny: Opcja.
Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi.
Funkcje kopiowania: Kopiowanie jednostronnych 
oryginałów na dwustronne kopie, autodopasowanie, 
klonowanie, usuwanie brzegu, kopiowanie dowodów 
osobistych, N-stron, zmniejszanie/powiększanie.
Funkcje drukowania: Arkusz wzorcowy, drukowanie 
broszur, okładki, tryb roboczy, dopasowanie do strony, 
N-stron, nakładki, drukowanie plakatu, druk w czerni, 
przekładki, pomiń puste strony, znaki wodne.
Funkcje faksowania: Emisja faksów, wysyłanie 
z opóźnieniem, przekazywanie faksów, blokada spamu, 
faks LAN, polling, faks poufny.
Miejsce docelowe skanowania: Skanowanie sieciowe, 
skanowanie do pamięci USB, skanowanie do aplikacji, 
skanowanie do poczty e-mail.
Funkcje skanowania: Rozdzielczość do 1200 × 1200 
dpi, 24-bitowy kolor, 8-bitowa skala szarości, PDF / JPEG 
/ TIFF (pojedyncze i wielostronicowe), XDW.
Gwarancja: 24 miesiące.
Dystrybutor:  Xerox Polska

Ricoh Aficio™ MP 2352SP   
Funkcje: drukowanie, kopiowanie, funkcja faksu, 
skanowanie.
Prędkość drukowania: do 23 str./min. 
Wydajność tonera: czarny 11.000 stron.
Maksymalna rozdzielczość druku: 600x600dpi. 
Druk dwustronny: tak. 
Rozdzielczość kopiowania: 600dpi.
Funkcje kopiowania: szybkość kopiowania 
do 23 str./min., zoom 25-400%; maksymalna liczba 
kopii: 999.
Funkcje faksowania: jako opcja, sieć PSTN, PBX, Kompa-
tybilność z ITU-T (CCITT) G3, faks internetowy ITU-T (T.37), 
IP Fax ITU-T (T-38), prędkość modemu 33,6Kbps, prędkość 
skanowania 0,5 sek. (A4/standardowy tryb), pojemność 
pamięci 4MB standardowo (36MB maksymalnie), funkcja 
podtrzymywania pamięci, szybkie wybierania 500 pozycji, 
grupy: do 100.
Miejsce docelowe skanowania: e-mail, URL, FTP, 
HDD,SMB, FTP, NCP, TWAIN, USB/SD (opcja).
Funkcje skanowania: szybkość skanowania do 50 ipm. 
Rozdzielczość skanowania max. 600 dpi, Rozmiar 
oryginałów A5-A3, 7 poziomów ustawienia kontrastu, zapis 
do formatu: JPEG, TIFF (pojedynczy i wielostronicowy), PDF 
(pojedynczy i wielostronicowy), PDF (High compression).
Gwarancja: 36 miesięcy
Dystrybutor:  Ricoh Polska

Ricoh Aficio™ MP 2852SP   
Funkcje: drukowanie, kopiowanie, funkcja faksu, 
skanowanie.
Prędkość drukowania: do 28 str./min. 
Wydajność tonera: czarny 11.000 stron. 
Maksymalna rozdzielczość druku: 600x600dpi.  
Druk dwustronny: tak. 
Rozdzielczość kopiowania: 600dpi. 
Funkcje kopiowania: szybkość kopiowania 
do 28 str./min., zoom 25-400%; maksymalna liczba 
kopii: 999.
Funkcje faksowania: jako opcja, sieć PSTN, PBX, Kom-
patybilność z ITU-T (CCITT) G3, faks internetowy ITU-T 
(T.37), IP Fax ITU-T (T-38), prędkość modemu 33,6Kbps, 
prędkość skanowania 0,5 sek. (A4/standardowy tryb), 
pojemność pamięci 4MB standardowo (36MB mak-
symalnie), funkcja podtrzymywania pamięci, szybkie 
wybierania 500 pozycji, grupy: do 100.
Miejsce docelowe skanowania: e-mail, URL, FTP, 
HDD,SMB, FTP, NCP, TWAIN, USB/SD (opcja).
Funkcje skanowania: szybkość skanowania do 50 ipm. 
Rozdzielczość skanowania max.600 dpi, Rozmiar 
oryginałów A5-A3, 7 poziomów ustawienia kontrastu, 
zapis do formatu: JPEG, TIFF (pojedynczy i wielostroni-
cowy), PDF (pojedynczy i wielostronicowy), PDF (High 
compression).
Gwarancja: 36 miesięcy
Dystrybutor:  Ricoh Polska

Ricoh Aficio™ MP 201SPf  
Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, 
funkcja faksu.
Prędkość drukowania: 20 str./min. A4 (druk mono). 
Wydajność tonera: 7.000 stron.
Maksymalna rozdzielczość druku: 600dpi. 
Druk dwustronny: tak. 
Rozdzielczość kopiowania: 600dpi. 
Funkcje kopiowania: 20 str./min. A4 tryb mono, 
zoom 50-200%, maksymalna liczba kopii: 99. 
Funkcje faksowania: opcja, sieć PSTN, PBX, Kom-
patybilność z ITU-T (CCITT) G3, prędkość modemu 
33,6Kbps, prędkość skanowania 2 str./min A4, pojem-
ność pamięci 4MB.
Miejsce docelowe skanowania: e-mail, folder, SMTP, 
TCP/IP, USB/SD (opcja).
Funkcje skanowania: do 22 ipm. Rozmiar oryginałów 
A4, zapis do TIFF/JPEG/PDF (jednostronicowy) oraz 
TIFF/PDF (wielostronicowy) PDF (High compression).
Gwarancja: 36 miesięcy
Dystrybutor:  Ricoh Polska

Ricoh Aficio™ MP 3352SP
Funkcje: drukowanie, kopiowanie, funkcja faksu, 
skanowanie.
Prędkość drukowania: do 33 str./min.
Wydajność tonera: czarny 11.000 stron. 
Maksymalna rozdzielczość druku: 600x600dpi. 
Druk dwustronny: tak. 
Rozdzielczość kopiowania: 600dpi. 
Funkcje kopiowania: do 33 str./min., zoom 25-400%; 
maksymalna liczba kopii: 999.
Funkcje faksowania: jako opcja, sieć PSTN, PBX, Kom-
patybilność z ITU-T (CCITT) G3, faks internetowy ITU-T 
(T.37), IP Fax ITU-T (T-38), prędkość modemu 33,6Kbps, 
prędkość skanowania 0,5 sek. (A4/standardowy tryb), 
pojemność pamięci 4MB standardowo (36MB mak-
symalnie), funkcja podtrzymywania pamięci, szybkie 
wybierania 500 pozycji, grupy: do 100.
Miejsce docelowe skanowania: e-mail, URL, FTP, 
HDD,SMB, FTP, NCP, TWAIN, USB/SD (opcja)
Funkcje skanowania: szybkość skanowania do 50 ipm. 
(tryb mono). Rozdzielczość skanowania max. 600 dpi, 
Rozmiar oryginałów A5-A3, 7 poziomów ustawienia 
kontrastu, zapis do formatu: JPEG, TIFF (pojedynczy  
i wielostronicowy), PDF (pojedynczy i wielostronicowy), 
PDF (High compression).
Gwarancja: 36 miesięcy
Dystrybutor:  Ricoh Polska

Ricoh Aficio™ MP C3501 
Funkcje: drukowanie, kopiowanie, funkcja faksu, 
skanowanie.
Prędkość drukowania: do 35 str./min.  
Wydajność tonera: 22.500 stron (czarny K), 
16.000 stron (kolor CMY).
Maksymalna rozdzielczość druku: 1200x1200dpi. 
Druk dwustronny: tak. 
Rozdzielczość kopiowania: 600dpi. 
Funkcje kopiowania: do 35 str./min., zoom 25-400%; 
maksymalna liczba kopii: 999. 
Funkcje faksowania: jako opcja, PSTN, PBX, ITU-T 
(CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax, 
prędkość modemu 33.6Kbps, 1,2 sekund (A4, SEF, tryb 
standardowy), pojemność pamięci 4MB (max. 28MB), 
funkcja podtrzymywania pamięci.
Miejsce docelowe skanowania: e-mail, URL, FTP, 
HDD,SMB, FTP, NCP, USB/SD (opcja).
Funkcje skanowania: 51 ipm (A4, 200dpi mono) oraz 
51 ipm (A4, 200dpi, tryb kolor) formaty wyjściowe PDF/
JPEG/TIFF. Wysoka kompresja PDF, max rozdzielczość 
skanowania 1200dpi.
Gwarancja: 36 miesięcy
Dystrybutor:  Ricoh Polska
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ca Minolta uruchomiła centrum poligraficzne  
i wdrożyła nowy system obiegu dokumentów  
w jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw 
sprzedających energię cieplną. To bardzo specyficz-
na firma, która potrzebuje dużo map rurociągów  
i węzłów ciepłowniczych, i to  w formacie A0. 
Przy użyciu starej technologii koszt jednego metra 
wydruku sięgał nawet 100 zł. - My zaoferowaliśmy 
im cenę kilkukrotnie mniejszą – opowiada Adam Bie-
niewski - Trudno powiedzieć, ile firma zyska na tym 
rozwiązaniu, ale oszczędności na pewno są znaczne. 
Z reguły koszty druku na naszych urządzeniach 
produkcyjnych jest 2,5 - 3-krotnie mniejsze niż  
w przypadku popularnych drukarek nabiurkowych  
– szacuje Bieniewski. 

Planując inwestycję trzeba w taki sposób 
wybrać urządzenie, by osiągnąć maksymalną wydaj-
ność przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na jak 
najniższym poziomie. - Musimy bowiem pamiętać 
o współczynniku TCO (Total Cost of Ownership), 
czyli brać pod uwagę nie tylko cenę zakupu, ale też 
przemyśleć, ile będzie nas kosztowało utrzymanie 
oraz ewentualna rozbudowa posiadanego przez 
nas zaplecza – radzi Piotr Parys. Przy wyborze 
urządzenia warto też zwrócić uwagę na możliwości 
wykańczania dokumentów - tworzenia broszur, ich 
klejenia oraz zszywania.   

Na własny park maszynowy decyduje się 
coraz więcej przedsiębiorstw z różnych gałęzi gospo-
darki. Decydują się – bo wychodzi taniej  
i szybciej. Oferta urządzeń do biur (zarówno tych 
niskonakładowych jak i produkcyjnych) jest szeroka  
i daje możliwość bardzo dokładnego dopasowania 
do potrzeb przedsiębiorstwa.

Nie każda firma musi od razu inwestować 
w całą infrastrukturę drukarską. W przypadku bar-
dzo małych firm wystarczą tanie drukarki nabiur-
kowe, a większe potrzeby druku np. na materiały 
reklamowe w większych ilościach i w lepszej 
jakości zazwyczaj realizuje się u dostawców ze-
wnętrznych. Przed podjęciem decyzji o inwestycji 
we własny park maszynowy należy więc przepro-
wadzić dokładną analizę kosztów i potencjalnych 
zysków, które ta decyzja za sobą przyniesie. - Ma-
łym przedsiębiorstwom, obsługującym niewielką 
liczbę zleceń taka decyzja może się po prostu nie 
opłacić – tłumaczy Piotr Parys, Central & Eastern 
Europe Product Marketing Manager, Oki Systems 
(Polska) - Z kolei  duże przedsiębiorstwa na dłuż-
szą metę nie mogą sobie pozwolić być zależnymi 
od podwykonawców i prędzej czy później staną 
przed koniecznością podjęcia decyzji nie tyle 
„czy?”, ale „w jaki sprzęt zainwestować?” – dodaje 
Parys. W takiej sytuacji znajdują się duże przed-
siębiorstwa, agencje reklamowe, banki oraz insty-
tucje, które regularnie prowadzą korespondencję 
ze swoimi klientami. - Każde z nich produkuje na 
wewnętrzne potrzeby wiele różnych dokumentów, 
wysyła do klientów mnóstwo faktur  i materiałów 
reklamowych – mówi Adam Bieniewski, Produc-
tion Printing&Solutions Manager Konica Minolta 
- Aby obniżyć koszty, coraz więcej z nich tworzy 
Centralne Punkty Druku, w których instalowane 
są urządzenia poligraficzne o dużej wydajności. 
Oprócz tego, że mają dużą szybkość, zapewniają 
też dużo niższe koszty druku, lepszą jakość oraz 
większe możliwości wykańczania dokumentów  
– dodaje Bieniewski.

Własne zaplecze maszynowe pozwala na 
większą niezależność, a także na oszczędność 
czasu i kosztów. - Posiadając własne zaplecze nie 
jesteśmy zmuszeni czekać na wykonanie zleconej 

Wlasna drukarnia  
w firmie

nam pracy przez kogoś z zewnątrz – mówi Piotr 
Parys - Gotowe wydruki mamy dostępne praktycz-
nie od ręki, możemy je modyfikować i aktualizo-
wać na bieżąco oraz dostosowywać ich ilość do 
posiadanej aktualnie powierzchni magazynowej. 
Ponadto jesteśmy w stanie dużo lepiej planować 
wydatki i koszty związane z obsługą zleceń  
– dodaje. Efektem jest dużo większa elastyczność 
pracy, planowania i produkcji materiałów.  
– Drukowanie we własnym zakresie przy pomocy 
własnych urządzeń jest też dużo tańsze niż 
zamawianie tych  samych usług u zewnętrznych 
kontrahentów – tłumaczy Adam Bieniewski - Dla 
wielu instytucji, zwłaszcza finansowych ważne 
jest też bezpieczeństwo danych. Dzięki posiadaniu 
własnych centrów druku mają pewność, że wrażli-
we dane dotyczące ich klientów np. informacje  
o stanie konta, zaciągniętych kredytach i zadłuże-
niu nie dostaną się w niepowołane ręce – podsu-
mowuje Bieniewski.

Wybór sprzętu zależy od profilu firmy  
i jego specyfiki. - W jednych firmach potrzebne są 
urządzenia o dużej wydajności do druku faktur, 
korespondencji z klientami oraz wewnętrznych 
dokumentów – do tego celu często wystarczą 
maszyny do druku monochromatycznego – mówi 
Production Printing&Solutions Manager Konica 
Minolta - Inne firmy potrzebują urządzeń do druku 
materiałów reklamowych o wysokiej jakości, 
a jeszcze inne potrzebują rozwiązań do druku 
etykiet itp. – wymienia Adam Bieniewski. Wiele 
firm zajmujących się projektowaniem lub szeroko 
pojętym budownictwem potrzebuje urządzeń do 
druku wielkoformatowego. W ubiegłym roku Koni-

Joanna Łęczycka

Urządzenia do druku są podstawą funkcjonowania każdej firmy. 

bez drukarki, kopiarki, urządzania wielofunkcyjnego dzisiaj 

– jak bez telefonu, komputera, czy, jak mówi przysłowie, bez 

ręki. Niełatwą decyzją jest jednak wybór właściwego zaplecza 

drukującego. punktem wyjścia jest analiza potrzeb.
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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, 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 

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.

W Polsce Europapier-Impap świadczy swoje usługi od 1991 r, ponad 20 lat! 
Magazyn centralny o powierzchni 13 800 m2 (10 000 produktów) znajduje 
się w Błoniu k. Warszawy. Firma posiada oddziały w 4 miastach oraz salon 
sprzedaży w Bielsku-Białej. 75 przedstawicieli handlowych i dział telesprze-
daży zapewniają szybki kontakt z Klientem. Dzięki współpracy z wiodącymi 
producentami na całym świecie, Europapier-Impap oferuje produkty wyso-
kiej jakości, spełniające oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców.
W 2007 roku firma uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność funkcjono-
wania organizacji z wymogami ISO 9001:2000, zaś w 2008 roku, jako pierw-
szy dystrybutor w Polsce, otrzymała certyfikaty środowiskowe FSC® i PEFC. 

Oferujemy m.in.:
wysokiej jakości papiery satynowane: HP COLOUR LASER oraz
COLOR COPY, papier DNS PREMIUM oraz DNS PERFORMANCE, najwyższej 
jakości papiery powlekane, papiery 100% recyklingowe NAUTILUS UNIVER-
SAL, COLOR COPY COATED, szeroką gamę papierów ozdobnych: TOP STYLE, 
I-TONE, PhoenixMotion, BINDAKOTE, papiery transparentne GLAMA BASIC, 
papiery kolorowe STUDIO COLLECTION, materiały samoprzylepne JAC, 
papiery książkowe BIOTOP3, papiery panoramiczne, papiery syntetyczne 
YUPO. 

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
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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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Odwiedê nas:
Digiprint Sp. z o.o., 
ul. Lustrzana 5, 01-342 Warszawa
Zadzwoƒ: +48 22 665-95-22/24
Napisz: digiprint@digiprint.pl
Wejdê na stron´: www.digiprint.pl

HP Indigo 7500

Wyjątkowa produktywność, niski koszt wydruku, 
doskonała jakość offsetowa, pełna automatyzacja

Najwy˝sza szybkoÊç i produktywnoÊç – 120 kolorowych stron na minut´
do 3.5 miliona kolorowych stron na miesiàc

Wysoka jakoÊç druku – 7 kolorów, teraz z białym
Pełna kontrola procesu produkcji

NASZE ROZWIĄZANIA

TWOJE ZYSKI

Kontakt bezpoÊredni: Piotr Zwolan +48 606-928-874
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Océ – najwí kszy dostawca p∏askich ploterów UV w Polsce

Océ
Arizona® 550 XT

Najlepszy 
i jeszcze wi´kszy

Druk bia∏ym atramentem 
za jednym przejÊciem
w czterech schematach:

2 X

2 X

1.

2.
3.

4.

Océ Arizona 550 XT
to najwí ksze urzàdzenie 
z wielokrotnie nagradzanej 
linii Océ Arizona. Ekstremalnie
du˝a powierzchnia o
najwí kszej szerokoÊci zadruku
umo l̋iwia druk o wymiarach
do 250 cm na 305 cm

Opcja bia∏ego atramentu
umo˝liwia poddruk 
innych ni˝ bia∏e mediów 
lub obiektów, druk 
na transparentnych,
podÊwietlanych mediach 
lub te˝ druk jednolitej bieli
jako kolor spot

JakoÊç druku
– dzi´ki nagradzanej
technologii zmiennej
wielkoÊci kropli 
Océ VariaDot™

Ró˝norodnoÊç zastosowaƒ
– dzí ki modułowej budowie
mo˝na drukowaç zarówno na
materiałach sztywnych jak i z roli

Pr´dkoÊç druku do 65,9 m kw.
na godzin´. Druk na spad 
nawet na nieregularnych 
kszta∏tach

Océ Arizona 550 XT
to rozbudowana wersja 
nagradzanego plotera 
Océ Arizona 350 GT

WydajnoÊç – system druku
2UP umo l̋iwia podzielenie
wirtualne stołu na dwie cz´Êci i
wymian  ́mediów sztywnych na
połowie, na której druk sí
zakoƒczył. System 2UP 
pozwala na zwí kszenie iloÊci
wydrukowanych płyt 
w danej jednostce czasu

www.ploteryuvarizona.pl

NowoÊçi innowacyjnoÊç

1,25 m x 2,50 m 

Océ Arizona 550 GT

61 (m kw./godz.)

Maksymalny obszar druku 
na sztywnych mediach

Seria ploterów 
Océ Arizona 

1,25 m x 2,5 m 

Océ Arizona 300 GT

12,3 (m kw./godz.)

1,25 m x 2,5 m 

Océ Arizona 360 GT

35 (m kw./godz.)

2,5 m x 3,05 m 

Océ Arizona 360 XT

36,4 (m kw./godz.)

2,5 m x 3,05 m 

Océ Arizona 550 XT

65,9 (m kw./godz.)Maksymalna pr´dkoÊç druku
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