
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
PLOTERÓW ROLAND

SERWIS
PLOTERÓW!

PEŁNA
OFERTA!

NAJLEPSZE
CENY!

Igepa jest również autoryzowanym dystrybutorem laminatorów Drytac. 

www.igepa.pltel. +48 666 854 983, plotery@igepa.pl
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Festiwal Marketingu
Druku & Opakowań



tel. +48 728 482 090
serwis@igepa.pl

Zgłoszenia serwisowe:

www.igepa.pl

Autoryzowany serwis ploterów i urządzeń na terenie całego kraju. 

Szybka reakcja na zgłoszenie, profesjonalna obsługa,
konkurencyjne ceny.  

JUŻ DZIŚ SKONTAKTUJ SIĘ
Z SERWISEM IGEPA.

TWÓJ PLOTER WYMAGA NAPRAWY?
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XXX KML SOUTIONS
56 MEDIAN POLSKA
64 PLOTSERWIS
64,65 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
67 PRINT SUPPORT
69 RISET POLSKA
70,72 SERVICE CALL
70,73 SICO POLSKA
XXX SOFTPLAST
80 VES PLOTER

LAMINATY
18 4PRINTERS
XXX ADP POLSKA 
23,25 API.PL
30 COLOP POLSKA
42 GRAPH-EXPERT
43 GRAWCOM
46 IKONOS
XXX KML SOUTIONS
54 LASER MEDIA
56 MEDIAN POLSKA
64,65 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
70,73 SICO POLSKA
75 TEBA
76 TRODAT POLSKA

LASERY
XXX AUTOMATIC LETTER BENDER
30 COLOP POLSKA
XXX FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
43 GRAWCOM
54 LASER MEDIA
76 TRODAT POLSKA

MASZYNY DO BEZPOŚREDNIEGO 
NADRUKU NA GADŻETACH
19 AGRAF 
30 CNCTECHNIKA
30 COLOP POLSKA
36 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
36 EMB SYSTEMS
38 FASTCOM 
XXX FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
43 GRAWCOM
XXX KML SOUTIONS
64 PLOTSERWIS 
64,65 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
75 TEBA
76 TRODAT POLSKA
80 VES PLOTER
80 VISCAR.PL

MASZYNY DO DRUKU 
CYFROWEGO I OFFSETOWEGO
20 AKONDA
22 ART ZAKŁADY ARTYSTYCZNE
32 DKS
58 MNUMI
69 RISET POLSKA

MASZYNY DO 
GRAWEROWANIA
30 COLOP POLSKA
XXX FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
43 GRAWCOM
54 LASER MEDIA
76 TRODAT POLSKA

MASZYNY DO HAFTU
36 EMB SYSTEMS
XXX SEMI TECHNIKA

ATRAMENTY DO DRUKAREK
XXX ALMA TREND
23,25 API.PL
XXX CLDIGITAL
35,36,67 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
70,72 SERVICE CALL
80 VISCAR.PL

ATRAMENTY SOLVENTOWE
XXX ADP POLSKA 
XXX CLDIGITAL
XXX COLOR GROUP
38 EUROPRINTER
46,47 IGEPA POLSKA
46 IKONOS
XXX KML SOUTIONS
64 PLOTSERWIS
64,65 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
67 PRINT SUPPORT
70,72 SERVICE CALL
70,73 SICO POLSKA
80 VES PLOTER

ATRAMENTY UV
XXX COLOR GROUP 
38 EUROPRINTER
XXX HANDTOP
46 IKONOS
64 PLOTSERWIS
67 PRINT SUPPORT
70,72 SERVICE CALL
80 VES PLOTER

BANK ZDJĘĆ
5,40 FOTOLIA
63 PHOTOGENICA

CZĘŚCI I AKCESORIA 
DO PLOTERÓW
XXX ADP POLSKA 
23,25 API.PL
XXX CLDIGITAL
30 COLOP POLSKA
XXX FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
46,47 IGEPA POLSKA
XXX KML SOUTIONS
64 PLOTSERWIS
64,65 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
70,72 SERVICE CALL
70,73 SICO POLSKA

DRUK 3D
XXX DIGITAL BROTHERS

DRUK CYFROWY
18,21,83 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS
19 AGRAF
19 ADSYSTEM
20 AKONDA
22 AMATEC POLSKA
20 AMPROJECT
22 ART ZAKŁADY ARTYSTYCZNE
XXX DIGITAL BROTHERS
32 DKS
35 ECOTI
36 EMB SYSTEMS
35,36,67 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
42 GRAPH-EXPERT

50,51 INTEGART
58 MNUMI
67 PRINT SUPPORT
69 RISET POLSKA
76 ULTIMA DISPLAYS POLSKA
78 VERA HOLOGRAMY

DRUK OFFSETOWY
18,21,83 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS
20 AMPROJECT
22 ART ZAKŁADY ARTYSTYCZNE
58 MNUMI
78 VERA HOLOGRAMY
20 AKONDA

DRUK TRANSFEROWY
19 ADSYSTEM
19 AGRAF
22 ART ZAKŁADY ARTYSTYCZNE
36 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
35,36,67 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
40,41 INSPIRION POLSKA

DRUK UV
18,21,83 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS
19 AGRAF
24 ARTEMIS PRINTERS
30 CNCTECHNIKA
XXX DIGITAL BROTHERS
35 ECOTI
38 FASTCOM
50,51 INTEGART
56 MEDIAN POLSKA
67 PRINT SUPPORT
76 ULTIMA DISPLAYS POLSKA
20 AKONDA

DRUK WIELKOFORMATOWY
XXX ADP POLSKA 
XXX ALMA TREND 
19 AGRAF
19 ADSYSTEM
19 AGRAF
24 ARTEMIS PRINTERS
26 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
XXX DIGITAL BROTHERS
32 DKS
35,36,67 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
35 ECOTI
36 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
38 FASTCOM
42 GRAPH-EXPERT
46 HERZ POLSKA
46 IKONOS
50,51 INTEGART
XXX KML SOUTIONS
56 MEDIAN POLSKA
64,65 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
67 PRINT SUPPORT
76 ULTIMA DISPLAYS POLSKA
80 VES PLOTER

DRUKARKI DO TEKSTYLIÓW
18 4PRINTERS 
22 AMATEC POLSKA
23,25 API.PL
26 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
XXX CLDIGITAL
30 CNCTECHNIKA
36 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK

36 EMB SYSTEMS
35,36,67 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
64 PLOTSERWIS
75 TEBA
80 VISCAR.PL

DRUKARKI I URZĄDZENIA 
WYKAŃCZAJĄCE DO ETYKIET
36 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK

FALCERKI
30 CNCTECHNIKA 
69 RISET POLSKA

FARBY DO DEKORACJI
XXX XXX

FARBY DO SITODRUKU
23,25 API.PL
70,73 SICO POLSKA
80 VISCAR.PL

FARBY DO TEKSTYLIÓW
XXX COLOR GROUP 
36 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK

FLAGI
35 ECOTI
50 JOKER
56 MEDIAN POLSKA
76 ULTIMA DISPLAYS POLSKA

FOLIARKI 
30 CNCTECHNIKA
69 RISET POLSKA

FOLIE SOCZEWKOWE
XXX XXX

FOTOGRAFIA / BANK ZDJĘĆ
150 PHOTOGENICA

GILOTYNY
32 DKS 
30 CNCTECHNIKA 
69 RISET POLSKA

GRAWEROWANIE
30 COLOP POLSKA
XXX FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
43 GRAWCOM
54 LASER MEDIA
70 SPIROPRINT
76 TRODAT POLSKA

HAFT
22 AMATEC POLSKA
36 EMB SYSTEMS
XXX SEMI TECHNIKA

LAMINATORY
18 4PRINTERS
XXX ADP POLSKA 
XXX ALMA TREND
20 AKONDA
24 ARTEMIS PRINTERS
26 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
30 CNCTECHNIKA
XXX COLOR GROUP 
32 DKS
38 FASTCOM
42 GRAPH-EXPERT
46,47 IGEPA POLSKA
50,51 INTEGART

0 WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW I USŁUG 



MASZYNY DO OBRÓBKI REKLAMY 
WIELKOFORMATOWEJ
XXX SOFTPLAST

MASZYNY DO SITODRUKU
23,25 API.PL

MASZYNY DO SUBLIMACJI
18 4PRINTERS 
XXX ADP POLSKA 
23,25 API.PL
26 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
XXX CLDIGITAL
36 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
XXX KML SOUTIONS
64,65 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
75 TEBA

MASZYNY DO SZYCIA 
I ZAKUWARKI
XXX SOFTPLAST

MASZYNY DO TAMPODRUKU
22 ART ZAKŁADY ARTYSTYCZNE

MASZYNY DO 
TERMOTRANSFERU
XXX ALMA TREND
24 ARTEMIS PRINTERS
26 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
XXX CLDIGITAL
70,73 SICO POLSKA
80 VES PLOTER
80 VISCAR.PL

MASZYNY I MATERIAŁY DLA 
AGENCJI REKLAMOWYCH
XXX AUTOMATIC LETTER BENDER 
28 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA
30 CNCTECHNIKA
XXX DIGITAL BROTHERS
69 RISET POLSKA

MATERIAŁY DO SUBLIMACJI
18 4PRINTERS
36 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
46 IKONOS
50 JOKER
75 TEBA

MATERIAŁY DO 
CAR WRAPPINGU
XXX ALMA TREND
46 IKONOS
50,51 INTEGART
80 VISCAR.PL

MATERIAŁY DO DRUKU  
WIELKOFORMATOWEGO
18 4PRINTERS
XXX ADP POLSKA 
XXX ALMA TREND
XXX DIGITAL BROTHERS
32 DKS
35,36,67 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
38 FASTCOM
42 GRAPH-EXPERT
46,47 IGEPA POLSKA
46 IKONOS 
50,51 INTEGART
50 JOKER
56 MEDIAN POLSKA
64,65 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
70,73 SICO POLSKA

MATERIAŁY DO 
GRAWEROWANIA
30 COLOP POLSKA
XXX FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
43 GRAWCOM
54 LASER MEDIA
76 TRODAT POLSKA

MEBLE EVENTOWE 
24 ARTPRO POLSKA 
XXX DIGITAL BROTHERS

MEDIA BRANŻOWE
57 A4P 
82 DOSTAWCY.OOHMAGAZINE.PL
82 GIFTSONLINE.PL
02 OOH MAGAZINE
66 OPAKOWANIA.BIZ
74,75 POLSKI DRUKARZ
76,77 T&P TEKSTYLIA - Zdobienie i Promocja

MONITORY REKLAMOWE
XXX XXX

OPAKOWANIA
26 AWIH
19 AGRAF
60 FILIŻANKI.NET
40 FOLPOL
66 POLSKA IZBA OPAKOWAŃ

OPROGRAMOWANIE
19 AGRAF
22 ART ZAKŁADY ARTYSTYCZNE
32 DKS
50 IWAREPRINT
52 KEY2PRINT
58 MNUMI

PAPIERY DO DRUKU 
CYFROWEGO
XXX XXX

PLOTERY ATRAMENTOWE/
WODNE  
XXX CLDIGITAL 
38 EUROPRINTER

PLOTERY FREZUJĄCE
19 AGRAF
24 ARTEMIS PRINTERS
26 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
XXX FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
50,51 INTEGART

PLOTERY LASEROWE CO2
24 ARTEMIS PRINTERS 
28 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA
30 CNCTECHNIKA 
30 COLOP POLSKA
XXX FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
43 GRAWCOM
54 LASER MEDIA
76 TRODAT POLSKA

PLOTERY LATEKSOWE
35,36,67 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
50,51 INTEGART
70,73 SICO POLSKA
75 TEBA

PLOTERY SOLWENTOWE
XXX ALMA TREND
XXX ADP POLSKA 

24 ARTEMIS PRINTERS
26 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
XXX CLDIGITAL
XXX COLOR GROUP
32 DKS
35,36,67 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
38 EUROPRINTER
38 FASTCOM 
46,47 IGEPA POLSKA
XXX KML SOUTIONS
64 PLOTSERWIS
67 PRINT SUPPORT
70,72 SERVICE CALL
75 TEBA
80 VES PLOTER
80,83 VIA COLOR
80 VISCAR.PL

PLOTERY SUBLIMACYJNE
18 4PRINTERS
XXX ADP POLSKA 
XXX ALMA TREND
23,25 API.PL
26 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
XXX CLDIGITAL
XXX COLOR GROUP
36 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
35,36,67 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
46,47 IGEPA POLSKA
52 KML SOLUTIONS
64,65 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
67 PRINT SUPPORT
70,73 SICO POLSKA
75 TEBA
80,83 VIA COLOR

PLOTERY - SERWIS
23,25 API.PL
XXX COLOR GROUP 
46,47 IGEPA POLSKA 
XXX KML SOUTIONS 
64 PLOTSERWIS 
64,65 POLKOS MARIUSZ KOSIOR
70,72 SERVICE CALL
80,83 VIA COLOR

PLOTERY TNĄCE
19 AGRAF
XXX ALMA TREND
24 ARTEMIS PRINTERS
26 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
28 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA
30 COLOP POLSKA
XXX COLOR GROUP
36 EMB SYSTEMS
38 FASTCOM 
43 GRAWCOM
46,47 IGEPA POLSKA
50,51 INTEGART
52 KML SOLUTIONS
64 PLOTSERWIS
70,72 SERVICE CALL
70,73 SICO POLSKA
75 TEBA
76 TRODAT POLSKA
80 VES PLOTER
80,83 VIA COLOR
80 VISCAR.PL

PLOTERY UV
18 4PRINTERS
XXX ADP POLSKA 
19 AGRAF
XXX ALMA TREND

23,25 API.PL
24 ARTEMIS PRINTERS
26 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE
XXX CLDIGITAL
XXX COLOR GROUP
38 EUROPRINTER
38 FASTCOM 
XXX FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
XXX HANDTOP
46,47 IGEPA POLSKA
50,51 INTEGART
XXX KML SOUTIONS
64 PLOTSERWIS
67 PRINT SUPPORT
70,72 SERVICE CALL
75 TEBA 
80 VES PLOTER
80,83 VIA COLOR

PŁYTY PCV
4 46,47 IGEPA POLSKA 
6 IKONOS 

SYSTEMY 
WYSTAWIENNICZE
18 4PRINTERS
19 ADSYSTEM
XXX DIGITAL BROTHERS
35 ECOTI
46 IKONOS
56 MEDIAN POLSKA
XXX SOFTPLAST
76 ULTIMA DISPLAYS POLSKA
78 UNIA SP. Z O.O.

TKANINY DO DRUKU
46 IKONOS 
50 JOKER

TUSZE DTG 
22 AMATEC POLSKA

URZĄDZENIA DLA POLIGRAFII
32 DKS 
69 RISET POLSKA
76 TRODAT POLSKA

URZĄDZENIA 
INTROLIGATORSKIE
30 CNCTECHNIKA 
32 DKS
69 RISET POLSKA

ZGRZEWARKI
18 ABC N SYSTEM 
XXX COLOR GROUP
46 HERZ POLSKA
XXX SOFTPLAST
80 VES PLOTER

ZNAKOWARKI LASEROWE
30 COLOP POLSKA 
XXX FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
43 GRAWCOM
54 LASER MEDIA
76 TRODAT POLSKA



4PRINTERS S.C.
ul. Kołłątaja 64, 05-402 Otwock
tel. 22 292 39 49
info@4printers.pl
www.4printers.pl
www.sklep.4printers.pl

W 4Printers działamy na rzecz rozwoju rynku druku wielkoformatowego 
i czynnie wspieramy naszych Klientów w codziennej pracy poprzez 
profesjonalną obsługę, ofertę dopasowaną do potrzeb rynku oraz doradztwo 
w zakresie doboru najlepszych materiałów oraz rozwiązań produkcyjnych. 
Stworzyliśmy ofertę w oparciu o rozeznanie potrzeb naszych Klientów – 
drukarni wielkoformatowych, domów produkcyjnych i agencji reklamowych.

Szczególną uwagę kierujemy na rozwój rynku druku na tkaninach, których 
zastosowanie w reklamie, dekoracji i wystawiennictwie staje się coraz bardziej 
powszechne. Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwoju nowych 
technik druku oraz poszerzania portfolio produktów, dostarczając sprawdzone 
rozwiązania do zadruku tkanin w technologii sublimacji. Oferujemy również 
szeroki wybór tkanin do druku na ploterach UV, latex czy solwent.

4Printers reprezentuje na polskim rynku krajowych i międzynarodowych 
producentów, liderów w swoich branżach, takich jak MTEX, MEEVO, SEAL,
A.BERGER, G+OTTO FRIEDRICH i wiele innych.

ADP POLSKA
ul. Błękitna 70, Warszawa 04-663
tel. 22 773 85 75
biuro@adppolska.pl
www.adppolska.pl

ADP Polska: materiały i maszyny do cyfrowego druku wielkoformatowego.
MATERIAŁY DO SOLWENTU: jesteśmy wyłącznym dystrybutorem Spandex 
w Polsce. W ofercie bardzo szerokie spektrum materiałów do produkcji 
grafiki samochodowej, podświetlanej, podłogowej, okiennej, do systemów 
wystawienniczych typu Roll-up, Pop-up. Marki materiałów: m.in.   
Image Perfect, Orafol, Avery Denison, Ferrari, Gerber Edge.
MATERIAŁY DO SUBLIMACJI: papier przekładkowy, materiały tekstylne.
MASZYNY: plotery drukujące i tnąco-drukujące: Roland, Asbru, Mimaki, Agfa.
PLOTERY tnące: SummaCut.
CALANDRY: Kala, Monti Antonio.
LAMINATORY:  rolowe Kala i stołowe Rollover- wyłączna dystrybucja.
TRYMERY: wyłączna dystrybucja  trymerów EcoCut oraz dystrybucja trymerów 
KeenCut.
Pozostałe: plotery termiczne Coner, frezarki, giętarki do plexi, profesjonalne 
oczkarki pneumatyczne  oraz ręczne Hiker, zgrzewarki Leister, akcesoria do 
wykańczania wydruków.
SERWIS MASZYN: Roland, Asbru, Mimaki, Mutoh (z profilowaniem ICC  oraz 
naprawą elektroniki).
ATRAMENTY: mamy jedną z najszerszych ofert na atramenty zamienne 
solwentowe i sublimacyjne.
Dostarczamy tusze solwentowe i sublimacyjne do ploterów: Roland, Mimaki, 
Mutoh, Epson.
Marki atramentów w sprzedaży: Sioen (wyłączna dystrybucja w Polsce), 
VersiColor, Bordeaux, Triangle, SunChemical, HCL, Inkmate.
OBSŁUGA: specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań najwyższej jakości. 
Naszym celem jest budowanie trwałych relacji z klientami poprzez wiedzę, 
kompetencje, doświadczenie  oraz rzetelność.

AGRAF Sp. z o.o.
ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź
tel. 42 250 31 20
Anna Cieplucha: 607 379 870
Maciej Niewiadomski: 602 290 085
agraf@agraf.com.pl
www.ploterytnace.agraf.com.pl
www.agraf.com.pl

Firma AGRAF jest  dystrybutorem z prawie 30-to letnim doświadczeniem 
w sprzedaży i obsłudze sprzętu i oprogramowania dla szeroko rozumianej 
branży reklamowej i CAD w Polsce. 
Nasza oferta obejmuje:
•  Wielkoformatowe plotery Summa  i drukarki Canon
•  Specjalistyczne skanery
•  Summa F1612 i F2630 – Plotery, które łączą wszystkie zalety urządzeń 
rolkowych, poszerzając jednocześnie gamę ciętych materiałów o filc, 
tekturę falistą, tekturę „plaster miodu”, korek, grube i sztywne folie i wiele 
innych. Grubość ciętych materiałów może dochodzić do 27mm. Urządzenie 
umożliwia także frezowanie w materiałach takich jak: dibond, akryl, PCV
•  Oprogramowanie: CSoft, SAi, SofTeam, Eurosystems. 
•  Świadczymy także usługi serwisowe i oferujemy szkolenia z obsługi 
urządzeń i oprogramowania.

Akcenta CZ A.S 
Gočárova třída 312
500 02 Hradec Králové
Czechy
Infolinia : +48 22 208 00 98
Transakcje: +48 22 208 00 99
info@akcenta.eu
www.akcenta.eu

AKCENTA to instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla 
firm. Specjalizujemy się w wymianie walut, płatnościach międzynarodowych 
i transakcjach eliminujących ryzyko kursowe. Usługi AKCENTY są skierowane do 
firm, które zajmują importem albo eksportem towarów lub usług.



AMATEC Polska Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 2, Radwanice k. Wrocławia
55-010 Święta Katarzyna
tel. 71 311 77 70
kom. 609 478767
adam@amatec.pl
www.amatec.pl

AMATEC Polska Sp. z o.o. to autoryzowany dystrybutor najwyższej jakości 
maszyn i urządzeń do szycia i zdobienia tekstyliów. Obecny od ponad 14 
lat na rynku szwalniczym, od kilku lat bardzo aktywnie rozwija się także 
w branży promocyjnej, oferując skrojone na miarę rozwiązania do produkcji 
hafciarskiej i druku cyfrowego na tekstyliach. Oferta dla małych i średnich 
firm specjalizujących się w krótkich i średnich seriach produkcyjnych to 
wysokiej jakości hafciarki Melco i drukarki Polyprint wraz z całym zapleczem 
serwisu i części zamiennych. Z myślą o dużych hafciarniach i drukarniach 
Amatec w zeszłym roku poszerzył ofertę o wielogłowicowe hafciarki SWF 
i drukarki do odzieży o dużej wydajności Kornit Digital.

Największym atutem Amatec-u jest własny, mobilny i regularnie szkolony 
u producentów serwis. Niemniej ważne są duże magazyny maszyn 
i części zamiennych, co w dzisiejszych trudnych dla producentów czasach 
(produkcja na zamówienie) skraca znacznie czas oczekiwania na realizację 
zamówień i zwiększa skuteczność serwisu.

AMT PRODUCT 
MAREK POLEWKA
ul. gen. Maczka 71b
43-300 Bielsko-Biała
tel. 531 744 686
www.amtpolska.pl
biuro@amtpolska.pl

AMT Product to polska firma powstała w 2006 roku.
Od początku swojej działalności zajmujemy się wytwarzaniem produktów 
chemicznych wykorzystywanych w drukarniach wielkoformatowych oraz 
firmach reklamowych.

Do tej pory firma skutecznie wprowadziła do sprzedaży atramenty eko 
i mild solwentowe oraz laminaty płynne do zabezpieczania wydruków 
wielkoformatowych, które na dzień dzisiejszy są najczęściej kupowanymi 
laminatami płynnymi na rynku. Charakteryzują się one bardzo dobrą 
odpornością na promieniowanie UV oraz na uszkodzenia mechaniczne. Do 
tego możemy wspomnieć o linii produktów przeznaczonych do ułatwienia 
aplikacji folii oraz jej usuwania.

Strategią firmy, która jest realizowana od początku jej istnienia, jest dostarczanie 
na rynek produktów, zawierających w sobie innowacyjne rozwiązania, bardzo 
dobrych jakościowo, ale w cenach dostosowanych do polskiego rynku przy 
jednoczesnym zapewnieniu klientom wsparcia technicznego i serwisu.

Główne linie produktów oferowanych przez naszą firmę:
- atramenty nano-eco, eco i mild solwentowe,
- laminaty płynne,
- cleanersy,
- preparaty ułatwiające wyklejanie i usuwanie folii.

AKONDA
ul. Geodetów 176
05-500 Piaseczno
tel. 22 355 01 92
info@akonda.pl
www.akonda.pl

Akonda to wiodący dostawca rozwiązań introligatorskich dla drukarni 
cyfrowych i offsetowych. Oferta skierowana jest do rozwijających się 
przedsiębiorstw w segmencie małych i średnich drukarni arkuszowych. 
Znajdują się w niej starannie przemyślne urządzenia, które pomogą 
sprostać stale rosnącym wymaganiom rynku stawiającego coraz 
większe wyzwania. Stanowią ją m.in. pneumatyczne bigówko-
perforatory Graphic Whizard, lakierówki UV, sprawdzone foliarki CTL. 
Od tego roku, jako bezpośredni i autoryzowany przedstawiciel marki 
Fastbind oferujemy rozwiązania do oprawy twardej i fotoalbumów. Do 
Państwa dyspozycji oddajemy stale powiększającą się kadrę specjalistów 
i techników, którzy zainstalowali od 2008 ponad 500 urządzeń. Naszym 
sukcesem są liczne referencje i przede wszystkim Klienci, którzy chętnie 
wracają do rozmów o kolejnych rozwiązaniach.

ALMA TREND Sp. z o.o.
Siedziba głowna:
ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice 
tel. 32 202 84 20
katowice@almatrend.com.pl
www.almatrend.com.pl
www.dobreplotery.com
www.termo-transfer.com.pl

Alma Trend od ponad 20 lat jest liderem na polskim rynku w  sprzedaży 
wysokiej jakości materiałów do druku cyfrowego pod tusze wodne, 
solwentowe, UV oraz lateksowe. Siedziba główna znajduje się w Katowicach 
ale firma dysponuje także oddziałami w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, 
Krakowie, Chorzowie oraz Opolu.

W  ofercie Alma Trend znaleźć można: plotery drukujące marki ROLAND, 
drukarki UV (ROLAND, EFI, QRES Technologies), drukarki solwentowe 
i  sublimacyjne (KEUNDO, TWINJET), drukarki z  białym tonerem (OKI), 
materiały do druku wielkoformatowego (INTERCOAT, FOLEX, REGULUS, 
ASLAN, MACTAC, ORACAL), płyty z tworzyw sztucznych (SIMONA, STADUR), 
tusze (SERICOL, MARABU), folie samoprzylepne (ASLAN, ORACAL, MACTAC), 
materiały do termotransferu (MAGIC TOUCH).

Alma Trend specjalizuje się także w  serwisie maszyn i  urządzeń 
drukujących, tnących oraz frezujących. Oferuje serwis gwarancyjny 
i  pogwarancyjny, kalibrację kolorystyczną, a  także doradztwo techniczne 
przy zakupie nowych i używanych maszyn poligraficznych. Doświadczeni 
i profesjonalnie przeszkoleni serwisanci diagnozują, eliminują usterki oraz 
awarie, a  także, na życzenie klienta, zapewniają przeglądy i  konserwacje 
parku maszynowego. 
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ZAKŁADY ARTYSTYCZNE 
ART Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 34/10a
80-139 Gdańsk 
tel. 58 302 11 75
kom. 608 060 500
biuro@art.com.pl
www.art.com.pl

ART od ponad 30 lat dostarcza swoim klientom rozwiązania dla 
druku cyfrowego, DTP oraz zarządzania kolorem. Jest wyłącznym 
przedstawicielem JUST Normlicht – producenta standaryzowanych 
systemów oświetleniowych i wieloletnim partnerem X-Rite oraz 
dystrybutorem drukarek cyfrowych OKI. 

Jednym najciekawszych produktów w ofercie ART jest nowa drukarka 
OKI - ES 9541 to pierwsza drukarka cyfrowa CMYK+1, oferująca unikatową 
możliwość drukowania z wykorzystaniem piątego koloru. Dzięki czemu, 
w dowolnym momencie możemy drukować w pełnej gamie kolorów 
procesowych, dodając do niej kolor biały lub połysk.

Zakłady Artystyczne ART dały się poznać jako ekspert z zakresu 
oświetlenia, w tej kwestii nie zmieniło się nic i światło to nadal bardzo 
mocny punkt w ofercie firmy. Oprócz oświetlenia JUST Normlicht (komory 
świetlne, świetlówki D50, stacje kontroli koloru), możemy w niej znaleźć 
również zaawansowane narzędzia GL Optic do spektralnych pomiarów 
światła. Na szczególną uwagę zasługuje tu GL Spectis 1.0 touch – 
przenośny spektrometr z dotykowym ekranem.

ARTEMIS PRINTERS
ul. Gosławicka 2d, 45-446 Opole
tel. 77 455 63 19
biuro@artemisprinters.eu
www.artemisprinters.eu

Artemis to znana w Polsce i Europie marka urządzeń do produkcji grafiki 
wielkoformatowej. Portfolio Artemis obejmuje wyselekcjonowane 
urządzenia o najwyższym współczynniku jakości do ceny oraz najszybszym 
zwrotem z inwestycji (ROI).

Na polskim rynku najbardziej popularne są: eko-solwentowy ploter Artemis 
1601 (1.60 m) oferujący jakość porównywalną z urządzeniami japońskimi 
oraz twardo-solwentowy Artemis KM 3200 i 3224 (3.20 m) drukujące 
z rzeczywistą prędkością powyżej 100 m2/h. W sprzedaży jest także 
stołowo-rolowy ploter Artemis FR 250 UV dedykowany m.in. do druku na 
szkle.

Ofertę uzupełniają inne plotery eko, solwentowe, LED, UV, laserowe, frezarki, 
drukarki do koszulek DTG, zgrzewarki, akcesoria do ploterów i aplikacji.

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

Specjalizujemy się w sprzedaży materiałów i maszyn do sitodruku i druku 
wielkoformatowego. Działamy na rynku od 2000 roku. Pomagamy klientom 
zwiększyć konkurencyjność poprzez doradztwo technologiczne. Świadczymy 
profesjonalne usługi napraw i serwisowania ploterów wielkoformatowych na 
terenie całej Polski. 
W naszej ofercie znajdą Państwo:
- plotery wielkoformatowe marki Epson, Handtop, Polar, Seiko
- atramenty do ploterów wielkoformatowych: Epson, Jetbest, J-Teck, Yakohita
- papier sublimacyjny, graficzny, fotograficzny, canvasy, tapety marki Vesline
- folie i lamianty marki Drytac
- kalandry i prasy transferowe Transmatic
- laminatory, plotery tnące, monitory EIZO
- maszyny do sitodruku marki M&R
- farby i środki pomocnicze do sitodruku wielu renomowanych światowych 
producentów

Oddziały:
I Oddział w Warszawie,  
ul. Sadulska 20, tel. 22 812 06 80, warszawa@api.pl
II Oddział w Chorzowie,  
ul. Krzyżowa 3, tel. 32 241 65 14, chorzow@api.pl
III Oddział w Szczecinie,  
ul. Ofiar Stutthofu 78, 72-010 Police, tel. 784 439 035, szczecin@api.pl
IV Oddział we Wrocławiu,  
ul. Kościuszki 145, 50-440 Wrocław, tel. 665 307 407, wroclaw@api.pl





AUTOMATIC LETTER BENDER 
Dariusz Sławomir Wiszenko

ul. Józefa Konrada Korzeniowskiego 8
15-519 Białystok
tel. 85 710 23 78
biuro@letterbender.net
www.letterbender.net

Automatic Letter Bender to firma, która dostarcza automaty do wyginania 
liter 3D i spawarki laserowe. Nasz zespół to sztab doświadczonych 
specjalistów w zakresie wyginania liter 3D, który dzięki zaawansowanym 
rozwiązaniom technicznym stara się sprostać oczekiwaniom najbardziej 
wymagających Klientów.

Klientom polecamy produkty, jakimi są najwyższej jakości wyginarki do 
liter 3D z serii Automatic Letter Bender, jak również różnego rodzaju taśmy, 
profile aluminiowe i najmocniejsze kleje. W ofercie posiadamy także 
spawarki laserowe, dzięki którym możliwe jest uzyskanie najwyższej jakości 
połączeń bez potrzeby szlifowania i polerowania krawędzi.

Naszą misją jest dostarczanie najlepszych rozwiązań do wyginania liter 3D. 
Zapewniamy szkolenie, wsparcie techniczne, doradztwo, a także serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny. Wszystko po to, by nasza oferta wsparła 
działania Państwa przedsiębiorstw.

Centrum Reklamy RB Drukarnia
Kwiatkowski Robert
ul. Świerkowa 9, 40-670 Katowice
tel. 32 252 01 13
biuro@centrum-reklamy.com.pl
www.centrum-reklamy.com.pl

Bezpośredni importer maszyn i materiałów eksploatacyjnych do budowy 
liter i znaków 3D, importer dystansów montażowych oraz systemów 
identyfikacji wizualnej, producent liter blokowych z aluminium i stali 
nierdzewnej, kasetonów i pylonów reklamowych.

ATRIUM Centrum Ploterowe Sp. z o.o.
ul. Gosławicka 2d, 45-446 Opole
tel. 77 458 16 81
biuro@atrium.com.pl
www.atrium.com.pl

Od 22 lat firma Atrium jest czołowym dostawcą maszyn i materiałów 
do druku wielkoformatowego. Od początku działalności jest wyłącznym 
dystrybutorem ploterów firmy Mutoh w Polsce. W ostatnich latach firma 
została także dystrybutorem ploterów UV firmy Screen, ekonomiczncyh 
ploterów Artemis, ploterów tnących Summa. Ostatnio portfolio powiększyło 
się także o urządzenia marek Jetrix, Flexa, KeenCut, Crest, AZON, RollsRoller, 
V-Sign, Leister i wielu innych. Atrium ma za sobą już klika tysięcy instalacji, co 
świadczy o ogromnym doświadczeniu i profesjonalizmie.

W ramach firmy działa także profesjonalny, mobilny, certyfikowany serwis 
ploterów, który wykonuje przeglądy, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.

Firma oprócz centrali w Opolu posiada oddziały w Warszawie, Poznaniu, 
Krakowie i Gdyni.

Automatic 
Letter Bender

utomatic 

BEN Generalny Przedstawiciel 
Develop w Polsce
ul. Runowa 21, 43-100 Tychy
tel. 32 227 44 13, 227 70 33-4
ul. Jutrzenki 41, 02-230 Warszawa
tel. 22 609 15 39
biuro@ben.com.pl
www.ben.com.pl

Firma BEN została założona w 1988 roku. Od początku działalności naszej firmy 
dostarczamy swoim klientom najlepsze urządzenia kopiująco - drukujące wraz 
z profesjonalną obsługą serwisową oraz wsparciem informatycznym. Nasza 
wiedza, profesjonalizm oraz najwyższy światowy poziom obsługi klienta zostały 
wynagrodzone przyznaniem naszej firmie tytułu Generalnego Przedstawiciela 
Develop w Polsce.
Naszym jedynym celem jest zadowolenie Klienta poprzez dostarczenie 
najlepszych rozwiązań w dziedzinie szeroko pojętego druku cyfrowego. Staramy 
się tworzyć z Państwem trwałe relacje poprzez dostosowywanie się do Państwa 
potrzeb. Pragniemy równocześnie zwrócić Państwa uwagę na fakt, że nasz serwis 
posiada certyfikat ISO na świadczone przez nas usługi zaś technicy serwisu 
regularnie uczestniczą w licznych szkoleniach serwisowych odbywających się 
w siedzibie firmy Develop.
Develop to ponad 50 modeli urządzeń w tym tak popularne na europejskim 
rynku urządzenia jak Develop ineo+ 224e oraz seria urządzeń Develop ineo+ 
1060/1070/1060L, które dzięki swojej niezawodności, doskonałej jakości oraz 
bezkonkurencyjnej cenie zakupu i eksploatacji stały się prawdziwymi hitami wśród 
drukarń oraz agencji reklamowych.
Develop to najnowocześniejsze na świecie urządzenia do druku cyfrowego dla 
poligrafii.
Nasza najnowsza seria urządzeń Develop ineo+ 1100 oraz ineo+ 1085 jakością 
druku przewyższa offset, co podkreślają klienci którzy już stali się posiadaczami 
tych modeli!



COLOR GROUP
ul. 3 Maja 163
41-500 Chorzów
tel. 32 450-52-58
biuro@colorgroup.pl
www.colorgroup.pl

Firma zbudowana przez specjalistów z ponad 12-letnim doświadczeniem 
w sprzedaży i serwisie drukarek wielkoformatowych oraz urządzeń i akcesoriów.

SPRZEDAŻ DRUKAREK WIELKOFORMATOWYCH: ecosolwent, solwent, sublimacja, UV.

Ecosolwent: Jedyne na naszym rynku azjatyckie urządzenia wyposażone w 4 
głowice drukujące Epson DX5 umożliwiające druk z maksymalną prędkością 
160m2/h w szerokościach 180 cm oraz 320 cm.

Sublimacja: Wyspecjalizowane drukarki z profesjonalnym systemem podawania 
i odbierania tkanin (w tym bawełny) do druku sublimacji bezpośredniej 
z możliwością sublimacji pośredniej.

SERWIS DRUKAREK WIELKOFORMATOWYCH Roland, Mimaki, Mutoh i innych  
• profesjonalizm, • trafne diagnozy obniżające koszty serwisu, • konkurencyjne ceny 
usług i części, • duże stany magazynowe części zamiennych.

ATRAMENTY: ecosolwentowe, solwentowe, sublimacyjne, UV.

LAMINATORY: 
• pneumatyczne podnoszenie wałka grzejnego gwarantujące samopoziomowanie, 
• laminowanie jednostronne oraz dwustronne w jednym przebiegu,  
• temperatura pracy od 60ºC do 120ºC.

URZĄDZENIA I AKCESORIA DLA DRUKARNI WIELKOFORMATOWYCH: 

zgrzewarki, nawijarki, suszarki do wydruków, oczkarki ręczne i półautomatyczne, 
laminaty płynne i stałe.

CNCTECHNIKA S.C. 
ul. Zbożowa 22H, 20-827 Lublin 
tel. 81 747 54 75
biuro@cnctechnika.pl
www.cnctechnika.pl

CNCtechnika jest to bezpośredni importer, producent i sprzedawca maszyn 
dla poligrafii oraz reklamy. W ofercie Spółki są: plotery laserowe do cięcia 
i grawerowania, gilotyny do papieru, foliarki, oklejarki do książek, bigówki 
i perforatory, wycinarki do wizytówek, punche, kaszerówki prasy do złoceń 
i tłoczeń, drukarki do bezpośredniego zadruku na tekstyliach oraz twardych 
powierzchniach, w tym drukarki UV i wiele innych przydatnych w drukarni 
i agencji reklamowej maszyn, jak również materiałów eksploatacyjnych 
jak folie, zszywki, oczka do banerów... Szczegółowy zakres oferty znajduje 
się na www.cnctechnika.pl. Właściciele i Pracownicy zapewniają każdemu 
Klientowi kompleksową usługę tj. dobranie indywidualnego rozwiązania, 
świadczenie doradztwa przy zakupie i podczas eksploatacji urządzeń, 
wykonanie testów praktycznych urządzeń, zapewnie dostępności części 
zamiennych, serwisu gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego, profesjonalną 
pomoc w problemach nietypowych. 

CURRENDA Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 703A
81-853 Sopot
tel. 58 550 38 75 / 76 
marketing@currenda.pl
www.currenda.pl

Currenda Sp. z o. o. jest od wielu lat czołowym producentem 
wyspecjalizowanego oprogramowania dla komorników sądowych i sądów 
powszechnych. W ostatnich 2 latach Spółka poszerzyła ofertę o rozwiązania klasy 
ERP dla przedsiębiorstw w tym dla branży poligraficznej. Cechą odróżniającą 
produkty Currendy od oprogramowania innych dostawców jest kompleksowość 
oferty. Oznacza to, aplikacje Currendy pokrywają swoim zasięgiem całość obiegu 
informacji w procesach biznesowych przedsiębiorstw. 

Jednocześnie są to rozwiązania biznesowe nowej generacji oparte o modułową 
architekturę i nowoczesne technologie, które zapewniają elastyczny model 
współpracy, dostosowujący koszty utrzymania i rozwoju systemu do możliwości 
i potrzeb Twojej Firmy. Rozwiązania Currenda dla przedsiębiorstw budowane 
są w oparciu o platformę Odoo dającą dostęp do biblioteki gotowych 
i zintegrowanych aplikacji biznesowych bez konieczności zakupu drogiego, 
standardowego systemu ERP. Im więcej aplikacji zainstalujesz, tym bardziej Twoje 
procesy będą zintegrowane i zautomatyzowane. Korzystamy z rozwiązań, które 
posiadają ponad 3,5 tys. modułów dostępnych do instalacji oraz ponad 2 mln 
użytkowników na świecie

Doświadczenie zdobywamy od 1993 roku. Zaufało nam tysiące klientów 
reprezentujących profesjonalne zawody prawnicze, instytucje administracji 
publicznej oraz przedsiębiorstwa z wielu branż. Z naszych rozwiązań 
do zarządzania sprawami i procesami korzysta codziennie ponad 35 tyś 
profesjonalistów w polskim systemie sądowniczym.

Więcej informacji na stronach www.currenda.pl

DIGITAL BROTHERS / 
MAXIMEDIA
ul. Robotnicza 66
53-608 Wrocław
tel. 71 772 69 69 
db@digitalbrothers.eu
www.digitalbrothers.eu



EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
CENTRUM DTG
Biuro Handlowe: ul. Trakt Lubelski 410, 
04-667 Warszawa
tel. 22 740 44 16
kom. 515 174 789
contact@ekstreme.pl
www.ekstreme.pl

Dystrybutor na Polskę urządzeń marek DTG Digital, U-Print, Afinia Label, 
D.P.R, GoTx.

» DTG Digital - drukarki i oprogramowanie do druku bezpośredniego na 
tekstyliach oraz urządzenia wspomagające.
» U-Print - drukarki transferowe z białym tonerem do druku na tekstyliach 
i podłożach twardych.
» Afinia Label - cyfrowe drukarki do pełnokolorowego druku etykiet z roli 
w technologii memjet oraz ledowej, urządzenia wykańczające.
» D.P.R. - urządzenia wykańczające do etykiet.
» GoTx - szerokoformatowe cyfrowe drukarki rolowe do tekstyliów oraz 
urządzenia wspomagające.

Do wszystkich sprzedawanych przez nasz rozwiązań oferujemy pełen 
zakres materiałów eksploatacyjnych, wsparcie techniczne oraz serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny.

DKS Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale
tel. 58 763 06 10, 309 03 07
info.gdansk@dks.pl
www.dks.pl
www.kip-color.pl 

DKS Sp. z o.o. dostawca kompleksowych rozwiązań dla poligrafii w zakresie 
druku cyfrowego, introligatorni i oprogramowania.  Kontakt: info.gdansk@
dks.pl www.dks.pl .

Oferujemy
•  najnowsze modele, dedykowanych dla poligrafii maszyn produkcyjnych 
Konica Minolta PRO/PRESS,
•  poleasingowe, sprawdzone w poligrafii maszyny produkcyjne Konica 
Minolta PRO/PRESS,
•  urządzenia do druku wielkoformatowego: KIP, Epson, Canon,
•  oprogramowanie: Web To Print, personalizacja, impozycja, fotoksiążki 
i fotokalendarze,
•  urządzenia introligatorskie oraz finiszing on line w drukujących systemach 
produkcyjnych,
•  urządzenia wielofunkcyjne dla biur, małej poligrafii i punktów 
usługowych,
•  biura handlowe, magazyny oraz autoryzowany serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny w 11 oddziałach: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Olsztyn, 
Łódź, Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów.

COLOP POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Smolenia 16, 41-902 Bytom
tel. 32 388 70 30 
office@colop.pl 
www.colop.pl 
www.lasery.pl 

Firma COLOP Polska Sp. z o. o. od 1990r. jest oficjalnym dystrybutorem 
pieczątek  COLOP, produktów HERI, HORRAY oraz COLORIS, a także urządzeń 
laserowych: Universal Laser Systems, LOTUS oraz Eurolaser. Ofertę wyróżnia 
bardzo szeroka gama produktów stemplarskich - pieczątki, tusze, długopisy 
z pieczątką, automatyczne numeratory, materiały do obróbki laserowej, 
a także innowacyjne urządzenia do produkcji pieczątek i grawerowania. 
Najwyższa jakość produktów oraz profesjonalna obsługa Klientów została 
potwierdzona certyfikatami jakości,  licznymi prestiżowymi nagrodami a także 
wieloletnim zaufaniem stale rosnącej grupy Klientów z całej Polski.

DIGICOM Marcin Pietrzak
ul. Łęczycka 55, 95-100 Zgierz
tel. 42 715 43 96 
kom. 511 34 34 34
biuro@digicom.com.pl
www.digicom.com.pl

DIGICOM - Importer i dystrybutor urządzeń do druku cyfrowego i poligrafii. 
W naszej ofercie:
Powielacze cyfrowe RISO-druk z prędkością do 180 str./min przy koszcie kopii jak 
z maszyny offsetowej.
Systemy produkcyjne do druku cyfrowego DEVELOP, KONICA MINOLTA 
obsługujące wysokie gramatury do 400 g/m2, zapewniające bardzo wysoką 
jakość i niskie koszty eksploatacyjne. 
Plotery SUMMA-drukująco-tnące plotery renomowanej firmy SUMMA w tym 
rewelacyjny DC4 –SX ploter termotransferowy, który jednocześnie tnie, drukuje 
i laminuje. Możliwość druku w kolorze złota lub taśmą holograficzną.
AeroCat - Urządzenie, które tnie, biguje i perforuje (w tym także 
fragmentarycznie) w jednym przebiegu arkusza. Posiada system sczytywania 
marki z arkusza co czyni go idealnym do wykańczania prac w druku cyfrowym.
Urządzenia introligatorskie - Bigówki, falcerki, laminatory, oklejarki, gilotyny, 
systemy broszurujące itp.





FASTCOM PLOTERY
ul. Brzozowa 71, 61-429 Poznań
tel.  61 628 22 14
kom. 795 151 568
biuro@fastcom.com.pl
www.fastcom.com.pl

Firma Fastcom powstała w 1998 roku w Poznaniu. Głównym profilem 
naszej działalności jest sprzedaż ploterów i systemów ploterowych do 
tworzenia grafiki w pracowniach plastycznych, reklamowych i drukarniach 
wielkoformatowych. Jesteśmy też dostawcą wszelkiego rodzaju mediów 
i materiałów eksploatacyjnych do ploterów.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo plotery drukujące, plotery tnące, 
plotery termiczne i frezujące, plotery stołowe a także najnowszy system 
konwersji ploterów solwentowych do druku UV - Lightbar. Ponadto 
dostarczamy media i akcesoria do ploterów, począwszy od noży tnących, 
przez teflony, oprawki, oczkarki, prasy termotransferowe, zgrzewarki, 
trymery, po folie, bannery, laminaty, siatki i tekstylia potrzebne do pracy 
w segmencie reklamy.

Zapewniamy instalacje i serwis, a także szkolenia z zakresu obsługi ploterów 
na miejscu u klienta w każdej części Polski.

CLDIGITAL 
Mateusz Kida

ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa 
tel. 22 2478470
store@cldigital.eu
www.cldigital.eu
www.europrinter.co.uk

CLdigital - dostawca urządzeń i technologii do druku wielkoformatowego.
CLdigital jest autoryzowanym dystrybutorem w Polsce firm:
- RTZ - FloraDigital - plotery do druku wielkoformatowego w technologii 
solwentowej i UV a takze urządzeń do druku na tekstyliach
- LOCOR - plotery do druku farbami ekosolwentowymi
- EUROPRINTER - plotery do druku farbami NANO (produkowanymi 
w oparciu o technologię nano-cząstek) - ekosolwentowymi, wodnymi 
i UV-LED

CLdigital jest operatorem sklepu internetowego www.cldigital.eu 
oferującego plotery, części zamienne do ploterów wielkoformatowych 
i materiały eksploatacyjne do nich.

EMB Systems
ul. Szczotkarska 50, 01-382 Warszawa
tel. 22 664 41 40, 22 664 41 41
emb@emb.com.pl
www.emb.com.pl

Od 1990 roku działamy w branży maszyn i urządzeń do zdobienia odzieży. 
W naszej ofercie mamy same mocne atuty: japońskie maszyny hafciarskie 
Brother i Happy, drukarki do koszulek typu direct to garmet: Brother i AnaJet, 
rewolucyjne maszyny do sitodruku – wypalarki sit RISO oraz akcesoria 
dodatkowe i oprzyrządowanie specjalistyczne ułatwiające wykonywanie 
zdobień na odzieży (termoprasy, plotery tnące ScanNCut, folie, nici, 
oprogramowanie hafciarskie Wilcom, Ethos... ). 

Dzięki wsparciu uznanych, innowacyjnych marek dysponujemy najlepiej 
wykształconym działem technicznym i szkoleniowym. Prowadzimy 
eksperymentalną pracownię - HaftyNadruki.pl, znamy od podszewki 
możliwości i atuty technologii zdobienia. Nasi Klienci mogą liczyć na 
dostawę urządzeń, instalacje i szkolenia oraz wsparcie posprzedażne gratis.

EPSON EUROPE B.V. 
Oddział w Polsce

ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa
tel. 22 375 75 00
LFP@epson.pl
www.epson.pl

Wielkoformatowe drukarki EPSON. Najwyższa jakość, wydajność, łatwość 
obsługi, niskie koszty eksploatacji, oszczędność energii i ekologia. 

SureColor SC-F6000 / F7100 sublimacyjne drukarki transferowe CMYK 
do wydajnej produkcji wysokiej jakości nadruków na miękkich szyldach, 
odzieży i gadżetach. SureColor SC-F2000 drukarka do bezpośredniego 
drukowania na odzieży (DTG). 

SureColorSC-S30610 / S50610 / S70610 wielkoformatowe drukarki 
o szerokości druku 64”. Głowice  MicroPiezo™ TFT 1440 dpi,  wykorzystują 
zestawy 4, 5, 8 lub 10, ekologicznych atramentów UltraChrome GS2 – 
w tym biały i metaliczny. Atrament ma skandynawską ekoetykietę “Nordic 
EcoLabel”. 

SureColorSC-T3200 / T5200 / T7200 to wysokowydajne 4-kolorowe, 
szybkie i precyzyjne drukarki oraz systemy MFP o szerokości 24,36 i 44” do 
druku z roli (jednej lub dwóch). Wykorzystujące pigmentowe atramenty 
UltraChrome® XD
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FASTCOM SYSTEMY LASEROWE
ul. Kanarkowa 9, 02-818 Warszawa
tel. 22 243 35 71
kom. 604 268 867
lasery@fastcom.com.pl
www.systemy-laserowe.pl

Fastcom Systemy Laserowe to dostawca nowoczesnych urządzeń 
umożliwiających wszechstronny rozwój w branży reklamowej i nie tylko.
Jako autoryzowany partner i wyłączny dystrybutor DATALOGIC w Polsce 
oferujemy nowoczesne znakowarki laserowe tej marki. DATALOGIC to 
światowy lider w produkcji znakowarek. Ich systemy zbudowane są w oparciu 
o źródła: FIBER, DPSS, GREEN, UV i CO2. Doskonała jakość znakowania 
i wszechstronne oprogramowanie wyróżniają te produkty na polskim rynku 
i dają możliwości kreatywnego rozwoju.

Zajmujemy się również sprzedażą wysokiej klasy ploterów laserowych CO2 
LTT Corp. i jesteśmy wyłącznym dystrybutorem tej marki w Polsce. Lasery LTT 
to synonim doskonałej precyzji, trwałości i bezawaryjności. 

Jednocześnie jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem systemów filtrujących 
BOFA Ltd., które są kompatybilne ze sprzedawanymi przez nas urządzeniami. 

Dodatkowo oferujemy sprzedaż i regenerację tub laserowych Synrad 
i Coherent, doradztwo i serwis laserów SEI, Roland, GCC i in., a także szkolenia 
z obsługi wszystkich oferowanych przez nas maszyn i ich oprogramowania.

FOLPOL
Wólka Załęska, ul. M.Reja 6
05-532 Baniocha
tel. 22 757 80 88
folpol@folpol.pl
www.folpol.pl

FOLPOL R. Barczyk J. Cygan oferuje najwyższej jakości produkty 
przeznaczone do pakowania oraz zaawansowane technologicznie maszyny. 
Mamy wieloletnie doświadczenie w swojej branży, z którego korzystamy 
aby zapewnić naszym Klientom obsługę na najlepszym poziomie. 
Flagowym produktem naszej firmy jest folia stretch przeznaczona do 
pakowania maszynowego i ręcznego, która jest dostępna w szerokiej 
palecie rozmiarów. Kolejnymi produktami są taśmy z nadrukiem i bez 
nadruków do zabezpieczania przesyłek oraz kartony. Coraz ważniejszym 
produktem w naszej ofercie są folie rolnicze, szczególnie te, dzięki którym 
wytwarzana jest sianokiszonka. Od kilku lat współpracujemy z polskimi 
i zagranicznymi producentami maszyn do pakowania, dostarczając naszym 
klientom najwyższej jakości owijarki, obkurczarko-zgrzewarki, urządzenia do 
wytworzenia foliowych poduszek. 
Wyróżniają nas konkurencyjne ceny, szybkość realizacji zamówień 
– materiał dostarczamy zawsze na czas dzięki własnemu taborowi 
samochodowemu, a także szeroki asortyment, w tym produkty na 
indywidualne zamówienie. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji!

FOTOLIA LLC 
41 East, 11th Street, 11th Floor 
New York, 10003 USA
tel. 22 389 70 52
biuro@fotolia.com
www.fotolia.com

Fotolia to wiodący w Europie bank zdjęć typu microstock, który 
posiada w swoich zasobach wybór ponad 38 milionów zdjęć, grafik 
wektorowych i klipów wideo. Założony w 2004 r. serwis oferuje wysokiej 
jakości, profesjonalne obrazy, w cenie już od 2,18 PLN za plik bez 
ograniczeń geograficznych czy czasowych. Fotolia, jako międzynarodowy 
bank zdjęć, oferuje najlepsze obrazy różnym odbiorcom – dużym 
agencjom kreatywnym, rynkowi mediów oraz wszelkiego rodzaju 
firmom i przedsiębiorcom. Dziś bank zdjęć Fotolia wybierają miliony 
profesjonalistów, a swoje usługi dostarcza dla klientów 23 krajów 
i regionów, w 14 różnych językach. Od stycznia 2015 r. Fotolia jest częścią 
rodziny Adobe. Więcej informacji można znaleźć na www.fotolia.com.

GRAPH-EXPERT TRADE 
SP. Z O.O. SP. K. 
ul. Magazynowa 5 a, 30-858 Kraków
tel. 12 658 82 78
kom. 606 381 718
office@graph-expert.pl
www.graph-expert.pl 

Graph-expert, firma obecna na rynku od  początku lat 90-tych, dostarcza  
rozwiązania do obróbki i uszlachetniania druku: 
▪ Wielkoformatowe laminatory rolowe EASYMOUNT™, Multilam, RollLam; 
▪ Laminatory do druków cyfrowych Astor i Matrix Duo; 
▪ Bezpyłowe trymery do podłoży twardych poziome i pionowe Trimalco 
i FLETCHER TERRY (dibond, PVC, szkło, plexi, płyty piankowo-kartonowe, MDF); 
▪ Trymery do fototapet, banerów, folii do 5 m dł.; 
▪ Pionowe piły Inglet od 122 do 305 cm. (manualne i zautomatyzowane); 
▪ Trymery krążkowe wielkoformatowe TRIMFAST™; 
▪ Płyty piankowo-kartonowe GraphBoard; 
▪ Płyty PVC, PLEXI, typu dibond; 
▪ Materiały do systemów POP-UP i ROLL-UP; 
▪ Superprzeźroczysty klej do klejenia pod szkło, plexi; 
▪ Laminaty na zimno i na gorąco (podłogowe, wylewane), kleje, płótna; 
▪ Folie laminujące do offsetu i druku cyfrowego (OPP, PET, Nylon); 
▪ Samogojące maty do cięcia, przymiary liniowe, noże Olfa; 
▪ Ramy aluminiowe, listwy plakatowe …



HANDTOP UV
Rąbień, ul. Okrężna 37
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 42 250 55 95
lodz@api.pl
www.api.pl

Autoryzowany dystrybutor ploterów UV Handtop API.PL Spółka z o.o. prezentuje 
flagowe plotery marki Handtop: 2512 UV i 1600 UV. Zapraszamy zwiedzających 
na branżowe prezentacje dot. druku UV, które będą się odbywały kilka razy 
dziennie na naszym stoisku.

HT 2512 UV - ploter UV z płaskim stołem 2500x1220 mm do druku na sztywnych 
i giętkich podłożach o grubości do 10 cm. Do druku mebli, płytek ceramicznych, 
szkła, reprodukcji dzieł sztuki, szyldów, tablic i standów reklamowych oraz 
opakowań, gadżetów. Działa w oparciu o głowice Ricoh Gen V 7-35 pl, tworzące 
wydruki o fotograficznej jakości z maksymalną rozdzielczością 1440 x 1200 dpi. 
Konfiguracja kolorów: CMYLLcLm+W+lakier. 

Hybrydowy ploter HT 1600 UV o szerokości druku 1600 mm. Oparty na 
najnowszej głowicy Kyocera w technologii grayscale oferujący niewiarygodnie 
wysoką jakość i szybkość druku, która zadowoli najbardziej wymagających 
klientów (do 74 m2/h). Maszyna drukuje na większości dostępnych materiałów 
giętkich i sztywnych, w wersji podstawowej w kolorach CMYK, w opcji: Lc, Lm, W, 
lakier. 

Oddziały:
Warszawa, tel. 22 812 06 80, warszawa@api.pl
Chorzów, tel. 32 241 65 14, chorzow@api.pl
Szczecin, tel. 784 439 035, szczecin@api.pl
Wrocław, tel. 665 307 407, wroclaw@api.pl

GRAWCOM Sp. J.
ul. Syrenki 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 7502611
plotery@grawcom.com.pl
www.grawcom.com.pl

Od 1995 roku Grawcom jest wiodącym dostawcą innowacyjnych urządzeń 
i materiałów dla pracowni reklamowych, grawerskich oraz zakładów 
produkcyjnych.

Od początku działalności Grawcom jest dystrybutorem programów do 
cięcia, druku, grawerowania mechanicznego i laserowego firmy CADlink 
Technology (SignLab, EngraveLab, Digital Factory) a od 1999 jesteśmy 
wyłącznym dystrybutorem urządzeń firmy GCC (plotery tnące i laserowe).
Oferujemy także plotery: tnące (Mimaki), frezujące (MegaCut), termiczne 
(MagaBlock), systemy filtrujące do laserów i wiele innych urządzeń.
Dostarczamy pełny zakres materiałów grawerskich do grawerek 
mechanicznych i laserowych: laminaty, mosiądz, aluminium, gumy do 
grawerowania pieczątek, środki do znakowania metali, ceramiki i szkła 
laserem (LaserInk i Thermark) i wiele innych.
Od 2012 roku dostarczamy pieczątki automatyczne firmy Traxx.

W Polsce zainstalowaliśmy ponad 3,5 tysiąca maszyn.

GRAVERLINE.COM 
MOTIS 
TADEUSZ MOCZARSKI
al. Kościuszki 18/20 , 42-200 Częstochowa
tel. 34 374 09 71
office@graverline.com
www.graverline.com

Właścicielem marki Graverline.com jest firma Motis, założona przez Tadeusza 
Moczarskiego 1 sierpnia 1990 r. Od czasu jej powstania pracuje w branży 
drukarskiej.  Produktem odnoszącym sukces jest  gotowe rozwiązanie 
technologiczne do produkcji aluminiowych tabliczek na krzyże, trumny i 
urny.

Marka Graverline.com zajmująca się specjalistycznymi, nie popularnymi 
technologiami druku, jest obecna w wielu krajach Europy.  

Wiedza, doświadczenie oraz zaplecze serwisowe  potwierdzone autoryzacją 
sprzedaży Ricoh ,  zostało docenione przez lidera w produkcji tonerów 
ceramicznych -  włoskiej firmy Baltea D.C. 

HERZ POLSKA SP. Z O.O.
ul. Wiertnicza 110, 02-952 Warszawa
tel. 22 842 85 83, 22 842 46 83
herz@herz-polska.pl
www.herz-polska.pl

Firma Herz Polska Sp. z o.o. jest producentem profesjonalnych 
elektronarzędzi do obróbki tworzyw sztucznych. Do branży reklamowej 
posiada:
- zgrzewarki ręczne RION i automaty samojezdne PLANON do folii 
banerowych i siatek,
- giętarki ręczne i mechaniczne do gięcia i formowania PMMA, PVC, PET, PP, PE, 
- spawarki do spawania tworzyw sztucznych, 
- filament do drukarek 3D.

Urządzenia firmy Herz charakteryzują się bardzo wysoką jakością wykonania, 
ergonomią i niezawodnością.
Produkowane są w Austrii, Niemczech i Szwajcarii.

Firma Herz na Polskim rynku znajduje się od 25 lat.
Posiada 48 godzinny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
Prowadzi szkolenia i doradztwo.
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IGEPA
ul. Siwka 11, 31-588 Kraków
Materiały dla reklamy:
tel. kom. 664 104 105 
tel. 12 639 24 40
viscom@igepa.pl
www.igepa.pl

Igepa Polska jest częścią Igepa group – lidera w dystrybucji papierów 
poligraficznych i mediów do reklamy wizualnej na rynku niemieckim i wiodącego 
europejskiego dostawcy w branży. W Polsce firma rozpoczęła działalność w 1995 
roku od sprzedaży papieru i obecnie, z rocznymi obrotami rzędu 300 mln złotych, 
należy do czołowych dystrybutorów mediów do druku i reklamy. 

Bazując na międzynarodowych kontaktach z dostawcami oraz rozwiniętej 
logistyce Igepa Polska stworzyła w 2008 roku nowy dział – Viscom/Materiały dla 
reklamy. Początkowo oferta bazowała na mediach banerowych w szerokości 
do 5m. Kolejnym krokiem było wprowadzenie do sprzedaży płyt z tworzyw 
sztucznych, a następnie folii ploterowych marki Avery Dennison. 

Przełomowym krokiem dla firmy było wprowadzenie do oferty ploterów marki 
Roland oraz laminatorów i atramentów. Dzięki temu Igepa stała się pierwszym 
dystrybutorem w Polsce, u którego „pod jednym dachem” producenci reklam 
mogą zaopatrzyć się we wszystkie komponenty potrzebne w ich pracy. 

Igepa Polska oferuje pełną rodzinę ploterów Roland - do druku solventowego, 
UV, sublimacji, a także plotery tnące oraz laminatory Drytac i ecosolwentowe 
atramenty alternatywne. Uzupełnieniem oferty jest profesjonalny serwis urządzeń, 
dostępny na terenie całego kraju. 

Dzięki kompleksowej ofercie klienci Igepa zyskują gwarancję, że w oferowanym 
zestawie „ploter – atrament – podłoże” wszystkie komponenty są do siebie 
optymalnie dopasowane, zapewniając najwyższą jakość wydruku oraz płynność 
pracy urządzeń i ich trwałość. 

IKONOS
ul. Gosławicka 2d
45-446 Opole
tel. 77 458 16 81
biuro@ikonos.pl
www.ikonos.pl

IKONOS jest pierwszym i największym polskim producentem materiałów 
do druku wielkoformatowego. Dysponuje jednym z najbardziej 
zaawansowanych technicznie parków maszynowych w Europie. Jest 
najszybciej rozwijającym się dostawcą mediów w Polsce.  Europejska 
jakość surowców używanych w produkcji, szybka dostawa, konkurencyjne 
ceny producenta oraz 21 lat doświadczenia to główne atuty firmy. 
Opolskie materiały zostały docenione przez wielu producentów ploterów 
drukujących oraz zdobyły kilka nagród na międzynarodowych targach 
reklamy. 

W ofercie: backlity, blockouty, folie samoprzylepne, folie dekoracyjne 
i samochodowe, laminaty, banery, siatki, papiery, płyty, tekstylia, folie 
montażowe, folie statyczne, folie odblaskowe, płótna, fototapety, atramenty 
i wiele innych.

Firma oprócz centrali w Opolu posiada oddziały w Warszawie, Poznaniu, 
Krakowie i Gdyni.

INTEGART Sp. z o.o.
ul. Maszynowa 1, Błonie k/Wrocławia
55-330 Miękinia
tel. 71 31 53 191
info@integart.com.pl
www.integart.com.pl

Integart Sp. z o.o. 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 
wieloformatowego, folie magnetyczne, produkty odblaskowe, taśmy 
dwustronne, tworzywa do grafiki 3D, chemia do sitodruku oraz szeroka 
gama akcesoriów. Integart oferuje produkty wiodących marek: HP, 3M, 
Neschen, Steiko, LG Hausys, CarnavalCal, Oracal, Multi-Fix, Jac, Kemica, 
Magnaflex, Reflekton, Nitto, Hartcon i inne.

Od roku 2009 roku Integart Sp. z o.o. wprowadził do sprzedaży urządzenia 
drukujące, laminatory i plotery tnące. Jest przedstawicielem wiodących 
marek jak HP Scitex FB Industrial Printers oraz Industrial Press, Seal, 
Rollsroller, Fotoba, Summa czy Zund. Firma posiada profesjonalne Centrum 
Demonstracyjne HP Lab w Błoniu k. Wrocławia, w którym odbywają się 
prezentacje i pokazy.

iwarePRINT 
ul. Armii Krajowej 6B lok.4
50-541 Wrocław 
tel. 71 336 48 26
bok@iware.pl
www.iwareprint.pl

iwarePRINT to pierwszy w Polsce automatyczny system typu Web To Print. 
To rozbudowana platforma e-commerce, która uporządkowuje pracę, 
optymalizuje procesy i znacznie obniża koszty prowadzenia firmy. To 
rozwiązanie do zarządzania obiegiem zlecenia w drukarniach, agencjach 
reklamowych oraz internetową obsługą sprzedaży. 
iwarePRINT służy do nadzoru nad wszystkimi etapami obsługi zlecenia. Od 
złożenia zamówienia przez klienta, aż do wysłania wydruku do jego rąk. 
iwarePRINT wpływa na uporządkowanie pracy, optymalizacje procesów, 
znacznie obniża koszty prowadzenia firmy. 
System iwarePRINT ma charakter modułowy. Jego bazowy moduł to 
zaawansowana platforma e-commerce (moduł ecommerce).
Do niego można dobierać dodatkowe segmenty które rozbudowują system 
o dodatkowe funkcjonalności. Należą do nich: Moduł Resellerski (multi-
drukarnia), Produkcyjny (zarządzanie produkcją), Kreator wydruków, moduł 
Automatycznego preflightu (umożliwia automatyczne sprawdzanie plików 
przesyłanych przez klientów) oraz najnowszy moduł - Moduł Handlowca – 
nowoczesny CRM dla przedstawicieli handlowych.
System został nagrodzony Złotym Medalem za innowacje na "Festiwalu 
Marketingu Druku i Opakowań" , RemaDays 2015, PoligrafiaExpo 2015. 
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JOKER
ul. Jadwigi 20, ul. Żyzna 13M
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 53 30, 34 365 13 72
biuro@tkaninypowlekane.pl
www.joker.info.pl

Nasza firma istnieje na rynku tkanin od 2002 roku. Zajmujemy się importem, 
eksportem oraz sprzedażą tkanin odbiorcom hurtowym oraz detalicznym. 
Oferujemy naszym klientom duży wybór tkanin w szerokiej gamie 
kolorystycznej. Wieloletnia współpraca z dostawcami tkanin pozwoliła nam 
nam osiągnąć najwyższą jakość sprowadzanych tkanin. Wszystkie tkaniny 
poddawane są badaniom w certyfikowanych laboratoriach w Polsce. Nasze 
tkaniny posiadają certyfikaty na zawartość ftalanów, pierwiastków ciężkich 
oraz certyfikat dla tkanin niepalnych wg niemieckiej normy B1.

W naszej stałej ofercie posiadamy tkaniny różnego zastosowania. 
Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną tkanin i dzianin do druku 
(solwent, sublimacja, lateks, druk cyfrowy) oraz różnego rodzaju tkanin 
poliestrowych z przeznaczeniem na namioty handlowe, reklame 
pneumatyczną, parasole ogrodowe, banery, legowiska dla zwierząt, różnego 
rodzaju pokrowce itp. 

KEY2PRINT
Biuro: ul. Kołobrzeska 33, 02-923 Warszawa
tel. 22 100 69 95 
kom. 602 677 966 
ik@key2print.com 
info@key2print.com
www.key2print.com

Key2Print to system do sprzedaży pozwalający w łatwy sposób 
rozpocząć pozyskiwanie klientów z internetu oraz wygodnie obsługiwać 
dotychczasowych klientów. Przeznaczony jest do sprzedaży każdego 
rodzaju druku, produktów personalizowanych i związanych z nimi usług. 
System nieustannie rozwija się od ponad dwóch lat i wspiera pracę ponad 
setki drukarni z całej Europy. 

Rozwój systemu skupia się wokół kreatorów online pozwalającym grafikę 
do zamówień wewnątrz przeglądarki. Szybki sposób wprowadzania 
asortymentu i kalkulacji cen wewnątrz programu pozwala rozpocząć 
sprzedaż niemal z dnia na dzień. Automatyzuje procesy płatności za towar, 
wystawiania faktur, obiegu informacji wewnątrz firmy oraz komunikację 
z klientem. 

Elastyczna oferta pozwala rozliczać się w oparciu o abonament miesięczny, 
płatność roczną lub licencję dożywotnią. 

KML SOLUTIONS Sp. z o.o.
Biuro Handlowe
ul. Ateńska 61, 03-978 Warszawa
tel. 22 610 35 86
Centrum Logistyczne
ul. Boryszewska 22, 05-462 Wiązowna
biuro@kmlsolutions.pl
www.kmlsolutions.pl

Jesteśmy obecni na rynku europejskim, jako część belgijskiej Grupy 
Eurolutions N.V. Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte w branży 
wielkiego formatu pozwala nam dostarczać wszechstronne rozwiązania, 
które bezpośrednio przełożą się na sprawne funkcjonowanie Państwa 
biznesu. 

Od 2009 r. jesteśmy autoryzowanym dealerem niezawodnych i cenionych 
na świecie maszyn 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 wielkoformatowego Ederra, EsQuadro oraz KML Inks 
jak również popularny laminator Vennlo 60 Pro. 

LASER MEDIA
ul. Pomorska 49, 05-501 Piaseczno
tel. 22 735 07 40 lub 41
biuro@lasermedia.pl
www.lasermedia.pl

Firma Laser Media od roku 2007 specjalizuję się w dostarczaniu szerokiej 
gamy systemów laserowych dla różnych gałęzi przemysłu oraz najwyższej 
jakości materiałów grawerskich.

Laser Media jest wyłącznym dystrybutorem Epilog Laser oraz ACI Laser 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ofercie posiadamy bardzo bogaty 
wybór laserów CO2 oraz Fiber. Nasze duże doświadczenie pozwala dobrać 
odpowiednie urządzenie do potrzeb naszych klientów, również do bardzo 
nietypowych zastosowań.

Bogaty wybór laminatów oraz metali grawerskich, a także akcesoriów 
pozwala spełnić wszelkie oczekiwania naszych klientów. Zaopatrujemy 
firmy w całej Polsce ciesząc się ich pełnym zaufaniem.

Gwarantujemy najwyższą jakość oferowanych produktów oraz 
profesjonalną obsługę.



MEDIAN POLSKA S.A.
ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice
tel. 32 318 27 23
neschen@medianpolska.pl
www.medianpolska.pl

Oddajemy do Państwa dyspozycji najnowocześniejsze technologie 
w dziedzinie tkanin do druku i mediów graficznych, produkcji systemów 
wystawienniczych, materiałów do kryminalistyki oraz produktach dla 
bibliotek i archiwów. Zarówno produkcja systemów wystawienniczych 
jak też technologia renowacji druku, sprzedaż mediów do druku 
wielkoformatowego, technologia lakierowania powierzchni miękkich 
oraz dział rozwoju wymagają posiadania odpowiedniego sprzętu oraz 
znajomości  procesów technologicznych. W tym zakresie jesteśmy 
specjalistami. W kilku grupach towarowych wyróżniamy następujące 
nowoczesne media: ARTIST – rewelacyjna fotorealistyczna jakość 
w dwóch gramaturach 200 i 300 g/mkw niemnąca, translucentna tkanina, 
idealna do systemów ramowych i na Airboard-y. Profile ALUMINIOWE  
nowoczesny system ramowy do zastosowania w ekspozycjach targowych, 
wystawach sklepowych. Umożliwia formowanie dowolnych elementów 
wystawienniczych. Profile LED lentikularne równomierne podświetlenie 
grafik, zastosowanie między innymi w systemach ramowych, żywotność 
ponad 50 000 godzin, bardzo niski pobór prądu, łatwe w montażu. 
Tapety  WALLPAPER –  kilkanaście struktur tapet ze specjalnym pokryciem 
gwarantującym rewelacyjne efekty druku dla dekoracji ściennych.

PW MIDAR  
Dariusz Mikina
ul. Kwiecista 2, 93-345 Łódź
tel. 42 640 14 26
info@midar.pl
www.midar.pl

„MIDAR” – HAFCIARNIA, TKALNIA, SITODRUK, DRUK TRANSFEROWY, DŻETY, 
CEKINY

Produkujemy: ▪ Wszywki żakardowe, taśmy; ▪ Termoaplikacje: haftowane, 
dżetowe, cekinowe, transfery; ▪ Aplikacje haftowane

Sprzedajemy: ▪ dżety, perły, półperły; ▪ maszyny: - sterowane komputerowo 
– do tworzenia motywów dżetowych i cekinowych; - ultradźwiękowe – do 
przyklejania dżetów i cekinów; - mocujące - perły, nity, kamienie akrylowe;

Usługi: ▪ haft; ▪ naklejanie termo-motywów; ▪ sitodruk; ▪ druk transferowy.

“MIDAR” – EMBROIDERY, VOVEN LABELS, SCREEN PRINTING, TRANSFER PRINTING, 
RHINESTONES, SEQUINS

We produce: ▪ woven labels, tapes, ▪ hot-fix motifs: embroidered, by rhinestones, 
▪ embroidered motifs

We sell: ▪ rhinestones, pearls, half-pearls, ▪ machines: automatic stone setting 
machine - to prepare rhinestones and sequins machine, ultrasonic - to fix 
rhinestones and sequins, grappled - pearls, rivets, acrilic stones

Services: ▪ embroidery, ▪ putting thermo-motifs, ▪ screen printing, 
▪ transfer printing.



PHOTOGENICA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47
02-672 Warszawa
tel. 22 245 38 01
info@photogenica.pl
www.photogenica.pl

Photogenica to wiodący bank zdjęć i klipów filmowych typu microstock, 
z bazą ponad 35 milionów utworów Royalty Free - zdjęć, grafik, wektorów, 
plików dźwiękowych oraz ujęć filmowych.

W internetowym sklepie Photogenica.pl, w kilka minut zakupisz pliki 
do wykorzystania na opakowaniach produktów, w prasie, reklamie, 
marketingu, na stronach WWW, a także do użytku prywatnego. 
Akceptujemy płatności  
on-line (e-przelew, karta płatnicza, PayPal) oraz tradycyjne przelewy 
bankowe.

Na tle innych banków zdjęć wyróżnia nas polska faktura, możliwość zakupu 
utworów pojedynczo, a także wsparcie biura obsługi klienta przy zakupie 
i wyszukiwaniu zdjęć.

MNUMI Sp. z o.o.
ul. Kaskadowa 8, 01-694 Warszawa
Osoba do kontaktu: Blanka Zapalska
tel. 783 62 61 60
Blanka.Zapalska@mnumi.com 
witaj@mnumi.pl
www.mnumi.pl

Mnumi oferuje kompleksowy system do zarządzania drukarnią. System 
stworzyli drukarze dla drukarzy. Składa się z 3 modułów: panelu, sklepu 
i kreatora. Główne funkcje: przyjmowanie i obsługa zamówień, tworzenie 
kalkulacji, indywidualne cenniki, zarządzanie płatnościami, raporty, 
archiwum plików, projektowanie online (foto-albumy, kalendarze), 
program lojalnościowy, integracja z UPS, powiadomienia SMS/mail. 
Kupując oprogramowanie klient otrzymuje: po 30 projektów kalendarzy 
i foto-albumów, pakiet szkoleń specjalistycznych, support techniczny, 
up-daty systemu. System można nabyć na zasadach licencyjnych lub 
dzierżawić dostęp, płacąc miesięczny abonament. Do lipca 2014 r. 
oprogramowanie Mnumi zostało wdrożone w 26 drukarniach. System jest 
stale rozwijany i aktualizowany, ukazują się co najmniej 2 up-daty rocznie. 
Współwłaścicielem firmy jest włoski fundusz inwestycyjny Zernike Meta 
Ventures.

PLOTSERWIS 
M.Janicki, M.Mrugała Sp. Jawna

ul. Cicha 4, 45-824 Opole
tel. 77 441 70 71
biuro@plotserwis.pl
www.plotserwis.pl

Firma Plotserwis istnieje na polskim rynku od 14 lat. Od początku 
działalności firma zajmowała się dystrybucją maszyn wielkoformatowych 
oraz ich profesjonalnym serwisem. Jesteśmy autoryzowanym 
dystrybutorem takich producentów jak FY UNION, DOCAN, GALAXY. 
W naszej ofercie znajdą Państwo plotery drukujące: UV, solwentowe, eco, 
tekstylne; plotery tnące; frezujące i termiczne oraz pełną ofertę urządzeń do 
zabezpieczenia i wykończenia wydruków: laminatory, trymery, zgrzewarki, 
oczkarki itp. Jesteśmy autoryzowanym serwisem tak znanych marek jak FY 
Union, DGI, Encad, Kodak, Seiko, zajmujemy się również serwisem wielu 
innych urządzeń wielkoformatowych w tym Mutoh, Roland, HP, Summa itp. 
W ofercie firmy Plotserwis znajdziecie Państwo szeroką gamę materiałów 
do druku, od banerów, folii i papierów przez materiały dekoracyjnie i media 
do profesjonalnych zastosowań oraz wszelkiego rodzaju atramenty.

OPTIMUS POLSKA 
Print Software Solutions 
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 22 350 79 75
optimus@optimus2020.pl
www.optimus2020.pl

Optimus to międzynarodowa firma, która od 30 lat rozwija i wdraża Systemy 
Zarządzania klasy MIS i web2print. Nasi klienci są różnej wielkości (od 1 
do ponad 100 pracowników) i pochodzą z każdego sektora przemysłu 
poligraficznego. Oznacza to, że mamy odpowiednie rozwiązanie dla każdego! 
Rozumiemy, że każda firma ma swoją specyfikę i dlatego nasze rozwiązania 
dopasowujemy do określonych potrzeb, dostarczając systemy modułowe 
z dodatkową korzyścią skalowalności. Optimus będzie rozwijać się wraz 
z Twoją firmą, dlatego mamy do dzisiaj wiernych klientów, którzy zakupili nasz 
system nawet 30 lat temu!

Optimus nieustannie stara się zapewnić ciągłe korzyści dla wszystkich naszych 
klientów. Osiągamy to poprzez zrozumienie procesów biznesowych każdego 
klienta i nasze spójne, konsultacyjne podejście do klienta. Optimus stanie się 
cenionym partnerem biznesowym, a nie tylko dostawcą oprogramowania.

W naszej ofercie znajdują się dwa systemy MIS: Optimus Dash -- skierowany 
głównie do drukarń burzliwie rozwijającego się rynku cyfrowego i opakowań 
oraz Optimus 2020 skierowany do tradycyjnych drukarń offsetowwych. Poza 
tym oferujemy dwa zintegrowane z MIS systemy sprzedaży internetowej, są to 
Optimus Cloud, który jest systemem web2print oraz Optimus Cloud Mobile 
narzędzie codziennej pracy dla mobilnych przedstawicieli handlowych lub 
sieci partnerskiej drukarni. Zapraszamy na stronę: www.optimus2020.pl 

Inspiring  Print  Software  Solutions
Polska





P.H.U. POLKOS
ul. Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz
tel. 52 345 24 50
polkos@polkos.com.pl
www.polkos.com.pl

Firma jest autoryzowanym dystrybutorem znanej i cenionej na całym świecie 
firmy ROLAND oraz dystrybutorem atramentów Bordeaux. W swojej ofercie 
posiadamy całą gamę wielkoformatowych 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.
Ważne: Oferujemy maszyny Roland i atrament Bordeaux z pełną roczną 
gwarancją na głowice!

POLSKA IZBA OPAKOWAŃ
ul. Konstancińska 11
02-942 Warszawa
tel. 22 651 83 94
biuro@pio.org.pl, info@pio.org.pl
www.pio.org.pl

Polska Izba Opakowań została utworzona w październiku 1994 r. Jest 
organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą ok. 100 producentów 
opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla 
przemysłu opakowań. Powstała w odpowiedzi na potrzeby środowiska 
przemysłu opakowań. Jest reprezentantem interesów tego środowiska. 
Udziela wsparcia w rozwoju firm a w szczególności małych i średnich. 
Zapewnia obsługę edukacyjno-informacyjną. Wspiera działania na rzecz 
promocji i marketingu. Organizuje misje gospodarczo-promocyjne 
i marketingowo-informacyjne. Członkostwo w Izbie uwierzytelnia firmę 
wobec jej rynkowych partnerów. Izba pośredniczy w nawiązywaniu 
kontaktów handlowych i kooperacyjnych. Wspiera obecność firm-członków 
Izby na polskim rynku oraz na rynkach zagranicznych. Izba aktywnie 
uczestniczy w formułowaniu prawa gospodarczego, polityki przemysłowej, 
podatkowej, celnej itp., wspiera inicjatywy gospodarcze i organizacyjne 
członków. Organizuje także imprezy promocyjno-edukacyjne jak 
konferencje, seminaria i Kongresy. Prowadzi współpracę ze związkami 
i stowarzyszeniami branżowymi oraz organizacjami zagranicznymi, a także 
uczelniami wyższymi i studenckimi kołami naukowymi. Jest zaangażowana 
w realizację międzynarodowych projektów badawczych inicjatywy CORNET. 
Wydaje "Biuletyn Opakowaniowy".

PRINT SUPPORT S.C. 
Kożuch Michał, Sztangier Tomasz

ul. Krapkowicka 21, 45-760 Opole
kom. 600 969 322
biuro@printsupport.pl
www.printsupport.pl

Print Support tworzony jest przez ludzi, którzy z pasją, od kilkunastu już lat 
wspierają drukarnie...
Obserwujemy jak zmienia się rynek i jego potrzeby, a z nim Państwa 
sytuacja. Pomagamy szybko reagować dostarczając rozwiązania 
technologiczne pozwalające na skuteczną i efektywną pracę.
Dostarczamy produkty, których jakości jesteśmy pewni i szukamy rozwiązań 
indywidualnie pasujących do wymogów klienta. Do Państwa dyspozycji 
oddajemy ofertę drukarek i tuszy bezpiecznych dla maszyn, a jednocześnie 
pozwalających na uzyskanie najlepszych efektów.
Posiadamy dystrybucję urządzeń takich marek jak DGI, Jetrix UV, Konica-
Minolta czy ekonomiczne rozwiązanie JHF.

REPROGRAF SA.
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa 
tel. 22 539 40 00
info@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl
www.xrite.reprograf.com.pl

Reprograf to wiodący dostawca na polskim rynku poligraficznym. Jest 
jednym z czołowych dostawców: materiałów poligraficznych, systemów pre-
pressowych, maszyn drukujących, systemów druku cyfrowego oraz maszyn 
wielkoformatowych. 

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 swojej ofercie posiada m.in.:
Druk wielkoformatowy: 
Press: EFI Vutek, Mimaki;  Software: EFI;  Colour Management: X-Rite
Materiały: banery, folie, canvasy, papiery, tapety, tusze, siatki, backlit

Druk offsetowy: Pre-press: Screen- CtP; Press: Komori – drukujące maszyny 
offsetowe.

Post-press: Wohlenberg, MBO, Materiały: FujiFilm płyty, media

Druk cyfrowy: Screen - maszyny do druku cyfrowego

Druk fleksograficzny: Pre-press: Screen; Flexo Lase; Materiały: Asahi
Cyfrowy druk etykiet: EFI Jetrion, Mimaki, iCube (memjet)





Part of the Adobe Family



RISET POLSKA
ul. Maszewska 28
01-925 Warszawa
22 864 65 55
riset@riset.pl
www.riset.pl

Jesteśmy dystrybutorem japońskich urządzeń UCHIDA: falcerek ciernych 
i ssawkowych, systemów broszurujących, utrząsarek, wycinarek wizytówek, 
wycinarek z formatu B3+ z bigowaniem wzdłużnym i poprzecznym 
i perforacją wzdłużną oraz fragmentaryczną, zbieraczek ssawkowych 
i ciernych; TACHO: oklejarek Hotmelt i PUR oraz bigówek; RC SYSTEM: gilotyn 
elektromechanicznych i hydraulicznych; POWIS: systemów do eleganckiej 
oprawy dokumentów; CASLON: wycinarek A3+, złociarek bezmatrycowych, 
systemów złocących z możliwością tłoczenia i sztancowania oraz  kaszerówek 
do 90cm; SPC: wiertarek do papieru automatycznych i manualnych, dziurkaczy 
przemysłowych, bindownic dziurkujących jednorazowo do 200 arkuszy, 
nitownic; B2C Print: profesjonalnego oprogramowania do łatwego zarządzania 
drukarnią on-line. Nowością są profesjonalne systemy broszurujące Plockmatic 
dedykowane do drukarń cyfrowych i offsetowych.

ROLLFIX
ul. Bakalarska 19
02-212 Warszawa
tel. 22 575 09 00
rollfix@rollfix.pl
www.rollfix.pl 

Firma Rollfix istnieje od 1991 roku i jest najdłużej działającą w branży artykułów 
samoprzylepnych na polskim rynku. Każdego roku grono naszych klientów 
powiększa się o nowych odbiorców, którzy nam zaufali. Nasza oferta zawiera 
pełną gamę produktów samoprzylepnych przeznaczonych dla odbiorców 
przemysłowych, hurtowych i detalicznych.

W odpowiedzi na potrzeby Klientów stale rozszerzamy asortyment o nowe 
produkty. Duża elastyczność i indywidualne podejście pozwalają nam z 
sukcesem rozwiązywać problemy technologiczne Klientów za pomocą naszych 
taśm, wykrojów i wyrobów. Nasze produkty i ich właściwości mechaniczne, 
chemiczne, czy termiczne pozwalają sprostać najwyższym wymaganiom i 
standardom jakościowym



SCORPIO  Sp. z o.o.
ul. Brukowa 28a
91-341 Łódź
tel. 42 613 11 10
info@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

Scorpio Sp. z o.o. to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn dla takich 
dziedzin poligrafii, jak: fleksodruk, offset, introligatornia, tampondruk i druk cyfrowy. 

Dla druku cyfrowego, w tym także wielkoformatowego firma Scorpio oferuje 
następujące rozwiązania:
- hybrydowe drukarki UV szwajcarskiej firmy swissQprint;
- przemysłowe systemy do cyfrowego druku tonerowego i cyfrowego lakierowania 
UV firmy MGI
- drukarki laserowe do prac wysokogramaturowych firmy Xante
- drukarki inkjet oparte na technologii memjet do zadruku opakowań i kopert
- drukarki lateksowe
- zgrzewarki Miller Weldmaster;
- oczkarki hiszpańskiej marki Jover;
- tapety do druku cyfrowego i canvas holenderskiej firmy BN International.

Scorpio Sp. z o.o., poprzez znaną na rynku markę Signtech, dostarcza także 
popularne systemy do produkcji reklam wielkoformatowych w technologii 
elastycznego lica EKOSIGN i EKOSIGN LIGHT, opracowane specjalnie na potrzeby 
polskiego rynku. Oferowane systemy umożliwiają konstruowanie kasetonów, liter 
przestrzennych i tablic reklamowych.

P.H.U. "SEMI TECHNIKA"
sp.j. G. Francuz

ul. Wrocławska 94, 41-902 Bytom
tel. 32 281 66 05
semitechnika@semitechnika.pl
www.semitechnika.pl

Od kilkunastu lat jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce firmy ZSK - 
niemieckiego producenta maszyn hafciarskich.

Oferujemy:
- maszyny ramieniowe i płaskie,
- maszyny posiadające od 1 do 56 głowic,
- maszyny specjalne: do haftu technicznego, haftu chenille, maszyny typu 
Kombi,
- szeroką gamę dodatkowego wyposażenia do maszyn.

Prowadzimy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Oferowane przez nas maszyny znajdują zastosowanie w szeroko pojętej 
branży reklamowej, mogą służyć do wykonywania haftów na różnego rodzaju 
gadżetach reklamowych.

SERVICE CALL S.C.
Tomislav Pavloski, Konrad Rafalik

ul. Żeglugi Wiślanej 8b/40, 03-043 Warszawa
kom. 781 813 131
kom. 781 163 131
Zamówienia:
biuro@servicecall.pl
kom. 725 813 131
www.servicecall.pl

Service Call to doświadczony profesjonalny serwis ploterów.
Od wielu lat kompleksowo wspieramy drukarnie wielkoformatowe. 
Zapewniamy przeglądy oraz naprawy ploterów.

Oferujemy min. plotery drukujące Roland, tnące Summa, atramenty 
Eko-solwentowe, solwentowe, atrament Fuji UV, akcesoria, laminatory, 
nawijarki, oczkarki, części zamienne do maszyn.

Prowadzimy komis wielkoformatowych maszyn uv roll to roll, flatbed.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem atramentów Sun Chemical 
w Polsce.

SICO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Daniszewska 10, 03-230 Warszawa
tel. 22 814 50 01/03/33/34
sico@sico.pl
www.sico.pl

SICO Polska została utworzona w 2000 roku. Konsekwentnie zdobywamy rynek  
cyfrowy w Polsce oferując coraz większą gamę mediów, atramentów i urządzeń 
wykorzystywanych przez drukarnie cyfrowe, sitodrukowe i offsetowe. Nie 
bez znaczenia jest wysoka jakość oferowanych usług serwisowych w zakresie 
cyfrowych ploterów drukujących LFP.

SICO Polska podążając za nowymi trendami pojawiającymi się w komunikacji 
wizualnej, poligrafii i reklamie poszerza gamę oferowanych produktów, w tym 
wysokiej jakości mediów i atramentów do druku solventowego,  sublimacji 
i druku lateksowego. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem maszyn Mimaki 
oraz kalandrów Monti Antonio. Nowością w naszej ofercie są urządzenia do 
procesów postprodukcji włoskiego producenta Flexa (laminatory, trymery 
i wycinarki) oraz niemieckiego producenta przemysłowych systemów laserowych 
Eurolaser, który dostarcza plotery laserowe przeznaczone do cięcia tworzyw 
sztucznych, drewna, tkanin oraz folii.

SICO Polska zorientowana jest przede wszystkim na potrzeby klienta i jego 
obsługę na terenie całego kraju. Aby temu sprostać Sico posiada biura sprzedaży 
w Warszawie (centrala), Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu  i Łodzi, a także 
sieć dystrybutorów na terenie całej Polski.

W 2015 roku SICO Polska została autoryzowanym dystrybutorem sprzedaży 
drukarek solwentowych Mimaki.



SOFTPLAST
ul. Przemysłowa 54, 62-510 Konin
tel. 63 211 21 60, 245 36 50
biuro@softplast.pl
www.softplast.pl

Firma SoftPlast jest wiodącym dostawcą produktów cenionych przez działy 
produkcyjne w firmach na całym świecie, wykorzystywanych do produkcji 
szeroko pojętej reklamy zewnętrznej i wewnętrznej, plandek, namiotów 
oraz markiz, zasłon i rolet. Są to m.in.: zgrzewarki na gorące powietrze, 
zgrzewarki impulsowe, stoły do cięcia, automaty szyjące, oczkarki elektryczne 
i pneumatyczne, stoły do aplikacji materiałów samoprzylepnych, prasy do 
display-ów oraz pakiet akcesoriów.

Nasi Dostawcy to Firmy z wieloletnim doświadczeniem, cały czas dbające 
o rozwój technologii urządzeń i jakości produktów, oferujące maszyny, 
urządzenia i produkty o sprawdzonej, wytrzymałej i znanej jakości, a SoftPlast 
jako ich Generalny Dystrybutor, oprócz powyższego, oferuje wiedzę 
i doświadczenie, pomoc w doborze odpowiednich urządzeń i komponentów, 
indywidualny sposób załatwiania spraw, prezentacje oraz szkolenia. 

Świadczymy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych 
urządzeń i maszyn (czas reakcji do 48h). A przede wszystkim tworzymy dogodne 
warunki długoterminowej współpracy. 



T&P CZASOPISMO BRANŻOWE
ul. Staropolska 36, Łąka, 72-111 Żarnowo
tel. 91 461 34 69  
kom. 694 76 90 90
info@tp-textil.net
www.tp-textil.net

T&P – jedyne w Polsce specjalistyczne czasopismo branży Zdobienia 
Tekstyliów i Promocji. 4 razy w roku szczegółowo informuje ponad 4.500 
tysiąca swoich czytelników o aktualnych trendach odzieży reklamowej 
i pracowniczej, innowacyjnych technikach zdobienia (haft, druk, flock, 
laser), nowoczesnych maszynach i technologiach oraz najważniejszych 
wydarzeniach branżowych. Czasopismo dedykowane jest: drukarzom, 
hafciarzom, producentom i dystrybutorom tekstyliów promocyjnych / 
pracowniczych oraz maszyn i materiałów pomocniczych, a także agencjom 
reklamowym, graficznym i wszystkim specjalistom z branży tekstyliów 
reklamowych.

T&P jest patronem medialnym najważniejszych wydarzeń branżowych 
w Polsce i za granicą: Festiwal Marketingu, Druku & Opakowań, RemaDays, 
Krakowskie Dni Druku, TV TecStyle Visions (Stuttgart), PSI (Duesseldorf ), 
FESPA (Monachium) i wielu innych. Zapraszamy do lektury i współpracy!

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

Firma TeBa od roku 1990 jest dostawcą technologii cyfrowych dla firm 
reklamowych i przemysłu w Polsce. Pierwsi w Polsce wdrożyliśmy w firmach 
reklamowych maszyny frezujące i grawerujące, pozwalające na obróbkę 
3D. Również jako pierwsi w Polsce zainstalowaliśmy systemy druku 
bezpośredniego na tekstyliach. Wszystkie oferowane przez nas systemy są 
ciągle rozwijane i adaptowane do nowych, niestandardowych potrzeb
Klientów. Jesteśmy generalnym dostawcą ploterów firmy MIMAKI, 
oprogramowania firm:
Ergosoft, EasySign, Wasatch oraz systemów do kalibracji Barbieri. Wsparcie 
techniczne gwarantuje zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów 
serwisu. Oferujemy doradztwo, instalację, szkolenie oraz profesjonalne 
usługi serwisowe. O zadowoleniu naszych klientów może świadczyć fakt, 
iż przy zakupie następnego urządzenia najczęściej wybierają ponownie 
rozwiązanie oferowane przez firmę TeBa.

www.tp-textil.net
www.fb.me/ tp.magazyn
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TRODAT POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Marywilska 22, 03-228 Warszawa
tel. 22 339 35 35 
kom. 604 203 580
lasery@trodat.net
www.troteclaser.com
www.rayjetlaser.com
www.trodat.pl

Trodat Polska Sp. z o.o. należy do grupy Trodat GmbH, wiodącego 
producenta stempli i systemów znakowania od 1912 r. Oddział Trotec 
zajmuje się systemami laserowymi do grawerowania, cięcia i znakowania 
oraz materiałami grawerskimi. Będąc sprawdzonym liderem technologii 
na międzynarodowym rynku ploterów, Trotec dostarcza wydajne 
rozwiązania, które są idealnie dostosowane do indywidualnych aplikacji. 
Rozwiązania, które pozwalają na obcięcie kosztów, podniesienie rentowności 
i maksymalizowanie zwrotu z inwestycji. Oferujemy wymianę urządzeń 
używanych na nowe na korzystnych warunkach, prowadzimy pełny 
i profesjonalny serwis. Bez względu na to, czego oczekują nasi klienci – 
system do cięcia czy grawerowania – oferujemy dostęp do szerokiej gamy 
zaawansowanych laserów CO2 i światłowodowych, wraz z zestawem 
usług doradczych i wsparcia, aby zagwarantować maksymalną wartość 
i produktywność w każdej aplikacji.

VIA COLOR Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
Biuro Obsługi Klienta: 
ul. Armii Krajowej 7N/1A, 05-530 Góra Kalwaria
tel. 22 270 66 05
biuro@viacolor.pl
info@viacolor.pl
www.viacolor.pl

VIA COLOR jest autoryzowanym dystrybutorem ploterów firmy SKYCOLOR, 
jednego z największych dostawców cyfrowej technologii druku 
wielkoformatowego na świecie. Najnowsza gama ploterów eco, mild, pigment, 
UV jak również sublimacja (z bezpośrednim drukiem włącznie) pod nazwą 
STORMjET jest niekwestionowanym liderem pod względem sprzedaży ploterów 
i materiałów eksploatacyjnych. Wysoka jakość ploterów STORMjET, ergonomia 
oraz profesjonalne oprogramowanie RIP zapewnia perfekcyjny i wydajny druk 
co przekłada się na zwiększający popyt i rosnącą sprzedaż.

Firma SKYCOLOR powstała pod koniec lat 90. Przez wiele lat produkowała 
i rozwijała technologię druku cyfrowego zaopatrując głównie rynki azjatyckie 
i amerykańskie. Przełom nastąpił w 2009 roku, w firmie wprowadzono wówczas
japońskie standardy jakości, wdrożona została również NOWOCZESNA MYŚL
TECHNICZNA,STANDARDY ISO i oryginalna japońska technologia oparta 
na EPSON. W ploterach STORMjET jako pierwszych na świecie wdrożono 
unikalną technologię druku zmienną kroplą "CMYK 2B" zaprojektowaną 
przez zespół specjalistów który również zainicjował i opatentował system 
druku falą z rozproszeniem "ECLOSION" eliminującym paskowanie. Zmiany 
w firmie zaowocowały dynamicznym wzrostem zainteresowania klientów oraz 
sprzedaży. Biorąc pod uwagę wysoki współczynnik jakości do ceny, plotery 
STORMjJET znalazły również nowych odbiorców na rynkach europejskich.

VISCAR.PL
ul. Konduktorska 4 / 30
00-775 Warszawa
tel. 22 111 50 06
kom. 509 111 937
biuro@viscar.pl
www.viscar.pl

Viscar od 2011 specjalizuje się w dystrybucji materiałów termotransferowych 
(bardzo szerokiego asortymentu folii do nadruków - flock, flex, papierów 
transferowych) oraz specjalistycznych urządzeń - pras transferowych, 
ploterów, dukarek.

Jako wyłączny dystrybutor amerykańskiego lidera branży termotransferu – 
firmy Stahls (USA), wprowadzamy na polski rynek przełomowe technologie 
zdobienia odzieży.

Doradzamy i pomagamy naszym klientom w doborze odpowiednich 
technologii. Blisko współpracujemy z polskimi producentami odzieży 
i agencjami reklamowymi. 

Wykonujemy także serwis nadruków - przygotowanie aplikacji do 
nadruku, wydruki solwentowe, lateksowe, nadruki plastizolowe. Chętnie 
podejmujemy nietypowe wyzwania.

Prowadzimy bezpłatną linię z poradami technicznymi i organizujemy 
szkolenia. 

W ofercie Viscar są materiały, sprzęt i akcesoria m.in: Stahls, Mimaki, Basic 
Paper, Avery, Hexis, Olfa.

VES PLOTER S.C.
Wojciech Łysakowski, Lech Trzpil

ul. Chojnowska 6c, 03-583 Warszawa
tel. 22 633 36 14
vesploter@vesploter.pl
www.vesploter.pl

W naszej ofercie znajdują się rolkowe plotery tnące i kreślące, tablicowe 
plotery tnące z możliwością bigowania i kreślenia, solwentowe 
i atramentowe plotery drukujące, kolorowe skanery wielkoformatowe 
oraz media i akcesoria do druku i do cięcia. Flagowymi produktami są 
zestawy złożone z ploterów drukujących i ploterów tnących Graphtec 
oraz laminatorów dobieranych indywidualnie do potrzeb klienta. Nasza 
oferta rolkowych ploterów tnących i kreślących zaczyna się od formatu A4, 
a kończy na produkcyjnych maszynach serii FC8600 o obszarze roboczym 
1620 mm. Pomiędzy skrajnymi wartościami lokuje się znakomita seria 
wydajnych i ekonomicznych ploterów serii CE6000. Plotery tablicowe 
znajdujące się w naszej ofercie są niezastąpione przy projektowaniu 
i produkcji krótkich serii opakowań (wyposażone są w funkcję bigowania), 
szablonów - łącznie z ich opisem oraz przygotowaniu obciągów 
drukarskich.



The Silky Smooth Operator

The high-white, bright and silky smooth surface of MediaCard 

supports superior product designs and is suitable for a wide 

range of packaging and graphical end uses.

www.feldmuehle-uetersen.com
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