
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

ATRIUM CENTRUM 
PLOTEROWE Sp. z o.o.

ul. Gosławicka 2D
45-446 Opole
tel. 77 458 16 81
fax 77 458 16 82
biuro@atrium.com.pl
www.atrium.com.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, AZON – profesjonalne urządzenia do bezpośredniego  

druku na odzieży
•	 DAIGE Inc.– ręczne laminatory płynne Ez-Glide
•	 4ink – 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

Atrium Centrum Ploterowe od 1993 roku jest wiodącym polskim do-
stawcą kompleksowych rozwiązań do produkcji reklamy wielkoformato-
wej. 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

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 32 241 35 82, 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 8439155-57, poznan@almatrend.com.pl
Warszawa, ul. Wirażowa 123, tel. 22 8463306, warszawa@almatrend.com.pl
Wrocław, ul. K. Michalczyka 14, tel./fax 71 321 53 59, 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 2,8 miliarda Euro jest obecny w 44 krajach świata, zajmując trzecią 
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 dostarczający 
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
poligrafii. Nasza oferta obejmuje rozwiązania dla rynku druku cyfrowego,
fleksograficznego, wielkiego formatu oraz projektowania i produkcji
opakowań. W trakcie naszej działalności udało nam się stworzyć szerokie
portfolio produktów, najlepszych marek na świecie. Oprócz sprzedaży
oprogramowania i maszyn oferujemy naszym klientom instalacje i serwis
zaimplementowanych rozwiązań.
Obecnie jesteśmy przedstawicielami na rynku polskim takich firm jak:
HP Scitex, Seiko - maszyny solwentowe, 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 również maszyny do finishingu: stoły tnąco frezujące Kongs-
berg, urządzenia do automatycznego przycinania marki Fotoba oraz 
profesjonalne urządzenia zgrzewające Miller Webmaster.
Digiprint posiada doskonały zespół inżynierów serwisowych,
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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Działamy na polskim rynku od 12 lat. W naszej ofercie znajdą Państwo:
•	 plotery wielkoformatowe marki Epson, Xenons i Handtop. Jesteśmy 

ich autoryzowanym dystrybutorem,
•	 szeroką gamę atramentów: Epson, Jetbest, J-Teck, Yakohita,
•	 media do druku w najkorzystniejszych cenach: papier sublimacyjny, 

papier fotograficzny, canvas, dzianina flagowa,
•	 programy RIP: Caldera, Wasatch,
•	 części do ploterów: głowice, systemy stałego zasilania, czyściwa.

Zawsze jesteśmy ich bezpośrednim importerem z myślą o zapewnieniu 
Państwu najkorzystniejszych cen. Stale i na całym świecie poszukujemy 
nowości rynkowych w zakresie druku solwentowego, sublimacyjnego, 
wodnego i UV.

Działanie na rzecz sukcesu rynkowego nabywcy jest misją spółki. Dlate-
go, obok sprzedaży materiałów i urządzeń do druku, kluczowe w naszej 
ofercie są usługi doradczo-instalacyjne. Wykwalifikowani serwisanci API.
PL zajmują się instalacją, profilowaniem barwnym oraz naprawami plo-
terów na terenie całej Polski. Pomagają podwyższać jakość i wydajność 
produkcji poprzez odpowiedni dobór atramentów oraz mediów do 
ploterów. Współpraca z nami to inwestycja, która się opłaca. 

Oddziały:
I Oddział w Warszawie, ul.Sadulska 20, tel./fax 22 812 06 80, warszawa@api.pl
II Oddział w Chorzowie, ul.Krzyżowa 3, tel./fax 32 241 65 14, chorzow@api.pl

API.PL Sp. z o.o.

Rąbień, ul. Okrężna 37, 
95-070 Aleksandrów Łódzki 
tel. 42 250 55 95 
lodz@api.pl 
www.api.pl
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Endutex Polska jest członkiem GRUPY ENDUTEX. Firma jest oddziałem  
w Polsce której aktywność koncentruje się na działalności handlowej  
w sektorze tkanin powlekanych PCV oraz PU.
Oferta obejmuje pełną gamę materiałów powlekanych do następują-
cych zastosowań: druk wielkoformatowy (frontlit, backlit, siatka (mesh), 
blockout, tekstylia), banery, markizy, plandeki, odzież wodoochronna, 
tapicerki samochodowe, tapicerki meblowe, materace szpitalne, wyroby 
kaletnicze i obuwie, hale namiotowe, baseny, budowle pneumatyczne, 
lutnie górnicze. 
Zapewniamy także usługi serwisowe związane z obsługą, instalacją, 
przeglądami okresowymi drukarek i ploterów drukujących oraz dostar-
czaniem części zamiennych.
Endutex potwierdza swoją pozycję na rynku światowym systemem 
jakości ISO 9002, uruchomieniem produkcji tkanin o szerokości do  
500 cm oraz licznymi europejskimi certyfikatami. Oferta nasza jest 
najszerszą oraz najbardziej profesjonalną z propozycji skierowanych 
do wielkoformatowych drukarni cyfrowych z zakresu materiałów 
powlekanych.

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 dywano-
we, reklamowe logomaty
Continental Grafix – certyfikowane folie i materiały typu OWV. Europejskie 
certyfikaty.

Oddział: 
Nowy Sącz, tel. 605 434 434, anna@dyskret.pl
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W portfolio Agfa Graphics znajdą Państwo plotery z rodziny :Anapurna oraz 
:Jeti, jak również przemysłowe maszyny „flatbed” :M-Press Tiger i M-Press 
Leopard, łączące technologię UV z sitodrukową. 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. 

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.

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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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

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 

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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EPSON oferuje urządzenia i materiały do druku wielkoformatowego 

SureColor SC-S30610 (64”) (CMYK) wykorzystuje najnowszą głowicę 
Epson TFP Micro Piezo zapewniającą rozdzielczość 1440 × 1440 dpi, 
bezproblemowe działanie, minimalną konserwację oraz maksymalny 
czas pracy bez przestojów (do 29,4 m2/h).
SureColor SC-S50610 (64”) (CMYK / CMYK + biały) wyznacza nowe 
standardy na rynku reklamy wizualnej do ekspozycji wewnętrznej  
i zewnętrznej. Dzięki dwóm głowicom TFP (Thin Film Piezo) Epson  
i dwóm zestawom CMYK drukarka jest w stanie drukować do  
51,2 m2/h, pozwalając pracowniom reklamy na zwiększenie wydajno-
ści produkcji wielkoformatowej.
SureColor SC - S70610 (64”) 8- i 10-kolorowy model wielkoformato-
wej drukarki jest to pierwsza drukarka Epson, która równocześnie 
obsługuje atramenty Pomarańczowy, Jasnoczarny, Biały i Metaliczny.

Zmniejszono wpływ na środowisko dzięki nowym bezzapachowym  
i bezniklowym atramentom Epson UltraChrome GS2 oraz GSX oraz 
niskiemu zużyciu energii potwierdzonemu certyfikatem Energy Stare.

Najszybsze na rynku, 5-kolorowe maszyny do zastosowań  
POS, CAD, GIS
SureColor SC-T3000 (24”) SC-T5000 (36”) oraz SC-T7000 (44”)  
osiągają prędkość druku ponad 53m2/h! 

EPSON EUROPE B.V. 

Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66, 02-690 
Warszawa
tel. 22 375 75 00
LFP@epson.pl
www.epson.pl
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Jesteśmy obecni na rynku europejskim, jako część belgijskiej Grupy Euro-
lutions N.V. Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte w branży wielkiego 
formatu pozwala nam dostarczać Państwu wszechstronne rozwiązania, 
które bezpośrednio przełożą się na sprawne funkcjonowanie Państwa 
biznesu. Od 2009 r. jesteśmy autoryzowanym dealerem niezawodnych 
i cenionych na świecie maszyn firmy Roland. Od 2011 r. jesteśmy także 
oficjalnym Agentem firmy Agfa Graphics. Stawiamy na innowacyjne  
i kompleksowe rozwiązania do druku wraz z profesjonalnym serwisem  
i całościową obsługą Klienta. Dużą wagę przykładamy do nowoczesnych 
technologii, czego efektem są oferowane atramenty do druku wielkofor-
matowego Ederra, Sintra oraz KML Inks (dawniej Flemink II), sprawdzony 
laminator Vennlo 60 Pro oraz przełomowe maszyny wielkoformatowe Nu-
Vista oparte na najnowszej generacji głowicach RICOH GEN4. Dodatkowo, 
dzięki naszemu doświadczeniu w produkcji, chcielibyśmy wesprzeć 
naszych Klientów w rozwoju ich działalności, oferując całościowy model 
biznesowy: maszyny, wsparcie w finansowaniu, atrament, serwis oraz 
szkolenia.

KML Solutions Sp. z o.o.

Biuro Handlowe
ul. Ateńska 61
03-978 Warszawa

tel. 22 610 35 86
fax 22 610 36 03

Centrum Logistyczne
ul. Boryszewska 22,
05-462 Wiązowna

biuro@kmlsolutions.pl
www.kmlsolutions.pl
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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

Autoryzowany dystrybutor i serwis LEISTER w Polsce. Nasza firma  
oferuje profesjonalne zgrzewarki ręczne i automaty samojezdne  
(na gorące powietrze 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. 

W ofercie Ikonos znajdą Państwo najszerszy wybór materiałów i atramen-
tów 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 uhonorowane Złotym Me-
dalem 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 gwa-
rantuje najwyższej jakości produkty, najszerszą ofertę, pełną dostępność, 
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

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

Joker

ul. Jadwigi 20
ul. Żyzna 13M
42-200 Częstochowa
tel. 34 365 13 72
www.tkaninypowlekane.pl

Integart Poland Inc. jest jednym z czołowych dystrybutorów materiałów 
do produkcji reklamy w Europie Środkowej. Firma zatrudnia obecnie 
70 pracowników w 14 Oddziałach na terenie Polski i w Oddziałach na 
terenie Czech i Słowacji. W ofercie firmy znajdują się: media do druku 
solwentowego, lateksowego, UV oraz sitodruku, folie graficzne samo-
przylepne, folie magnetyczne, produkty odblaskowe, taśmy dwustronne, 
tworzywa do grafiki 3D, farby i chemia do sitodruku oraz szeroka gama 
akcesoriów. Integart oferuje następujące marki produktów: HP, 3M, Seal-
Neschen, Steiko, LG Hausys, CarnavalCal, Oracal, Multi-Fix, Jac, Kemica, 
Magnaflex, Reflekton, Nitto, Hartcon, Glo-Right, Unico, Prell, Politec, Zarra.  
Od roku 2009 roku Integart Poland Inc. wprowadził do sprzedaży 
urządzenia drukujące, laminatory i plotery tnące. Jest przedstawicielem 
wiodących marek jak HP Scitex, HP Designjet, Seal, Drytac i Zund. We 
współpracy z BMC Craft oferuje także nowatorskie w skali światowej linie 
technologiczne do produkcji znaków drogowych w technologii DRS 
(Digital Road Signs). Firma posiada profesjonalne zaplecze maszynowe 
umożliwiające docinanie odpowiednich szerokości, długości oraz forma-
tów 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

TKANINY POWLEKANE do druku:

SOLVENTOWEGO, SUBLIMACYJNEGO, UV, SITODRUKU.

Zastosowanie: 
Reklama zewnętrzna i  wewnętrzna.
Podświetlenia na tkaninie. 
Pneumatyka (dmuchańce).
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Istniejąca na rynku polskim od 1990 roku firma Lambda zajmuje się 
importem i dystrybucją materiałów dla reklamy i poligrafii. Firma jest  
dystrybutorem wysokiej jakości folii i papierów samoprzylepnych  
niemieckiego producenta - firmy Orafol Europe GmbH i liderem  
w sprzedaży folii samoprzylepnych ORACAL w Polsce. W swojej ofercie 
posiada również media do wydruków wielkoformatowych: banery,  
blockouty, backlity, siatki, papiery, folie odblaskowe, systemy  
wystawiennicze oraz akcesoria, a także laminatory i trymery.

Oddziały:
POZNAŃ ul. Kościelna 42, tel. 61 841 78 89, poznan.koscielna@lambda.pl
WARSZAWA ul. Kasztanowa 7, tel. 22 814 55 75, warszawa@lambda.pl
WARSZAWA ul. Domaniewska 22A, tel. 22 847 82 42,  
warszawa.domaniewska@lambda.pl
KRAKÓW ul. Zbożowa 2, tel. 12 633 54 25, krakow@lambda.pl
KATOWICE ul. Żeliwna 43, tel. 32 251 99 43, katowice@lambda.pl
GDAŃSK ul. Gen. Hallera 132, tel. 58 344 86 52, gdansk@lambda.pl
BYDGOSZCZ ul. Lipowa 8, tel. 52 322 29 55, bydgoszcz@lambda.pl
ŁÓDŹ ul. Płocka 35-43, tel. 42 682 83 87, lodz@lambda.pl
RZESZÓW ul. Boya Żeleńskiego 7, tel. 17 854 80 34, rzeszow@lambda.pl

Grupa Lambda sp. z o.o. 
Dystrybucja sp.k.

ul. Głogowska 419 
60-004 Poznań
tel. 61 813 14 02
fax 61 813 02 87
lambda@lambda.pl
www.lambda.pl
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IKONOS

ul. Gosławicka 2D
45-446 Opole
tel. 77 458 16 81
fax 77 458 16 82
biuro@ikonos.pl
www.ikonos.pl

Igepa Polska Sp. z o.o.

ul. Siwka 11
31-588 Kraków
Materiały dla reklamy
tel. 801 8888 10
fax. 801 8000 53
viscom@igepa.pl
www.igepa.pl

Igepa Polska jest częścią Igepa Group – największego dystrybutora  
papierów poligraficznych i materiałów do reklamy wizualnej na  
wymagającym rynku niemieckim i wiodącego europejskiego  
dostawcy w branży.
Igepa Polska działa od 15 lat i należy do czołowych krajowych dystrybuto-
rów 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 uwzględnie-
niem ważnych sugestii ostatecznych użytkowników tych materiałów – czyli 
Państwa. Nasza oferta zawiera wyłącznie produkty Premium renomowanych 
producentów europejskich, uzupełnione o wysele- 
kcjonowane materiały spoza Unii. W ofercie znajdują się zarówno produkty 
high-end, pozwalające na spełnienie najbardziej kreatywnych  
wizji Waszych klientów, jak i profesjonalne materiały do codziennej pracy,  
o absolutnie najlepszym na polskim rynku stosunku jakości do ceny.

Oddziały:
KRAKÓW, ul. Siwka 11,31-588 Kraków, tel. 12 639 24 00, krakow@igepa.pl
WARSZAWA, ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa, tel. 22 205 25 00, warszawa@igepa.pl
POZNAŃ, Sady, ul. Za Motelem 2D, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 61 657 10 00, 
poznan@igepa.pl
WROCŁAW, ul. Wrocławska 36, Wojkowice, 55-020 Żórawina, tel.  71 363 86 47, 
wroclaw@igepa.pl
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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

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!
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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 
folie wylewane, laminaty UV, płyty do druku, flagi, tkaniny i folie 
translucentne oraz technologię lakierowania. W trosce o środowisko 
wprowadzamy nowe media EKOLOGICZNE!

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

22 Plastics Group jest czołowym dystrybutorem płyt, folii, profili i półproduktów  
z tworzyw sztucznych. Dostarczamy wysokiej klasy materiały mające zastoso-
wanie 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 lami-
nowane 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 
podwyższanie jakości. Spełniamy standardy i posiadamy certyfikat ISO 9001. 
Gwarantujemy 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 14-16, 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
Katowice - tel. 32 603 69 50 | Kraków - tel. 12 651 35 90

Plastics Group Sp. z o.o.

ul. Kolumba 40
02-288 Warszawa  
tel. 22 575 08 00
centrala@plastics.pl
www.plastics.pl 
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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 wy-
sokiej 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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Ricoh Polska Sp. z o.o.  

Al. Jerozolimskie 146A 
02-305 Warszawa 
tel. 22 608 15 55 
fax 22 608 15 80 
ricoh@ricoh.pl 
www.ricoh.pl 

Polski Oddział Ricoh powstał w kwietniu 1996 r. Oprócz warszawskiej 
siedziby firmy, posiadamy pięć oddziałów na terenie kraju: w Katowi-
cach, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi oraz we Wrocławiu, wspieranych przez 
sieć Autoryzowanych Partnerów Handlowych i Serwisowych. Stawiamy 
na satysfakcję klientów, wynikającą zarówno z jakości oferowanych 
produktów, jak i poziomu obsługi handlowej i technicznej. 

Jesteśmy firmą doradczo – wdrożeniową. Tworzymy rozwiązania w pełni 
odpowiadające potrzebom rynku oraz służące usprawnieniu działań biz-
nesowych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu konsultingu dla 
obszaru dokumentowego pozwala nam zaproponować kompleksowe 
rozwiązania, obejmujące swoim zasięgiem pełen cykl życia dokumentu 
– zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. 

Wdrażamy najwyższe standardy w zarządzaniu jakością oraz w ochronie 
środowiska. Potwierdzeniem tych działań jest między innymi zgodność  
z normami ISO 14001 oraz 27001.

5
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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.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.

DIGIPRINT Sp. z o.o.

ul. Lustrzana 5, 
01-342 Warszawa 
tel./fax 22 665 95 24, 
22 666 36 68, 22 666 36 75 
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

Firma Digiprint jest dostawcą innowacyjnych maszyn i oprogramowania 
dla poligrafii. Oferta obejmuje rozwiązania dla rynku druku cyfrowego, 
fleksograficznego, wielkiego formatu oraz projektowania i produkcji opako-
wań. 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-albu-
my, kalendarze - gadżety personalizowane.
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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

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.

- siedziba

- oddział / salon firmowy
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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, J&M Textile, Folex, Mitsubishi, Regulus, Heathcoate, Hanza Flex, 
Cham Paper Group). Ogromnym zainteresowaniem 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 profesjonalnym 
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
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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

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

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 8 oddziałów, w których pracuje ponad stu wysoko wykwalifikowanych 
pracowników. Zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie łączenia 
rozwiązań cyfrowych i analogowych, a także dostarczaniem odpowiedniego 
oprogramowania, optymalizującego pracę drukarń. Reprograf świadczy 
również usługi serwisowe na terenie całego kraju.  
W zakresie druku wielkoformatowego oferuje urządzenia w różnych  
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 komplek-
sowej 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
Wrocław 53-601, ul. Tęczowa 79/81, tel. 71 359 09 03; wroclaw@reprograf.com.pl
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P.H.U. PolKos

ul. K. Szajnochy 2,
85-738 Bydgoszcz 
tel. 52 345 24 50 
fax 52 342 02 99
polkos@polkos.com.pl
www.polkos.com.pl

Firma P.H.U. PolKos Mariusz Kosior jest autoryzowanym dystrybutorem 
znanej i cenionej na całym świecie firmy ROLAND oraz dystrybutorem atra-
mentów Bordeaux. W swojej ofercie posiadamy całą gamę wielkoformato-
wych ploterów drukujących Roland, a także atramenty solwentowe, media 
i akcesoria do druku. Jako autoryzowany dystrybutor, mamy również 
wyszkolony serwis, oraz zaplecze techniczne.
W ofercie PolKosu nie może zabraknąć ploterów tnących Summa, których 
jesteśmy dealerem. Plotery Summa wyposażone w optyczny system 
wykrywania znaczników OPOS są idealnym uzupełnieniem plotera 
solwentowego, umożliwiając cięcie po obrysie dowolnej grafiki.
Aby zabezpieczyć wszystkie płaszczyzny działalności naszych klientów 
PolKos jako dystrybutor firmy CONER proponuje najlepsze na rynku plotery 
termiczne i frezujące umożliwiające tworzenie przestrzennych dekoracji 
oraz frezowanie nawet w najgrubszych materiałach ze znakomitą precyzją.
Proponujemy także monitory LCD dla grafików firmy EIZO oraz ploter 
wielkoformatowy szerokość druku 3,2 m.
Rokrocznie uczestniczymy w targach reklamowych, gdzie prezentujemy 
najnowsze urządzenia i technologie!
Ważne: Oferujemy maszyny Roland i atrament Bordeaux z pełną roczną 
gwarancją na głowice!

Print Support S.C. 
Kożuch Michał, 
Sztangier Tomasz
ul. Wspólna 8/3 
45-837 Opole
tel/fax:  71 716 53 88
mob.. 604 941 333, 602 504 942
www.printsupport.pl 
www.jetrix.pl

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 JETRIX UV, JHF czy X-Line Raptor.
JETRIX posiada szeroką gamę drukarek ze stołami wielkości od  
1,2 x 1,2 do 2 x 3m.
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 
świadczymy usługi serwisowe urządzeń drukujących większości marek 
dostępnych na polskim rynku.
Dostarczamy także maszyny i urządzenia do obróbki materiałów  
w tym między innymi frezarki CNC, oczkarki ręczne i automatyczne, 
laminatory wielkoformatowe. 

TeBa Barbara Teodorczyk

Natolin 46B
92-701 Łódź
tel. 42 639 51 87
teba@teba.pl
www.teba.pl

Tuplex Sp. z o.o.

CENTRALA
Ul. Księcia Ziemowita 19
03-778 Warszawa
tel. 22 511 31 00
warszawa@tuplex.pl
www.tuplex.pl

Firma TeBa od roku 1990 jest jednym z pierwszych dostawców technologii 
cyfrowych dla firm reklamowych i przemysłu w Polsce. Nasza firma jako 
pierwsza w Polsce wdrożyła w firmach reklamowych wieloosiowe maszyny 
frezujące i grawerujące, które oprócz cięcia pozwalały na obróbkę w pełni 
trójwymiarową. Również jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy do sprzedaży 
systemy druku bezpośredniego na tekstyliach. Oferujemy innowacyjne 
rozwiązania do produkcji systemów reklamy wielkoformatowej. Wszystkie 
oferowane przez nas systemy są ciągle rozwijane i adaptowane do nowych, 
często niestandardowych potrzeb Klientów.
Jesteśmy generalnym dostawcą ploterów firmy MIMAKI, oprogramowania 
firm: Ergosoft, EasySign , Delcam oraz urządzeń towarzyszących, m. in. 
systemów do kalibracji X-Rite - Gretag. Nasza firma jako pierwsza w Polsce 
wdrożyła w firmach reklamowych wieloosiowe maszyny frezujące i grawe-
rujące 3D Mikroprofil oraz systemy druku bezpośredniego na tekstyliach. 
Wsparcie techniczne gwarantuje zespół wysoko wykwalifikowanych 
inżynierów serwisu.
Nasze zainteresowanie klientem nie kończy się na sprzedaży oferowanych 
urządzeń. Oferujemy również doradztwo, instalację, szkolenie oraz profesjo-
nalne usługi serwisowe.  
O zadowoleniu naszych klientów może świadczyć fakt, iż przy zakupie na-
stępnego urządzenia najczęściej wybierają ponownie rozwiązanie oferowane 
przez firmę TeBa. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ciągle powiększającą się ofertą 
naszej firmy i dołączenia do grona zadowolonych klientów.

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 produk-
tów. Od wielu lat poszukujemy i wprowadzamy na rynek nowe produkty przeznaczone dla twór-
ców 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 re-
klamowych, 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, wloclawek@tuplex.pl
WROCŁAW, tel. 71 342 42 10/11/12, fax. 71 342 04 75, wroclaw@tuplex.pl
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