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W celu zamówienia prenumeraty prosimy o kontakt z działem dystrybucji:  tel. + 48 /32/ 206 76 77
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
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Razem zreSTARTujMY  
branżę reklamy i poligrafii!

Kolejny Raport, który oddajemy w Wasze ręce, to zdecydowanie wyjątkowy numer. Wydany 
w niecodziennych czasach, z myślą o wrześniowych targach FestiwalDruku.pl, których 
przygotowanie po ogłoszeniu lockdownu stanęło pod znakiem zapytania. Jednak po otrzymaniu 
„zielonego światła” od Ministerstwa na organizację wydarzeń targowych z pełną mocą ruszyliśmy 
do pracy. To zresztą Wy – Wystawcy, Klienci i Czytelnicy daliście nam energię do działania. „Biznes 
potrzebuje spotkań” – to wielokrotnie słyszeliśmy podczas rozmów z Wami.

W marcu, gdy gospodarka właściwie się zamknęła, towarzyszyło nam wiele emocji. Strach, niepewność 
i niekończące się pytania „co dalej”. Zamknięte budżety, odwołane kampanie, zamrożone projekty. 
Z drugiej strony – adaptacja do nowej rzeczywistości, elastyczne podejście do sytuacji, w jakiej się 
znaleźliśmy i szukanie kreatywnych rozwiązań – to często powtarzało się w naszych rozmowach z Wami. 
Słyszeliśmy, że „rynek nie toleruje próżni” i „pandemia zmusza nas do kreatywności”.

Także i my wyszliśmy – wspólnie z Wami – z tego założenia. Teraz trzeba połączyć siły, by przetrwać 
trudny czas. Paradoksalnie, pandemia uświadomiła nam, że tylko razem możemy coś zdziałać. Jako 
branża jesteśmy systemem naczyń połączonych – łączy nas sieć wzajemnych zależności. Druk i poligrafia 
są nierozerwalnie związane z marketingiem, a ten z eventami. Reklama i wydarzenia powiązane są 
z gadżetami i artykułami promocyjnymi. A co najważniejsze, jeśli chcemy wspólnie działać za rok czy dwa, 
już teraz musimy postawić pierwszy krok w stronę reSTARTu. Nie stać nas na kolejny lockdown.

Zatem – działajmy! Dołączcie do nas i spotkajmy się 9-10 września 2020 r. na targach. W tym roku 
obie imprezy odbędą się w jednej hali: FestiwalMarketingu.pl, który jest kompleksową propozycją 
dla branży reklamowej i gadżetowej oraz FestiwalDruku.pl, który obecnie skupia się zwłaszcza na 
druku na tekstyliach, zdobieniu odzieży i znakowaniu gadżetów reklamowych.

Razem zreSTARTujMY naszą branżę,
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Plotery laserowe Co2 
07 TroTec Laser PoLska

Plotery lateksowe
06 ePsoN eUroPe B.V. oddział w PoLsce
06 iNTeGarT 

Plotery Pigmentowe 
05 aMaTec PoLska

Plotery solwentowe
05 aTriUM ceNTrUM PLoTerowe
05 coLor LaBoraTory
06 ePsoN eUroPe B.V. oddział w PoLsce
06 FasTcoM PLoTery 
06 iMaGo PriNTer

Plotery sublimaCyjne
05 aTriUM ceNTrUM PLoTerowe
06 ePsoN eUroPe B.V. oddział w PoLsce

Plotery - serwis
05 coLor LaBoraTory
05 diPriNTer.coM
06 FasTcoM PLoTery
06 iMaGo PriNTer
06 iNTeGarT 
07 UVPriNTer.PL
07 Via coLor PeGasUs

Plotery tnąCe
05 aTriUM ceNTrUM PLoTerowe
05 aUToMaTic LeTTer BeNder
05 coLor LaBoraTory
06 FasTcoM PLoTery 
06 iNTeGarT 
07 TroTec Laser PoLska
07 TT MaGic

Plotery uV
05 aTriUM ceNTrUM PLoTerowe
05 diPriNTer.coM
06 FasTcoM PLoTery 
06 iMaGo PriNTer
06 iNTeGarT 
07 UVPriNTer.PL
07 Via coLor PeGasUs

PŁyty PVC, Plexi
06 ikoNos

tkaniny Do Druku
05 arcaVia
06 ikoNos
06 iNTeGarT 

tusze Dtg 
05 aMaTec PoLska
05 eMB sysTeMs

urząDzenia Dla PoligraFii
06 iMaGo PriNTer
06 LaBeLLaNd
06 riseT PoLska
07 TroTec Laser PoLska
07 TT MaGic

urząDzenia introligatorskie
05 akoNda
06 riseT PoLska

urząDzenia uszlaChetniająCe
05 akoNda
06 riseT PoLska

znakowarki laserowe
07 TroTec Laser PoLska

atramenty Do Drukarek
05 aMaTec PoLska
05 coLor LaBoraTory
05 diPriNTer.coM
06 ePsoN eUroPe B.V. oddział w PoLsce
06 ikoNos

atramenty solwentowe
05 coLor LaBoraTory
05 diPriNTer.coM 
06 FasTcoM PLoTery
06 ikoNos
07 Via coLor PeGasUs

atramenty sublimaCyjne
05 coLor LaBoraTory
07 Via coLor PeGasUs

atramenty uV
05 diPriNTer.coM
06 ikoNos
07 UVPriNTer.PL
07 Via coLor PeGasUs

CzĘŚCi i akCesoria Do PloterÓw
05 coLor LaBoraTory
05 diPriNTer.coM
07 UVPriNTer.PL
07 Via coLor PeGasUs

Druk 3D
06 iNTeGarT 

Druk CyFrowy
05 akoNda
05 aMaTec PoLska
05 diPriNTer.coM
05 eMB sysTeMs
06 ePsoN eUroPe B.V. oddział w PoLsce
06 iMaGo PriNTer
06 LaBeLLaNd
06 riseT PoLska
07 TT MaGic

Druk Dtg
05 eMB sysTeMs
07 TT MaGic

Druk oFFsetowy
05 akoNda 

Druk sublimaCyjny
06 iNTeGarT 
06 LaBeLLaNd

Druk transFerowy
05 aMaTec PoLska
05 eMB sysTeMs
06 ePsoN eUroPe B.V. oddział w PoLsce
06 LaBeLLaNd
07 TT MaGic

Druk uV
05 diPriNTer.coM
06 FasTcoM PLoTery
06 iMaGo PriNTer
07 UVPriNTer.PL

Druk wielkoFormatowy
05 arcaVia
05 aTriUM ceNTrUM PLoTerowe
05 coLor LaBoraTory
05 diPriNTer.coM
06 ePsoN eUroPe B.V. oddział w PoLsce
06 FasTcoM PLoTery

06 ikoNos
06 iNTeGarT 
07 UVPriNTer.PL

Drukarki Do tekstyliÓw
05 aMaTec PoLska
05 aTriUM ceNTrUM PLoTerowe
05 coLor LaBoraTory
05 eMB sysTeMs
06 ePsoN eUroPe B.V. oddział w PoLsce
07 TT MaGic
07 Via coLor PeGasUs

Drukarki i urząDzenia 
wykańCzająCe Do etykiet
06 LaBeLLaNd

Drukarki uV
05 coLor LaBoraTory
07 UVPriNTer.PL
07 Via coLor PeGasUs

Dzianiny
05 arcaVia

FalCerki
05 akoNda
06 riseT PoLska

Farby Do sitoDruku
05 eMB sysTeMs
 
Farby Do tekstyliÓw
05 aMaTec PoLska

Flagi
05 arcaVia

Foliarki 
05 akoNda
06 riseT PoLska

giĘtarki
05 aUToMaTic LeTTer BeNder

gilotyny
05 akoNda
06 riseT PoLska

grawerowanie
07 TroTec Laser PoLska

haFt
05 aMaTec PoLska
05 eMB sysTeMs

laminatory
05 akoNda
05 aTriUM ceNTrUM PLoTerowe
06 FasTcoM PLoTery
06 riseT PoLska

laminaty
06 ikoNos
07 TroTec Laser PoLska

lasery
05 aUToMaTic LeTTer BeNder
07 TroTec Laser PoLska

maszyny Do bezPoŚreDniego 
naDruku na gaDżetaCh
05 diPriNTer.coM
06 FasTcoM PLoTery 
06 iMaGo PriNTer

07 TT MaGic
07 TroTec Laser PoLska
07 UVPriNTer.PL
07 Via coLor PeGasUs

maszyny Do Druku 
CyFrowego i oFFsetowego
05 akoNda 
06 iMaGo PriNTer
06 riseT PoLska
07 TT MaGic

maszyny Do grawerowania
07 TroTec Laser PoLska

maszyny Do haFtu
05 aMaTec PoLska
05 eMB sysTeMs

maszyny Do sitoDruku
05 eMB sysTeMs

maszyny Do sublimaCji
 05 aTriUM ceNTrUM PLoTerowe

maszyny Do termotransFeru
05 aMaTec PoLska
05 aTriUM ceNTrUM PLoTerowe
05 eMB sysTeMs
06 iNTeGarT 
06 LaBeLLaNd
07 TT MaGic

maszyny i materiaŁy Dla 
agenCji reklamowyCh
05 arcaVia
05 aUToMaTic LeTTer BeNder 
06 iMaGo PriNTer
06 iNTeGarT 
06 LaBeLLaNd
06 riseT PoLska
07 TT MaGic

materiaŁy Do buDowy liter 3D
05 aUToMaTic LeTTer BeNder

materiaŁy Do Car wraPPingu
06 ikoNos
06 iNTeGarT 

materiaŁy Do Druku  
wielkoFormatowego
05 arcaVia
06 ePsoN eUroPe B.V. oddział w PoLsce
06 FasTcoM PLoTery
06 ikoNos
06 iNTeGarT 

materiaŁy Do grawerowania
07 TroTec Laser PoLska

materiaŁy Do sublimaCji 
05 arcaVia
06 ikoNos

meDia branżowe
06 PoLski drUkarz

oPakowania
05 akoNda

Plotery atramentowe/ 
woDne  
06 ePsoN eUroPe B.V. oddział w PoLsce
06 iMaGo PriNTer

Plotery FrezująCe
05 aTriUM ceNTrUM PLoTerowe
05 aUToMaTic LeTTer BeNder

0 wyszukiwarka ProDuktÓw i usŁug 

Festiwal Druku.pl KATALOG TARGOWY 2020

DiPrinter.com

ul. Garncarska 46
42-200 Częstochowa
kom. 516 131 270, 785 753 868
info@diprinter.com
www.DiPrinter.com

Atramenty do drukarek, Atramenty solwentowe, Atramenty 
UV, Części i akcesoria do ploterów, Druk cyfrowy, Druk UV, Druk 
wielkoformatowy, Maszyny do bezpośredniego nadruku na 
gadżetach, Plotery SERWIS, Plotery UV

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

Druk cyfrowy, Druk DTG, Druk transferowy, Drukarki do tekstyliów, Farby 
do sitodruku, Haft, Maszyny do haftu, Maszyny do sitodruku, Maszyny 
do termotransferu, Tusze DTG

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

Druk wielkoformatowy, Drukarki do tekstyliów, Laminatory,  
Maszyny do sublimacji, Maszyny do termotransferu, Plotery 
frezujące, Plotery solwentowe, Plotery sublimacyjne,  
Plotery tnące, Plotery UV

AmAtec Polska Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 2
55-010 Radwanice
tel. 71 311 77 70
kom. 609 478767
Adam.Bujak@amatec.pl
www.amatec.pl

Atramenty do drukarek, Druk cyfrowy, Druk transferowy, Drukarki do 
tekstyliów, Farby do tekstyliów, Haft, Maszyny do haftu, Maszyny do 
termotransferu, Plotery pigmentowe, Tusze DTG

AUtomAtic Letter BenDer 
Dariusz Sławomir Wiszenko

ul. j.K.Korzeniowskiego 8, 15-519 Białystok
SHOwROOM: 
ul. Hurtowa 4, 15-399 Białystok
tel. 85 710 23 78, 
kom. 609 103 125, 609 103 144
biuro@letterbender.net
www.letterbender.net

Giętarki, Lasery, Maszyny i materiały dla agencji reklamowych, 
Materiały do budowy liter 3D, Plotery frezujące, Plotery tnące

coLor LABorAtory

ul. wolności 24
02-496 warszawa 
tel. 22 882 40 57
biuro@color-laboratory.com
www.color-laboratory.com

Atramenty do drukarek, Atramenty solwentowe, Atramenty 
sublimacyjne, Części i akcesoria do ploterów, Drukarki do tekstyliów, 
Drukarki UV, Druk wielkoformatowy, Plotery SERWIS, Plotery 
solwentowe, Plotery tnące

ArcAViA

ul. Żyzna 13M
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 53 30
mobile (english): +48 509 876 192 
order@arcavia.pl, order@joker.info.pl
www.arcavia.pl, www.joker.info.pl

Druk wielkoformatowy, Dzianiny, Flagi, Maszyny i materiały dla agencji 
reklamowych, Materiały do druku wielkoformatowego, Materiały do 
sublimacji, Tkaniny do druku

AKonDA

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

Druk cyfrowy, Druk offsetowy, Falcerki, Foliarki, Gilotyny, Laminatory, 
Maszyny do druku cyfrowego i offsetowego, Opakowania, 
Urządzenia introligatorskie, Urządzenia uszlachetniające
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PoLSKi DrUKArz  
Sp. z o.o.

ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
tel. 42 687 12 92
biuro@swiatdruku.eu
www.swiatdruku.eu
www.akademia-wiedzy.eu

Media branżowe

Wydawca miesięcznika „Świat DRUKU”  
oraz organizator konferencji  
w ramach „Akademii Wiedzy”:
POLSKI DRUKARZ Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
+48 42 6871292, biuro@swiatdruku.eu

www.akademia-wiedzy.eu, www.swiatdruku.eu

WYDAWNICTWO POLSKI DRUKARZ  
SP. Z O.O. W RAMACH „AKADEMII WIEDZY” 
organizuje wydarzenia branżowe:

 „AKADEMIA ZARZĄDZANIA BARWĄ”  
– konferencja

 „TEKTURA FALISTA – NAJNOWSZE 
TECHNOLOGIE” – konferencja

 „JAK WZMOCNIĆ BRANDY?  
INNOWACYJNE OPAKOWANIA” – konferencja

 „ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE – NAJNOWSZE 
TECHNOLOGIE”– konferencja

ORAZ:
 „MINI-AKADEMIA ZARZĄDZANIA BARWĄ 

Tajniki poprawnego odwzorowania barw  
na ekranie i w druku” – warsztaty

 „POLIGRAFIA W MARKETINGU” – szkolenie
 „EFFECTIVE PACKAGING” – szkolenie
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trotec LASer PoLSKA 

ul. Marywilska 22, 03-228 warszawa
tel. 22 339 35 39 
lasery@trodat.net
www.troteclaser.com
www.rayjetlaser.com
www.laminaty-grawerskie.pl

Grawerowanie, Laminaty, Lasery, Maszyny do grawerowania, 
Maszyny do bezpośredniego nadruku na gadżetach,  
Materiały do grawerowania, Plotery laserowe CO2, Plotery tnące, 
Urządzenia dla poligrafii, Znakowarki laserowe

UVprinter.pl

ul. Nad zalewem 10C
30-235 Kraków
tel. +48 508 38 96 28
k.kanturski@uvprinter.pl
www. UVprinter.pl
www.Maglev-Uvprinter.pl

Atramenty UV, Części i akcesoria do ploterów, Druk UV, Druk 
wielkoformatowy, Drukarki UV, Maszyny do bezpośredniego nadruku na 
gadżetach, Plotery SERWIS, Plotery UV

tt mAGic
ul. Bażantów 41B/6
40-668 Katowice
tel. 514 116 695
biuro@ttmagic.pl
www.ttmagic.pl

Druk cyfrowy, Druk DTG, Druk transferowy, Drukarki do tekstyliów, 
Maszyny do bezpośredniego nadruku na gadżetach, Maszyny 
do druku cyfrowego i offsetowego, Maszyny do termotransferu, 
Maszyny i materiały dla agencji reklamowych, Plotery tnące, 
Urządzenia dla poligrafii 

ePSon eUroPe B.V. 
oddział w Polsce

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

Atramenty do drukarek, Druk cyfrowy, Druk transferowy, Druk 
wielkoformatowy, Drukarki do tekstyliów, Materiały do druku 
wielkoformatowego, Plotery atramentowe wodne, Plotery lateksowe, 
Plotery solwentowe, Plotery sublimacyjne

LABeLLAnD SP. z o.o.

ul. Sokołowska 4
01-136 warszawa
tel. 22 258 11 34
biuro@labelland.com.pl
www.labelland.pl

Druk cyfrowy, Druk sublimacyjny, Druk transferowy, Drukarki i 
urządzenia wykańczające do etykiet, Maszyny do termotransferu, 
Maszyny i materiały dla agencji reklamowych, Urządzenia dla poligrafii

imAGo Printer Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 warszawa
tel. 695 234 513
sprzedaz@imagoprinter.com
www.imagoprinter.com

Druk cyfrowy, Druk UV, Maszyny do bezpośredniego nadruku na 
gadżetach, Maszyny do druku cyfrowego i offsetowego, Maszyny i 
materiały dla agencji reklamowych, Plotery atramentowe wodne, Plotery 
solwentowe, Plotery UV, Urządzenia dla poligrafii, Plotery SERWIS

FAStcom PLotery

ul. Południowa 54
62-064 Plewiska k. Poznania
tel.  61 670 41 70
biuro@fastcom.com.pl
www.fastcom.com.pl

Atramenty solwentowe, Części i akcesoria do ploterów, Druk UV, 
Druk wielkoformatowy, Laminatory, Maszyny do bezpośredniego 
nadruku na gadżetach, Materiały do druku wielkoformatowego, Plotery 
frezujące, Plotery SERWIS, Plotery solwentowe, Plotery tnące, Plotery UV

iKonoS

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

Atramenty do drukarek, Atramenty solwentowe, Atramenty UV, Druk 
wielkoformatowy, Laminaty, Materiały do Car wrappingu, Materiały do 
druku wielkoformatowego, Materiały do sublimacji, Płyty PVC, Plexi, 
Tkaniny do druku

inteGArt Sp. z o.o.

ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie k/wrocławia
tel. 71 31 53 191
biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl

Druk 3D, Druk cyfrowy, Druk sublimacyjny, Druk wielkoformatowy, 
Maszyny do termotransferu, Maszyny i materiały dla agencji 
reklamowych, Materiały do car wrappingu, Materiały do druku 
wielkoformatowego, Plotery lateksowe, Plotery SERWIS, Plotery 
tnące, Plotery UV, Tkaniny do druku

riSet PoLSKA

ul. Maszewska 28
01-925 warszawa
tel. 22 864 65 55
riset@riset.pl
www.riset.pl

Druk cyfrowy, Falcerki, Foliarki, Gilotyny, Laminatory, Maszyny do 
druku cyfrowego i offsetowego, Maszyny i materiały dla agencji 
reklamowych, Urządzenia dla poligrafii, Urządzenia introligatorskie, 
Urządzenia uszlachetniające

UVprinter.pl
ul. Nad Zalewem 10C
30-235 Kraków
tel. +48-508-38-96-28
k.kanturski@UVprinter.pl
www. UVprinter.pl
www.Maglev-Uvprinter.pl

Drukarki UV do zadruku na gadżetach, 
Plotery UV,
Atramenty UV.

ViA coLor PeGASUS Sp. z o.o.

ul. Pijarska 110
05-530 Góra Kalwaria
tel. 664 001 320
biuro@viacolor.pl
www.viacolor.pl

Atramenty solwentowe, Atramenty sublimacyjne, Atramenty UV, Części 
i akcesoria do ploterów, Drukarki do tekstyliów, Drukarki UV, Maszyny 
do bezpośredniego nadruku na gadżetach, Plotery SERWIS, Plotery UV
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Drukarka UV do bezpośredniego nadruku na gadżetach i powierzchiach płaskich.
Wymiar stołu 90x60 xm. Max wysokość przedmiotu 10 cm. 3 głowice XP600 CMYK 
+ WH + Varnis.
UVprinter.pl | 508 38 96 28 | www.UVprinter.pl

UVprinter.pl
ul. Nad Zalewem 10C
30-235 Kraków
tel. +48-508-38-96-28
k.kanturski@UVprinter.pl
www. UVprinter.pl
www.Maglev-Uvprinter.pl

Drukarki UV do zadruku na gadżetach, 
Plotery UV,
Atramenty UV.

Drukarka UV Pegasus AXIS 6090 III – najnowszej generacji drukarka UV wyposażona 
w 3 głowice drukujące, pozwalające na druk w konfiguracji CMYK + WHITE + 
LAKIER. Najwyższa jakość druku połączona z możliwością zadruku dowolnej 
powierzchni do grubości 130mm! Stworzone specjalnie dla firm oczekujących 
najwyższej jakości!
Via Color Pegasus | 664 001 320 | www.viacolor.pl

Z dumą prezentujemy najnowsze modele drukarek DTG Greckiego producenta 
Polyprint: TexJet shortee2 i echo2. Shortee2 ma mniejsze pole zadruku (A3), 
ale jest za to szybsze i lżejsze, co umożliwia łatwe przewożenie np. na imprezy. 
Echo2 ma pole zadruku A2 i jest bardziej wszechstronne. Drukuje nie tylko 
na t-shirtach i torbach, ale także na większych gabarytowo elementach, tj. 
bluzach, pościelach itp.
AMATEC Polska | 71 311 77 70 | www.amatec.pl

W obecnych czasach rozszerzamy gamę naszych produktów o nowe modele 
drukarek oraz ploterów tnących, atramentów UV, Solwent oraz Lateks. 
Poznaj większa elastyczność cenową – oczekuj tą samą znakomitą jakość 
w produkcyjności oraz serwisu. Nieustannie od ponad 10 lat! To właśnie Color 
Laboratory łamie wszelkie jak dotąd trudne wyzwania.
Color Laboratory | 22 882 40 57 | www.color-laboratory.com

GTXpro Bulk to najnowsza drukarka do tekstyliów marki Brother, szybka, 
wydajna i oszczędna.
Drukarka została wyposażona w innowacyjny system stałego zasilania niedrogim 
atramentem Bulk Ink, który pozwala uzyskać niski koszt jednostkowy nadruku. 
Główne zalety: zasilanie niedrogim atramentem o wysokiej jakości, tryb szybkiego 
druku, zredukowanie czasu i kosztów konserwacji, głowica z cyrkulacją. 
EMB Systems | 22 664 41 40 | www.emb.com.pl

SC-F3000: drukarka DTG oferuje druk bezpośrednio na odzieży, zapewniając 
szybki czas realizacji projektów. Pojemny system zasilania w atrament 
(1,5-litrowe worki z tuszem) gwarantuje wyjątkowo niskie koszty eksploatacji, 
a precyzyjna technologia nanoszenia atramentu — najwyższą jakość. 
Urządzenie jest częścią kompleksowego rozwiązania zawierającego drukarkę, 
atramenty, oprogramowanie oraz wsparcie.
EPSON EUROPE | 22 375 75 00 | www.epson.pl

FALCO – innowacyjne rozwiązanie stworzone przez polskich inżynierów. Idealne do 
małych formatów! Cechuje je intuicyjna obsługa, stabilna konstrukcja oraz szerokość 
zastosowań. Konfiguracja ekosolwent jest doskonała dla branży gadżetów i reklamy 
do druku m.in. na drewnie, metalu i tworzywach sztucznych. Konfiguracja spo-
żywcza znakomita na eventy i spotkania biznesowe. Dodatkowo zapowiadamy na 
targach nowe, większe urządzenie z premierą już w ostatnim kwartale 2020!
IMAGO Printer | 530 451 339 | www.imagoprinter.com

Folia Flex 123Premium – To Flex z linii produktowej MagiCut firmy 
TheMagicTouch dostępny w 42 kolorach. Charakteryzuje się krótkim czasem 
i niską temperaturą wygrzewania – 120 stopni C i 3 sekundy, lub 160 stopni 
C i nawet 1 sekunda. Folia po wgrzaniu jest miękka i delikatna w odczuciu. 
Dzięki zastosowaniu podkładu z klejem o średniej sile, folia łatwo się obiera 
i nie wyrywa małych elementów.
TT MAGIC | 514 116 695 | www.ttmagic.pl

TroGlass Pastel to wylewane szkło akrylowe posiadające z jednej strony 
matową, a z drugiej błyszczącą powierzchnię. Zapewnia to elastyczność 
wykorzystania materiału odpowiednio do zastosowania. Materiał dostępny jest 
w 6 pastelowych kolorach i cechuje się dużą wytrzymałością oraz lekkością. 
TroGlass Pastel sprawdza się m.in. przy produkcji elementów wyposażenia 
sklepów lub dekoracji wnętrz.
Trotec Laser Polska | 22 339 35 39 | www.laminaty-grawerskie.pl

NOWOŚCI

Summa F-series: Najbardziej wszechstronny stołowy system tnący. Gwarancja 
profesjonalizmu i najwyższej jakości. Umożliwia precyzyjne cięcie materiałów 
tzw. trudnych. Bogaty pakiet opcjonalnych dodatków. 
Integart | 607 607 147 | www.komplementarne.pl

XpertJet 661UF

A2+

XpertJet 461UF

A3+

Mutoh XpertJet seria UF. Drukarki cyfrowe do gadżetów. PERSONALIZACJA pre-
zentów, gadżetów, produktów fotograficznych, artykułów promocyjnych, trofeów 
sportowych, nagród, małego oznakowania informacyjnego. Nadruk na przedmio-
tach o wysokości nawet do 15 cm. Drukowanie na jasnych, ciemnych oraz prze-
zroczystych podłożach. Uszlachetnianie: lakier, biały. PROTOTYPOWANIE wzorów, 
znakowanie części i podzespołów, druk na butelkach, druk czcionką Braille’a.
ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE | 77 458 16 81 | www.atrium.com.pl

OKI Pro1050
Pierwsza profesjonalna drukarka etykiet drukująca w 5 kolorach! CMYK + Biały to 
doskonałe kolory na przezroczystych i ciemnych nośnikach. Rozdzielczość 1200 dpi 
to gwarancja wyraźnych liter, gładkich półtonów i gradientów. Pro1050 pozwala na 
wydruk do 160 tys. stron/mc. i sprawia, że drukowanie niskich nakładów in-house 
jest opłacalne i szybsze. Łatwą obsługę zapewnia kolorowy panel LCD.
LABELLAND I 22 258 11 34 I www.labelland.pl

AutoCreaser Pro XL to automatyczny system bigowania papieru z ekonomicz-
nym podajnikiem podciśnieniowym. Unikalna zasada bigowania w urządzeniu 
eliminuje rozdarcia papieru, a tym samym jego pękanie. Pracując z maksymalną 
prędkością 8,500 arkuszy A4 na godzinę. AutoCreaser Pro XL pobiera arkusze 
o formacie 385 mm x 1300 mm z rozszerzeniem stołu, co jest standardowym 
wyposażeniem tej nowej maszyny.
Riset POLSKA | 22 864 65 55 | www.riset.pl

FOCUS INC. ATHENA JET PLUS
Nowa drukarka, wyposażona w głowicę drukującą 4720. Drukarka umożliwia 
druk na materiałach tekstylnych, butach, koszulkach i czapkach.
FOCUS INC. ALPHA JET A2
Drukarka UV wyposażona w głowicę drukującą DX10 / DX11. Drukarka firmy 
Focus oferuje najnowszą technologię cyfrowego druku na gadżetach. 
DiPrinter.com | 516 131 270 | www.DiPrinter.com

Ploter tnąco-bigujący iEcho PK z podajnikiem arkuszy. Dwa rozmiary – 
60x40cm i 53x75cm oraz dwie wersje wyposażenia – PK – 2 narzędzia wle-
czone i narzędzie bigujące oraz PK Plus – dodatkowo z nożem oscylacyjnym. 
Automatyczne pobieranie ssawkami z 12cm stosu papieru dla wszystkich 
obsługiwanych rozmiarów mediów; cięcie do 6mm przy wykorzystaniu noża 
oscylacyjnego. Kamera CCD pozycjonująca arkusz na stole roboczym. 
AKONDA | 22 355 01 92 | www.akonda.pl
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DIGITAL BOX FACTORY

dowiedź się wiecej o rewolucyjnym systemie do produkcji 
opakowań kartonowych drukowanych cyfrowo

na system składa się
- oprogramowanie do tworzenia wykrojników

- Twoja drukarka cyfrowa
- foliarka Qtopic do laminacji i bezmatrycowego złocenia- foliarka Qtopic do laminacji i bezmatrycowego złocenia

- ploter tnąco-bigujący iEcho PK 
z automatycznym podawaniem arkuszy 

www.akonda.pl
info@akonda.pl

STOISKO I4

Ausjetech 9375 BSC
wycinarka kuponów, wizytówek,

- bigowanie w obu kierunkach
- centralnie umieszczony pas pobierający

Qtopic 380 i Qtopic 380 Auto

foliarki i złociarki bezmatrycowe

- automatyczna lub półautomatyczna praca- automatyczna lub półautomatyczna praca
- prędkość do 10m/min

Cal One 1000

automat do klejenia
kalendarzy trójdzielnych

- do 1000 kalendarzy na godzinę!
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Doskonałe rozwiązanie do 
druku bezpośrednio na odzieży 
do wysokonakładowej produkc-
ji przemysłowej

Technologia przemysłowa dla 
małych i średnich �rm

druku bezpośrednio na odzieży 
do wysokonakładowej produkc-
ji przemysłowejji przemysłowej

Wyjątkowy koszt wydruku i 
jakość druku dla średnich i 
dużych drukarni

Rozwiązania do druku na 
tekstyliach dla każdej 	rmy,
bez względu na wielkość i lokalizację

AMATEC POLSKA SP. Z O.O. | ul. Kolejowa 2 | 55-010 Radwanice
NIP: 726-23-51-425 | Telefon: (+48) 71 311 77 70 | E-mail: Adam.Bujak@amatec.pl

Trwałe nadruki. Szybciej niż 
kiedykolwiek. Najbardziej zaawan-
sowane rozwiązanie do druku 
bezpośrednio na tkaninie bez 
konieczności gruntowania belki, 
teraz z opcją zmiękczania!
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K
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Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o. 
 OPOLE – WARSZAWA – POZNAŃ – KRAKÓW – GDAŃSK

 www.atrium.com.pl
tel.  77 458 16 81 | biuro@atrium.com.pl

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły!
Zobacz, co przygotowaliśmy specjalnie 
dla Twojego biznesu!

REWOLUCYJNY PLOTER ECO-ŻYWICZNY Z CERTYFIKATEM DO WNĘTRZ 

53 m2/h

Specjalne warunki sprzedaży dla ploterów MUTOH obowiązują tylko do końca września 2020. Szczegółowych informacji szukaj u przedstawicieli Atrium Centrum 
Ploterowe Sp. z o.o. oficjalnego dystrybutora Mutoh w Polsce.

Zyskaj 3 lata
 gwarancji

Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o. 
 OPOLE – WARSZAWA – POZNAŃ – KRAKÓW – GDAŃSK

REWOLUCYJNY PLOTER ECO-ŻYWICZNY Z CERTYFIKATEM DO WNĘTRZ 

87 m2/h

Zyskaj zwrot pieniędzy  
od 2000 do 3000 €

Zeskanuj kod QR i sprawdź 
szczegółowe parametry  
urządzeń Mutoh XpertJet

TRADE-IN! 
TRADE-UP!
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vega-Jet dtg
Drukarka przemysłowa 
firmy Focus Inc.

alpha-Jet plus
Stołowa drukarka UV LED
& przystawka obrotowa

Combo-Jet
Drukarka przemysłowa

A3+ UV Flatbed

galaxy-Jet x
Stołowa drukarka UV

athena-Jet plus
Produkcyjna drukarka DTG

Rozwiązania do druku wielkoformatowego

ul. Garncarska 46, 42-200 Częstochowa

tel. +48 516 131 270
tel. 785 753 868
tel. 533 777 977

info@diprinter.com

www.DiPrinter.com

Wyłączny dystrybutor drukarek Yotta 
w Polsce, Czechach i Słowacji.

Autoryzowany dystrybutor atramentów NAZDAR w Polsce.

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania w dziedzinie druku 
wielkoformatowego, technologii UV, procesów, przygotowania 
i postprodukcji.

Zapraszamy na nasze stoisko H10 Hala 1

Teraz także nowe, bardziej ekonomiczne maszyny 
w ofercie DiPrinter:  COMBO JET i VEGA JET DTG
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Mniej 
konserwacji

Mniej 
zużytego atramentu

Mniej 
obsługi

Mniej 
kosztów pracy

Mniej 
ograniczeń

Mniej 
odpadów

 
 

Mniej znaczy więcej!
Mniej znaczy pro!

więcej informacji na stronie www.drukarkidokoszulek.pl
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urządzenia drukujące najlepszych producentów dedykowane 

bonusy targowe
wiedzę ekspercką czyli 20 lat doświadczenia

Co dla Was przygotowaliśmy?

dla branży marketingu, reklamy i druku

dwustronny druk CMYK
druk ze znakiem wodnym, hologramem
szybkość druku: nawet do 900 kart/godz.

Drukarka kart plastikowych ZEBRA ZC300

wydruk na satynowych i nylonowych
wstążkach
precyzyjne drukowania mikroetykiet, etykiet
RFID oraz programowanie tagów
drukowanie bez komputera
funkcja wyświetlania filmów instruktażowych

Drukarka SATO CL4NX 

NA FESTIWALU DRUKU 2020 PREZENTUJEMY:

wydruk biletów i karnetów eventowych
ekologiczne drukowanie etykiet
certyfikat ENERGY STAR®

Biurkowa drukarka TOSHIBA B-FV4D/T 

STOISKO J12

CMYK + 1                

wydruk na etykietach odpornych na wodę i UV
rozdzielczość 1200 dpi

  Zaawansowana drukarka OKI Pro1050

czyli idealny wydruk na czarnych i przezroczystych powierzchniach

 B IURO@LABELLAND.COM.PL

STOISKO J12
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Szukasz nowego sposobu, aby Twoja firma przetrwała ten trudny czas?
FB8000 może być dokładnie tym, czego potrzebujesz!
Urządzenie nie tylko tnie arkusze papieru, może też ciąć folię PET, polietylen i PVC, 
dzięki czemu Twoja firma szybko dostarczy innowacyjne produkty swoim klientom. 
Prócz cięcia może też bigować, nacinać i perforować i to wszystko w jednym przebiegu.

Zacznij produkcję w 25 s !
Wykonaj 1.000 masek dziennie 
Bezobsługowa praca
Ładowność podajnika 2 000 arkuszy lub 25kg
Czytnik kodów QR
Automatyczne podawanie papieru
Profesjonalna stacja robocza ColorCut Pro Server

www.riset.pl riset@riset.pl Maszewska 28, 01-925 Warszawa www.riset.pl riset@riset.pl Maszewska 28, 01-925 Warszawa

MORGANA AutoCreaser XL PRO

Wydajny system automatycznego bigowania papieru przeznaczony dla 
drukarń cyfrowych  

i offsetowych

Został zaprojektowany z możliwością przetwarzania długich arkuszy do-
stępnych  

w nowoczesnych drukarniach przemysłowych
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1
AMATEC Polska Sp. z o.o. to autoryzowany dystrybutor najwyższej jako-
ści maszyn i urządzeń do szycia i zdobienia tekstyliów. Obecny od 2000 
roku na rynku szwalniczym, od 2010 roku 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 oferuje wielogłowicowe hafciarki 
SWF i drukarki do odzieży o dużej wydajności Kornit Digital.

Największym atutem Amatec-u jest własny, mobilny i regularnie szkolo-
ny 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.

AMATeC Polska 

ul. Kolejowa 2 
Radwanice k. Wrocławia
55-010 Święta Katarzyna
tel. 71 311 77 70
tel. kom. 609 478767 (haft i druk)

info@amatec.pl 
adam@amatec.pl (haft i druk)
www.amatec.pl

6

Gravotech Sp. z o.o.

ul. Kobierzycka 20 BA
52-315 Wrocław
tel. 71 796 04 01 

infopl@gravotech.com
www.gravograph.pl

Gravotech Sp. z o.o. to globalny dostawca rozwiązań w dziedzinie 
znakowania i grawerowania. Wiodące marki firmy to: Gravograph, Vision 
Numerique, Technifor. 

Gravograph proponuje swoim klientom urządzenia grawerskie i znakujące. 
W swoim asortymencie posiadamy maszyny obrotowe, lasery CO², lasery 
Fibre, które pracują zarówno w agencjach reklamowych, pracowniach 
grawerskich, punktach usługowych oraz w środowisku przemysłowym. 

Najlepsze rozwiązania to połączenie najwyższej jakości efektu grawero-
wania z wydajną w pracy maszyną, która pozwoli na grawerowanie jak 
największej ilości produktów w jak najkrótszym czasie pracy. 

Grupa Gravotech  znalazła takie rozwiązania i właśnie tego typu komplekso-
we produkty proponuje swoim klientom. To dlatego obok grawerek 
mechanicznych i laserów grawerujących metodą CO²,  stworzono laser 
typu Fibre znakujący metodą światłowodową i dający znakomite efekty 
w pracy z metalowym produktem. 

Oprócz urządzeń proponujemy również szeroki wybór materiałów do 
grawerowania oraz akcesoriów przydatnych na rynku grawerskim.

eKSTReMe Centrum DTG

Biuro Handlowe:
ul. Trakt Lubelski 410
04-667 Warszawa
tel. +48 22 740 44 16, 
+48 515 174 789

contact@ekstreme.pl
www.ekstreme.pl

Dystrybutor na Polskę urządzeń i produktów marek DTG Digital, Compress 
UV, OKI, Afinia Label, D.P.R., Forever.

» DTG Digital - drukarki, oprogramowanie, atramenty do druku 
bezpośredniego na tekstyliach oraz urządzenia wspomagające.

»   OKI - drukarki rolowe do etykiet z białym tonerem oraz drukarki 
arkuszowe do termo-transferu na tekstylia i podłoża twarde.

»   Compress UV - produkcyjne drukarki UV z płaskim stołem do druku na 
podłożach twardych

»   Afinia Label -  drukarki rolowe  do etykiet w technologii memjet oraz 
urządzenia wykańczające.

»   D.P.R. - urządzenia wykańczające do etykiet.
»   Forever - wysokiej jakości papiery i folie do termo-transferu.

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

ul. Szczotkarska 50 
01-382 Warszawa
tel. 22 664 41 41, 22 664 41 40

emb@emb.com.pl 
www.emb.com.pl 

INTEGART Sp. z o.o.

ul. Maszynowa 1
Błonie k/Wrocławia
55-330 Miękinia 
tel. 71 31 53 191

biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl
www.termo-transfer.com.pl
www.ekologicznadrukarnia.pl

Od 1990 r. działamy w branży maszyn i urządzeń do zdobienia odzieży.
Naszymi partnerami są tylko tacy producenci urządzeń, którzy potrafią 
zagwarantować najwyższą jakość, innowacyjność i solidność w biznesie 
– japońskie Brother, Happy, RISO. To uznane marki, których najnowsze 
technologie mamy zaszczyt wprowadzać na polski rynek.
 
Dzięki ich wsparciu dysponujemy solidnym, dobrze wykształconym
działem technicznym i szkoleniowym oraz niezawodnym serwisem.
 
W naszej ofercie mamy same mocne atuty: japońskie maszyny hafciar-
skie Brother i Happy, kilka różnych modeli drukarek do koszulek typu 
dtg Brother, także rewolucyjne maszyny do sitodruku RISO oraz całą 
masę rozmaitych akcesoriów.
 
Zajmujemy się sprzedażą urządzeń, ale również świadczymy usługi
hafciarskie i eksperymentalnie wykonujemy nadruki na zlecenie testu-
jąc urządzenia z naszej oferty. Dzięki temu nasz dział handlowy zna
doskonale możliwości i atuty parku maszyn. Potrafimy optymalnie
doradzić Klientom, a potem wyszkolić przyszły personel i służyć
wsparciem, jak długo potrzeba. Zapraszamy do współpracy!

INTEGART to jeden z czołowych dystrybutorów materiałów do produkcji 
reklamy w Europie Środkowej, zatrudniający ok. 150 pracowników i obsługujący 
klientów poprzez rozbudowaną sieć oddziałów oraz Centrów Prezentacji HP 
DEMO LAB w Polsce i w Czechach.  W ofercie firmy znajdują się: media do 
druku solwentowego, lateksowego, sublimacyjnego, UV oraz sitodruku, folie 
graficzne samoprzylepne, folie magnetyczne, produkty odblaskowe, taśmy 
dwustronne, tworzywa do grafiki 3D oraz szeroka gama akcesoriów. Oferujemy 
następujące, renomowane i znane marki produktów zarówno rolowych jak 
i sztywnych: Arlon, 3M, Avery Dennison, Neschen, Mactac, Steiko, LG Husys, 
Poli-Tape, Magnaflex, Reflekton, Folex, Aslan, TheMagicTouch, Promattex, Katz, 
Multipanel UK, 3A Composites, Simona i inne.  Integart jest propagatorem 
proekologicznego podejścia do prowadzonego biznesu, autorem projektu 
www.ekologicznadrukarnia.pl; wspierającego firmy działające w oparciu o 
ekologiczne podejście do druku. 

Oddziały:
Bielsko-Biała, ul. Krakowska 367, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 817 19 16, bielsko@integart.com.pl
Błonie k/Wrocławia, ul. Maszynowa 1, 55-330 Miękinia, tel. 71 31 53 191, blonie@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. 58 554 15 24, gdansk@integart.com.pl
Katowice, ul. Siemianowicka 7D, 40-301 Katowice, tel. 32 209 59 19, katowice@integart.com.pl
Kraków, ul. Szymona Szymonowica 83, 30-396 Kraków, tel. 12 653 43 92, krakow@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
Warszawa – Jawczyce , ul. Piastowska 67,05-850 Jawczyce, tel. 22 846 33 06, jawczyce@integart.com.pl
Rzeszów, ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, tel. 607 767 277, rzeszow@integart.com.pl
Toruń, ul. Wschodnia 41a, 87-100 Toruń, tel. 56 655 37 57, torun@integart.com.pl
Wałbrzych, ul. Uczniowska 1-2, 58-306 Wałbrzych, tel. 74 665 96 06, walbrzych@integart.com.pl
Wrocław, ul. Brynicka 3, 54-214 Wrocław, tel. 71 350 38 58, wroclaw@integart.com.pl
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Reprograf-Grafikus SA

ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00

info@reprograf-grafikus.com.pl
www.reprograf-grafikus.com.pl

Reprograf-Grafikus SA to połączenie kompetencji i rozwiązań dla sektora 
druku cyfrowego, wielkiego formatu, fleksograficznego i offsetu. Firma 
oferuje najwyższej klasy usługi, doradztwo oraz zaopatrzenie materiałowe 
i sprzętowe we wszystkich tych dziedzinach. 
 
Maszyny (offset, etykieta):
Marcin Kołatko, kolatko.marcin@reprograf-grafikus.com.pl, 501 205 777
Paweł Szpil, szpil.pawel@reprograf-grafikus.com.pl, 698 698 604
Tomasz Naglik, naglik.tomasz@reprograf-grafikus.com.pl, 698 698 629
 
Wielki format:
Piotr Białowieżec, bialowiezec.piotr@reprograf-grafikus.com.pl, 698 698 628
Urszula Gałuszka-Marzecka, galuszka.urszula@reprograf-grafikus.com.pl, 
698 698 638
 
Flekso:
Wojciech Karlicki, karlicki.wojciech@reprograf-grafikus.com.pl, 501 205 776
Bartłomiej Brzykcy, brzykcy.bartłomiej@reprograf-grafikus.com.pl, 
698 676 238
Anna Zielińska, zielinska.anna@reprograf-grafikus.com.pl, 698 698 608
 
Oprogramowanie i Colour Solutions
Paweł Skirliński, skirlinski.pawel@reprograf-grafikus.com.pl, 501 535 187

8

6

TeBA

Natolin 46B
92-701 Łódź
tel. 42 639 51 87

teba@teba.pl
www.teba.pl

Firma TEBA od roku 1990 jest jednym z pierwszych dostawców technologii 
cyfrowych dla firm reklamowych i przemysłowych w Polsce. Jesteśmy au-
toryzowanym dystrybutorem ploterów japońskiej firmy Mimaki z 30-letnim 
doświadczeniem.

Oferujemy innowacyjne i wszechstronne  rozwiązania do produkcji syste-
mów reklamy, druku wielkoformatowego oraz przemysłu tekstylnego:  
• drukarki UV rolowe i stołowe, drukarki solwentowe, plotery drukująco-tnące, 
drukarki sublimacyjne, drukarki tekstylne (dzianiny tkaniny), plotery tnące 
rolowe i stołowe,  
• wielozadaniowe plotery tnące z wymiennymi głowicami, pasem transfe-
rowym i opcjonalnym frezem, plotery tnąco-bigujące z automatycznym 
podajnikiem arkuszy,  
• kalandry marki Klieverik i Muratex, wygrzewarki, laminatory rolowe i stoło-
we, trymery ręczne,  
• oprogramowanie EasySign, Ergosoft, Wasatch oraz media do druku.

W 1991 jako pierwsi wprowadziliśmy w firmach reklamowych wieloosiowe 
maszyny frezujące i grawerujące 3D Mikroprofil. W 2002 zostaliśmy prekur-
sorem bezpośredniego druku atramentem reaktywnym na bawełnie we 
współpracy z firmą Rimslow i MIMAKI. Rok później staliśmy się pionierami 
bezpośredniego i sublimacyjnego druku materiałów tekstylnych. W 2008 
zainstalowaliśmy pierwszą drukarkę UV z lampami UV LED.

Zapewniamy również doradztwo, instalację, szkolenie oraz profesjonalne 
usługi serwisowe. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ciągle powięk-
szającą się ofertą naszej firmy i dołączenia do grona zadowolonych klientów.
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APi.PL Spółka z o.o.

Rąbień, ul. Okrężna 37
95-070 Aleksandrów Łódzki 
tel. +48 42 250 55 95 

news@api.pl 
www.api.pl

API.PL JEST BEZPOŚREDNIM IMPORTEREM URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW DO DRUKU
WIELKOFORMATOWEGO I SITODRUKU.
Szeroka oferta urządzeń i materiałów wsparta profesjonalnym doradztwem i 
serwisem technicznym gwarantuje zadowolenie klientów firmy API.PL na każdym 
etapie współpracy. API.PL jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń firmy EPSON 
do DRUKU SUBLIMACYJNEGO, PLOTERÓW UV firmy HANDTOP oraz PRAS I 
KALANDRÓW marki TRANSMATIC.
W ofercie API.PL znajdują się także urządzenia: EPSON DO DRUKU: DTG, 
ekosolwentowego i pigmentowego; HOMER do druku bezpośredniego na 
tkaninach i druku sublimacyjnego; KALANDRY I PRASY marki Transmatic; 
LAMINATORY marek Drytac, Ecoroll; PLOTERY TNĄCE I TRYMERY marek Keencut, 
Summa; OCZKARKI I STOJAKI NA MEDIA firmy Plastgrommet.
API.PL to również szeroka oferta mediów i atramentów: MEDIA DO DRUKU VESLINE: 
papiery sublimacyjne, canvasy, tapety, papiery fotograficzne, papiery graficzne, PVC 
do roll-upów, folie do podświetleń, folie samoprzylepne monomeryczne, laminaty; 
LAMINATY I FOLIE MONTAŻOWE oraz FOLIE TERMOTRANSFEROWE; ATRAMENTY: 
Epson, Jetbest, Yakohita; PROGRAMY RIP.
W zakresie SITODRUKU API.PL proponuje: Urządzenia amerykańskiej firmy M&R: 
karuzele sitodrukowe, tunele suszące, podsuszarki, systemy pasowania kolorów; 
Naświetlarki do sit MEGA LIGHT; Farby: plastizolowe, wodne, rozpuszczalnikowe, 
silikonowe.
Oddziały: I Oddział w Warszawie, tel. 22 812 06 80, warszawa@api.pl 
II Oddział w Chorzowie, tel. 32 241 65 14, chorzow@api.pl 
III Oddział w Szczecinie, tel. 791 222 080, szczecin@api.pl 
IV Oddział we Wrocławiu, tel. 665 307 407, wroclaw@api.pl
V Oddział w Poznaniu, tel. 537 685 412, poznan@api.pl
VI Oddział w Bydgoszczy, tel. 534 590 080, bydgoszcz@api.pl
VII Oddział w Białymstoku, tel. 534 109 190, bialystok@api.pl

Grawcom Sp.j.

ul. Syrenki 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 7502611

biuro@grawcom.pl
www.grawcom.pl

Od 1995 roku Grawcom jest wiodącym polskim dostawcą innowacyjnych
urządzeń i oprogramowania dla pracowni reklamowych, grawerskich oraz
zakładów produkcyjnych wykorzystujących różnego typu plotery lub inne
urządzenia sterowane komputerowo.
Od początku działalności Grawcom jest dystrybutorem programów firmy
CADlink Technology (SignLab, EgraveLab, Digital Factory) a od 1999 jesteśmy 
wyłącznym dystrybutorem urządzeń firmy GCC (plotery tnące, laserowe, drukarki 
UV).
Nasza oferta obejmuje: plotery laserowe (GCC), tnące rolkowe (GCC),
frezujące (MegaCut), termiczne (MagaBlock), plotery stołowe tnąco-bigująco-
frezujące z kamerą do pozycjonowania (i-echo), drukarki stołowe UV, laserowe 
wycinarki etykiet, specjalistyczne programy do cięcia i druku (SignLab), 
grawerowania, grawerowania laserowego i frezowania (EngraveLab).
Oferujemy pełny zakres materiałów grawerskich do grawerek mechanicznych 
i laserowych: laminaty grawerskie, mosiądz grawerski, aluminium do 
grawerowania, gumy do grawerowania pieczątek, środki do znakowania metali, 
ceramiki i szkła laserem (LaserInk i Thermark) i wiele innych. Od 2012 roku 
oferujemy także pełną linię pieczątek automatycznych firmy Traxx.
Wymieniamy urządzenia używane na nowe na korzystnych warunkach,
prowadzimy także pełny i profesjonalny serwis oferowanych przez nas urządzeń.
O wysokiej jakości oferowanych przez nas produktów świadczy prawie 4 tysiące 
ploterów sprzedanych w Polsce w tym ponad 650 ploterów laserowych.
Nowość !!! ostatnio wprowadziliśmy do sprzedaży: drukarki UV, laserowe wycinarki 
etykiet, plotery tnące z podajnikiem arkuszowym.
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Viscar.pl
interspin  
Łukasz Kołodziej

ul. Konduktorska 4 / 030
00-775 Warszawa
tel. 22 111 50 06

biuro@viscar.pl
www.viscar.pl

Od 2011 roku sprzedajemy najlepsze materiały i urządzenia do znakowania 
odzieży. Oferujemy folie flex i flock, papiery transferowe, farby sitodrukowe 
oraz specjalistyczny sprzęt – plotery, drukarki, prasy termotransferowe, 
osprzęt sitodrukowy. Wspieramy naszych klientów w doborze odpo-
wiednich rozwiązań. Wdrażamy nowe technologie i pomagamy klientom 
wyprzedzać konkurencję. 

Blisko współpracujemy z polskimi producentami odzieży i agencjami 
reklamowymi. 

W ofercie Viscar są materiały, sprzęt i akcesoria m.in.: Witpac GmbH, Stahls, 
Secabo, MTCT, Vastex, LancerGroup. 
 
Oferujemy:
- folie termotransferowe – flex i flock
- folie do zadruku solwentem i lateksem
- papiery do transferu cyfrowego
- papiery i tusze do sublimacji
- prasy transferowe
- plotery tnące i drukujące
- drukarki laserowe
- szeroki wybór akcesoriów do prac reklamowych.
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14 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 wydajności produkcji 
wielkoformatowej. 
SureColor SC - S70610 (64”) 8- i 10-kolorowy model wielkoformatowej 
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! 

NOWOSC W OFERCIE: SureColor-F najnowsze urządzenia sublimacyjne 
SC-F6000 (44”) i SC-F7000 (64”) przeznaczone do druku na nośnikach 
termo transferowych w rozdzielczością do 720x1440 dpi. Drukarki wyko-
rzystują nowy atrament sublimacyjny EPSON UltraChrome DS (CMYK).

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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Firma Digiprint powstała w 2000 roku i od początku swojej działal-
ności zajmuje się sprzedażą i serwisem innowacyjnych urządzeń
i oprogramowania dla rynku poligraficznego.

W trakcie 20 lat działalności stworzyła szerokie portfolio produktów
najlepszych światowych marek oferujących rozwiązania
w zakresie druku cyfrowego, druku fleksograficznego, druku
wielkoformatowego, a także do projektowania i produkcji etykiet
i opakowań.

Obecnie, jest przedstawicielem takich firm jak: HP Indigo, HP
Scitex, HP Latex, Esko, Scodix, Lamina, Bickers, d.gen, gmg, Caldera,
ABG, Fotoba czy CloudLab. 

DiGiPRiNT

ul. Annopol 4A
03-236 Warszawa
tel. 22 295 03 80, 
+48 22 295 03 91

digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem urządzeń FLORA z ponad 
setką zainstalowanych maszyn, dystrybutorem maszyn marki LIYU oraz 
wyłącznym dystrybutorem firmy KAO Chimigraf - producenta atramentów 
do druku Cyfrowego i FLEXO. W naszym portfolio znajdą Państwo:

Plotery Solwentowe: (Mild, Eco...); 
Plotery UV do druku z roli na rolę (RTR);  
Plotery UV płaskie (Flatbed);  
Plotery UV hybrydowe; 
Plotery Tekstylne do druku bezpośredniego; 
Plotery tnące iEcho.

Atramenty KAO Chimigraf: Solwentowe; UV; Sublimacyjne, Specjalne; 
Atramenty STS; 
Atramenty lateksowe (skontaktuj się i podaj model drukarki).

Serwis:  
Szeroki asortyment części zamiennych do różnych typów drukarek wielko-
formatowych; Kalibrację kolorystyczną; Kontrakty serwisowe.

Wysoki stosunek jakości naszych ploterów, do ceny oraz niski koszt druku 
gwarantują zwrot inwestycji w wyjątkowo krótkim czasie. Jednocześnie 
nasza ścisła współpraca z producentem atramentów, firmą KAO Chimigraf, 
gwarantuje dostarczenie naszym kontrahentom, najwyższej jakości tuszu 
co w efekcie przekłada się na wysoką jakość i stabilność kolorystyczną 
wydruków. Posiadamy profesjonalnie przygotowany, zespół serwisowy, 
przeszkolony przez producenta ploterów FLORA firmy RTZ. Opieka naszego 
Serwisu zapewnia długą i bezawaryjną pracę oferowanych urządzeń.

Color Laboratory

ul. Wolności 24
02-496 Warszawa 
tel. 22 882 40 57

biuro@color-laboratory.com
www.color-laboratory.com

Atrium Centrum Ploterowe od 1993 roku jest wiodącym polskim dostawcą 
kompleksowych rozwiązań do produkcji reklamy wielkoformatowej. 
Firma posiada certyfikat ISO 9001. 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 
EFI, ploterów Summa i ARTEMIS oraz laminatorów i trymerów marki 
NEOLT. Kilka tysięcy instalacji świadczy o ogromnym doświadczeniu 
i profesjonalizmie.

Aktualnie firma zatrudnia ponad 100 specjalistów. Główna siedziba firmy 
znajduje się w Opolu, ale do dyspozycji klientów pozostają również oddzia-
ły 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 - 30-719 Kraków, ul. Gromadzka 101, tel./fax 12 222 07 89,
krakow@atrium.com.pl
Poznań - 62-069 Dąbrowa, ul. Bukowska 70, tel./fax 61 611 00 09,
poznan@atrium.com.pl
Gdańsk - 80-557 Gdańsk, ul. Załogowa 2-6, tel. 58 522 94 21,
gdansk@atrium.com.pl

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
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10 COLOR GROUP jest bezpośrednim importerem szerokiej gamy urządzeń do druku 
wielkoformatowego. Firma tworzy własne marki handlowe skupiając pod nimi 
starannie wyselekcjonowane urządzenia, atramenty oraz materiały eksploatacyjne 
spełniające wymagania klientów firmy.

Firma realizuje przedsięwzięcia począwszy od stworzenia koncepcji, dostawę 
i instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem. 

Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w branży jesteśmy w stanie zapewnić 
ciągły nadzór nad urządzeniami klientów oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów 
związanych z ich obsługa oraz eksploatacją.

W swoich działaniach stawiamy zawsze na rzetelność opartą na wiedzy, 
doświadczeniu, uczciwości i dotrzymywaniu zobowiązań.

W ofercie COLOR GROUP znajduje się szeroka gama drukarek wielkoformatowych, 
laminatorów, frezarek, trymerów, wygrzewarek do tkanin, kalandrów do transferu, 
atramentów do druku i wszelkiego typu urządzeń i narzędzi szeroko związanych 
z obróbką wydruków.

Have a COLOR GROUP life !

COLOR GROUP

ul. Wyzwolenia 34
41-600 Świętochłowice
tel. 32 450 52 58
kom. 609 91 40 40

biuro@colorgroup.pl
www.colorgroup.pl

ADP Polska

ul. Cylichowska 13/15
04-769 Warszawa
tel. 22 773 85 75 

biuro@adppolska.pl
www.adppolska.pl

Atler Sp. z o.o.

Adama Mickiewicza 11
05-820 Piastów
tel. 501 690 685

biuro@atler.pl
www.atler.pl

ADP Polska – dystrybutor materiałów do druku solwentowego i UV, dystrybutor 
ploterów solwentowych, UV oraz urządzeń DTG. W ofercie firmy znajdują się także 
najwyższej jakości laminatory, trymery, zgrzewarki oraz oczkownice do banerów. 
Posiadamy jedną z najszerszych ofert materiałów do druku solwentowego.  
ADP Polska reprezentuje takie marki materiałów jak: Orafol, Avery Denison, Flexan 
Color, Flexan Protect, Emblem, Image Perfect, Arlon, Natura, Neschen, Gerber Edge.
Szerokie spektrum sprzedawanych materiałów pozwala na zaopatrzenie 
klientów w produkty, z których z powodzeniem będą mogli wykonać grafikę 
podświetlaną, podłogową, samochodową, okienną czy też grafikę do systemów 
wystawienniczych typu Roll-up, Pop-up. 
DYSTRYBUCJA MASZYN 
PLOTERY drukujące i tnąco-drukujące: Roland, Mimaki, Mutoh, Agfa, Flora, Bigprinter; 
plotery tnące: Summa Cut. 
LAMINATORY: jesteśmy dystrybutorem profesjonalnych laminatorów KALA oraz 
aplikatorów stołowych KALA i Rollover. 
TRYMERY: jesteśmy dystrybutorem automatycznych trymerów KALA XY , trymerów 
KeenCut oraz EcoCut. 
Pozostałe: profesjonalne oczkarki pneumatyczne oraz ręczne Hiker, zgrzewarki 
Leister, akcesoria do wykańczania wydruków.  
Zajmujemy się serwisem ploterów drukujących: Roland, Mimaki, Mutoh, Flora 
(łącznie z wykonywaniem profili barwnych ICC oraz naprawą elektroniki). 
Mamy jedną z najszerszych ofert na atramenty zamienne. Dostarczamy atramenty 
do ploterów: Roland, Mimaki, Mutoh, Agfa, Flora. Marki atramentów w sprzedaży: 
Agfa, Sioen, Versi Color, SunChemical, Chimigraf, HCL Premium, Jet Best. 
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań najwyższej jakości. Naszym celem jest 
budowanie trwałych relacji z klientami poprzez wiedzę, kompetencje, rzetelność 
i doświadczenie.

Atler Sp. z o. o. - kompleksowy dostawca urządzeń i mediów do 
produkcji reklamy wizualnej. Autoryzowany dystrybutor i serwis 
urządzeń Roland DG oraz Liyu, takich jak plotery ecosolwentowe, 
solwentowe, UV, tnące.  Ofertę urządzeń drukujących dopełniają 
laminatory, trymery oraz inne urządzenia i akcesoria umożliwiające 
efektywną, zautomatyzowaną  produkcję reklamy na wysokim 
poziomie. Dystrybucja wyselekcjonowanych jakościowo materiałów 
do druku wielkoformatowego, plotowania oraz car wrappingu 
marek, takich jak: Grafityp, Intercoat, Drytac, Ritrama. Szeroka gama 
atramentów do druku solwentowego, ecosolwentowego, a także UV, 
czołowych światowych producentów takich jak Sunchemical, Marabu 
oraz innych.

Bogata wiedza i doświadczenie doradców oferuje wsparcie techniczne 
w doborze materiałów oraz urządzeń dostosowanych do potrzeb 
klienta. Prawidłową pracę urządzeń zapewnia zespół autoryzowanych 
serwisantów poparty kilkunastoletnim doświadczeniem.

1 5

2 6

Firma Amagraf od początku działalności zajmuje się dostarczaniem 
urządzeń poligraficznych. Posiadamy urządzenia do druku cyfrowego, 
wielkoformatowego oraz szeroki asortyment maszyn introligatorskich. 

Każdy klient może liczyć na nasz profesjonalny serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny, zaopatrzyć się w materiały eksploatacyjne oraz części 
zamienne. Jesteśmy autoryzowanymi przedstawicielami marek Canon, 
Develop/Konica Minolta i OKI oraz dealerem marki Duplo i Mutoh. 
Jesteśmy także importerem specjalistycznych czyściw poligraficznych. 
Chcąc obsługiwać naszych klientów kompleksowo, oferujemy szerokie 
spektrum mediów do druku wielkoformatowego oraz cyfrowego. 
Posiadamy w ofercie niezawodne plotery solwentowe MUTOH oraz OKI 
ColorPainter. 

Przeprowadzamy kalibrację urządzeń oraz profilowanie kolorystyczne, 
aby zapewnić spójną kolorystykę wydruków. Zarówno dział handlowy 
jak i dział serwisu tworzą ludzie, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Chcemy aby klienci byli zadowoleni z urządzeń oraz 
naszej obsługi. Wiemy jak ważne są dziś relacje dlatego utrzymujemy 
je na najwyższym poziomie. Nasi klienci doceniają nieszablonowe 
podejście oraz to, że podejmujemy się najtrudniejszych wyzwań.

AMAGRAF

ul. Andrzeja Struga 23
95-100 Zgierz
tel. 42 716 99 99

biuro@amagraf.pl
www.amagraf.pl
www.develop.sklep.pl
www.introligatorskie.pl
www.colorpainter.pl
www.solwentowe.pl
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W portfolio Agfa NV znajdą Państwo plotery z rodziny Anapurna 
oraz Jeti. Łącznie to kilka modeli do drukowania atramentami UV (za-
równo na podłożach płaskich, jak i z roli). Innowacyjne rozwiązania 
czynią te plotery najwydajniejszymi urządzeniami w swojej klasie. 

Hybrydowe modele UV to seria Anapurna H z maksymalną szero-
kością zadruku od 1650 do 3200 mm. Dostępny jest także model z 
płaskim stołem - Anapurna FB2540i LED, a także modele pracujące 
z roli na rolę - Anapurna RTR. Najwydajniejsze plotery należą do serii 
Jeti i są nimi modele Mira MG z płaskim stołem, oraz hybrydowe 
modele Tauro. Ostatnio oferta maszyn rolowych została rozszerzona 
o wysokowydajny model Oberon. 

1

Agfa NV NV 
Spółka Akcyjna Oddział 
w Polsce 

Oxygen Park Budynek B, 
ul. Jutrzenki 137A 
02-231 Warszawa 
tel. 22 31 11 900 

info.pl@agfa.com 
www.agfa-polska.pl
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API.PL JEST BEZPOŚREDNIM IMPORTEREM URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW DO DRUKU 
WIELKOFORMATOWEGO I SITODRUKU.
Szeroka oferta urządzeń i materiałów wsparta profesjonalnym doradztwem i 
serwisem technicznym gwarantuje zadowolenie klientów firmy API.PL na każdym 
etapie współpracy. API.PL jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń firmy EPSON 
do DRUKU SUBLIMACYJNEGO, PLOTERÓW UV firmy HANDTOP oraz PRAS I 
KALANDRÓW marki TRANSMATIC.
W ofercie API.PL znajdują się także urządzenia: EPSON DO DRUKU: DTG, 
ekosolwentowego i pigmentowego; HOMER do druku bezpośredniego na 
tkaninach i druku sublimacyjnego; KALANDRY I PRASY marki Transmatic; 
LAMINATORY marek Drytac, Ecoroll; PLOTERY TNĄCE I TRYMERY marek Keencut, 
Summa; OCZKARKI I STOJAKI NA MEDIA firmy Plastgrommet.
API.PL to również szeroka oferta mediów i atramentów: MEDIA DO DRUKU VESLINE: 
papiery sublimacyjne, canvasy, tapety, papiery fotograficzne, papiery graficzne, PVC 
do roll-upów, folie do podświetleń, folie samoprzylepne monomeryczne, laminaty; 
LAMINATY I FOLIE MONTAŻOWE oraz FOLIE TERMOTRANSFEROWE; ATRAMENTY: 
Epson, Jetbest, Yakohita; PROGRAMY RIP.
W zakresie SITODRUKU API.PL proponuje: Urządzenia amerykańskiej firmy M&R: 
karuzele sitodrukowe, tunele suszące, podsuszarki, systemy pasowania kolorów; 
Naświetlarki do sit MEGA LIGHT; Farby: plastizolowe, wodne, rozpuszczalnikowe, 
silikonowe.
Oddziały: I Oddział w Warszawie, tel. 22 812 06 80, warszawa@api.pl 
II Oddział w Chorzowie, tel. 32 241 65 14, chorzow@api.pl 
III Oddział w Szczecinie, tel. 791 222 080, szczecin@api.pl 
IV Oddział we Wrocławiu, tel. 665 307 407, wroclaw@api.pl
V Oddział w Poznaniu, tel. 537 685 412, poznan@api.pl
VI Oddział w Bydgoszczy, tel. 534 590 080, bydgoszcz@api.pl
VII Oddział w Białymstoku, tel. 534 109 190, bialystok@api.pl

APi.PL Spółka z o.o.

Rąbień, ul. Okrężna 37
95-070 Aleksandrów Łódzki 
tel. 42 250 55 95 

news@api.pl 
www.api.plreklama wizualna

DostawCy meDiÓw i maszyn
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Fabryka Dickson Coatings – Francja: producent banerów PCV i 
ekologicznych EVERGREEN dla wielkoformatowego druku cyfrowego. 
Aktualnie obecna w ponad 60 krajach świata. Produkcja zlokalizowana 
jest we Francji i cały proces produkcyjny tj. zarówno tkanie nośnika, jak też 
powlekanie, odbywa się w siedzibie fabryki.
Obsługa handlowa klientów realizowana jest przez:
- Agenta Handlowego Dickson Coatings - Barbara Wieczorek
- Dystrybutora – Integart Sp. z o.o.

Nasza oferta to:
- banery PCV: Frontlit, Backlit, Blockout, Truck, Mesh wykończone są 
lakierem satynowym, a struktura wewnętrzna jest zabezpieczona 
Systemem Lowick blokującym wnikanie i rozprzestrzenianie się pleśni. 
- gama ekologiczna EVERGREEN dla wystroju sklepów i stoisk, dekoracji 
ściennych (tapet, reprodukcji obrazów), displays, roll-up, scrolling systems
- gramatury od 180 do 900 g/m2

- dla zastosowania indoor i outdoor
- szerokości od 0.76m do 3.20m
- trudno zapalność: M1, M2, B1, B-s1-d0, B-s2-d0, NFPA 701, ASTM E 84
- produkcja zgodna z Unijną Dyrektywą REACH (bez użycia szkodliwych 
substancji i z poszanowaniem środowiska naturalnego)
- certyfikaty: OekoTex, No Curling, Emisja lotnych związków organicznych-
Klasa A+, Greenguard, Safety Of Toys, Hp Latex
- zadruk tuszami: solwent, eko-solwent, UV, latex
- doskonała jakość i odwzorowanie koloru
- profile ICC na www.dickson-color.com

Szczegóły: www.dickson-coatings.pl

AGeNCjA HANDLOwA 
DiCKSON COATiNGS
P.P.H.U. BReTAR  
Barbara wieczorek

ul. Joselewicza 3 lok.1
42-200 Częstochowa
tel. 34 365 62 94, 601 51 06 89

barbara@max.net.pl 
www.dickson-coatings.pl
www.evergreen-fabrics.com
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ARTeMiS PRiNTeRS

ul. Gosławicka 2d 
45-446 Opole
tel. 77 455 63 19

biuro@artemisprinters.eu
www.artemisprinters.eu

Plotery Artemis to coraz bardziej rozpoznawalna marka w Polsce i Eu-
ropie. Portfolio Artemis obejmuje wyselekcjonowane urządzenia o naj-
wyższym współczynniku jakości do ceny oraz najszybszym zwrotem 
z inwestycji. Na polskim rynku najbardziej popularne są: ekosolwentowe 
16xx/18xx oferujące jakość druku porównywalną z urządzeniami 
japońskimi i europejskimi oraz twardo-solwentowy KM 3200 (3.20 m) 
drukujący z rzeczywistą prędkością maksymalną od 160 do 260 m2/h.

Portfolio urządzeń Artemis obejmuje także plotery tnące, plotery 
laserowe, plotery termiczne, plotery UV, drukarki DTG, systemy suszące, 
systemy nawijające, zgrzewarki do banerów i wyposażenie dodatkowe 
jak np. urządzenia do czyszczenia głowic.

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 - 30-719 Kraków, ul. Gromadzka 101, tel./fax 12 222 07 89,
krakow@atrium.com.pl
Poznań - 62-069 Dąbrowa, ul. Bukowska 70, tel./fax 61 611 00 09,
poznan@atrium.com.pl
Gdańsk - 80-557 Gdańsk, ul. Załogowa 2-6, tel. 58 522 94 21,
gdansk@atrium.com.pl

Canon jest wiodącym dostawcą zaawansowanych ploterów wielkoformatowych, a tak-
że profesjonalnych rozwiązań do druku cyfrowego dla przedsiębiorstw i dostawców 
usług druku (PSP). Ogromne doświadczenie i inwestycje firmy w rozwój technologii 
druku świadczą o dużej wiedzy i zaangażowaniu, które specjaliści Canon chcą 
przekładać na sukcesy biznesowe swoich klientów. Oferta firmy opiera się na trzech 
głównych filarach. Są to: bogate portfolio profesjonalnych urządzeń i systemów druku, 
oprogramowanie wspomagające środowisko pracy urządzeń oraz profesjonalne zaple-
cze serwisowe i wsparcie ekspertów w zakresie wyboru i obsługi posprzedażnej. Roz-
wiązania Canon umożliwiają klientom szybką realizację zadań i zapewniają najwyższą 
jakość produkcji materiałów dla firm z różnych branż. Szeroka gama specjalistycznych 
ploterów zapewnia możliwość druku materiałów w formatach od 17 cali (A2) do 60 
cali. Wielkoformatowe drukarki Canon odpowiadają na potrzeby klientów z różnych 
branż: oferują gładkie krzywe, precyzyjne linie i doskonale renderowane teksty i grafiki 
do zastosowań CAD/GIS, oraz fotograficzną jakość, precyzyjne odwzorowanie kolorów 
i wyjątkową odporność na warunki atmosferyczne przy zastosowaniach Graphic Arts 
i dla klientów z branży handlu detalicznego.

Oddziały: 
GDYNIA, ul. Janka Wiśniewskiego 31, tel. 58 665 33 20
KATOWICE, Al. Wojciecha Korfantego 79a, tel. 32 259 25 16, katowice@canon.pl
KRAKÓW, ul. Kraszewskiego 36, tel. 12 427 24 73, krakow@canon.pl
POZNAŃ, Al. ABPA A.Baraniaka 88A, tel. 61 872 32 00, poznan@canon.pl
WROCŁAW, ul. Legnicka 51-53, tel. 71 344 87 55, wroclaw@canon.pl

Canon Polska Sp. z o.o.

ul. Gottlieba Daimlera 2 
02-460 Warszawa
tel. 22 430 60 00 

wielkoformatowe@canon.pl 
canon@canon.pl
www.canon.pl

Endutex Polska jest członkiem GRUPY ENDUTEX. Firma jest oddziałem 
portugalskiego producenta w Polsce, którego 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, dekoracje (tapety i wykładziny), tapicerki me-
blowe, materace szpitalne, wyroby kaletnicze i obuwie, hale namiotowe, 
baseny, budowle pneumatyczne, lutnie górnicze. 

Endutex potwierdza swoją pozycję na rynku światowym systemem ja-
kości ISO 9002, uruchomieniem produkcji tkanin o szerokości do 500 cm 
oraz licznymi europejskimi certyfikatami. Oferta nasza jest najszerszą oraz 
najbardziej profesjonalną z propozycji skierowanych do wielkoformato-
wych drukarni cyfrowych z zakresu materiałów powlekanych.

eNDUTeX Sp. z o.o.

ul. Szlachecka 191
32-080 Brzezie
tel. 12 427 24 67

endutex@endutex.pl
www.endutex.pl
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Herz Polska Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 30 
02-979 Warszawa
tel. 22 842 85 83

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!

iKONOS

ul. Gosławicka 2D
45-446 Opole
tel. 77 458 16 81

biuro@ikonos.pl
www.ikonos.pl

W ofercie Ikonos znajdą Państwo najszerszy wybór materiałów i atramentów 
do druku wielkoformatowego w najlepszych cenach – prosto od produ-
centa.

Produkowane w Opolu materiały cechują się najwyższą jakością, trwałością, 
oddają szeroki gamut barw, umożliwiają druk w wysokich rozdzielczościach 
i jednocześnie w wysokich prędkościach. Materiały Ikonos zostały 
nagrodzone Złotym Medalem Targów Poznańskich, Festiwalu Druku oraz 
zdobywały wysokie oceny na wielu zagranicznych targach: Fespa, Viscom, 
itd.

Produkcja zlokalizowana w kraju, a także rozbudowana sieć sprzedaży 
gwarantuje 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 - 30-719 Kraków, ul. Gromadzka 101, tel./fax 12 222 07 89,
krakow@atrium.com.pl
Poznań - 62-069 Dąbrowa, ul. Bukowska 70, tel./fax 61 611 00 09,
poznan@atrium.com.pl
Gdańsk - 80-557 Gdańsk, ul. Załogowa 2-6, tel. 58 522 94 21,
gdansk@atrium.com.pl
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iNTeGART Sp. z o.o.

ul. Maszynowa 1
Błonie k/Wrocławia
55-330 Miękinia 
tel. 71 31 53 191

biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl
www.nowasublimacja.pl
www.ekologicznadrukarnia.pl
www.komplementarne.pl

INTEGART - WIODĄCY DYSTRYBUTOR TECHNOLOGII HP LATEX, w tym 
drukarek HP Latex III-generacji, jako małe i średnie urządzenia do cyfrowego 
druku wielkoformatowego, HP Latex R- series do druku na mediach 
sztywnych z użyciem białego atramentu. Dystrybutor drukarek HP Stitch 
S- Series, ofertujących nowy wymiaru druku sublimacyjnego oraz drukarek 
do druku 3D, na poziomie molekularnym - 3D HP JET FUSION. Portfolio 
uzupełniają urządzenia komplementarne, tj. aplikatory Bubble-Free, plotery 
tnące i stołowe Summa, laminatory Neschen oraz Mefu, a także trymery 
(ręczne KeenCut, połautomatyczne i automatyczne marki Flexa). Autor 
projektu www.ekologicznadrukarnia.pl; wspierającego firmy działające 
w oparciu o ekologiczne podejście do druku.

Oddziały:
Bielsko-Biała, ul. Krakowska 367, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 817 19 16, bielsko@integart.com.pl
Błonie k/Wrocławia, ul. Maszynowa 1, 55-330 Miękinia, tel. 71 31 53 191, blonie@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. 58 554 15 24, gdansk@integart.com.pl
Katowice, ul. Siemianowicka 7D, 40-301 Katowice, tel. 32 209 59 19, katowice@integart.com.pl
Kraków, ul. Szymona Szymonowica 83, 30-396 Kraków, tel. 12 653 43 92, krakow@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
Warszawa – Jawczyce , ul. Piastowska 67, 05-850 Jawczyce, tel. 22 846 33 06, jawczyce@integart.com.pl
Rzeszów, ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, tel. 607 767 277, rzeszow@integart.com.pl 
Toruń, ul. Wschodnia 41a, 87-100 Toruń, tel. 56 655 37 57, torun@integart.com.pl
Wałbrzych, ul. Uczniowska 1-2, 58-306 Wałbrzych, tel. 74 665 96 06, walbrzych@integart.com.pl
Wrocław, ul. Brynicka 3, 54-214 Wrocław, tel. 71 350 38 58, wroclaw@integart.com.pl

LFP Industrial Solutions - to dystrybutor i integrator przemysłowych 
urządzeń cyfrowych, zarówno do druku, druku 2D oraz 3D jak i dalszych 
etapów przetwarzania. Najlepsi inżynierowie serwisu, wyposażeni 
w profesjonalną wiedzę i wyspecjalizowane narzędzia, zapewnią 
bezpieczeństwo i ciągłość pracy każdej produkcji. 

Firma jest w pełni odpowiedzialna za rozwój biznesu swoich klientów. 
Kontrahenci zawsze mogą liczyć na racjonalne wsparcie zespołu na 
każdym etapie wdrażania innowacyjnej technologii. 

LFP Industrial Solutions jest jedynym i renomowanym dystrybutorem 
firm tj. Durst, MassiVit, Elitron. Mając do dyspozycji tak szerokie portfolio 
maszyn, firma może obsługiwać przedsiębiorstwa z branży poligraficznej, 
w tym również wytwórców tektury, reklamy oraz producentów różnego 
rodzaju opakowań (w tym z tektury, blachy, pcv, itd.), stand-ów, POS-ów, 
czy nawet mebli i elementów drewnianych. 

Dodatkową nowością jest oferowana przez LFP Industrial Solutions 
platforma e-commerce Smart Shop od Durst do szybkiego powiększania 
biznesu. Stworzone rozwiązanie może znacznie ułatwić funkcjonowanie 
na przykład: drukarni, jak i jej klientów, przyśpieszając przy tym czas 
realizacji zlecenia. 

Warto obserwować profile społecznościowe, na których firma prezentuje 
na bieżąco wszelkiego rodzaju nowości i rozwiązania. 

LFP industrial Solutions 
Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 11
51-415 Wrocław
tel. 71 321 98 83

office@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl

Grawcom Sp.j.

ul. Syrenki 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 750 26 11

biuro@grawcom.pl
www.grawcom.pl

Od 1995 roku Grawcom jest wiodącym polskim dostawcą innowacyjnych
urządzeń i oprogramowania dla pracowni reklamowych, grawerskich oraz
zakładów produkcyjnych wykorzystujących różnego typu plotery lub inne
urządzenia sterowane komputerowo.
Od początku działalności Grawcom jest dystrybutorem programów firmy
CADlink Technology (SignLab, EgraveLab, Digital Factory) a od 1999 jesteśmy 
wyłącznym dystrybutorem urządzeń firmy GCC (plotery tnące, laserowe, drukarki 
UV).
Nasza oferta obejmuje: plotery laserowe (GCC), tnące rolkowe (GCC),
frezujące (MegaCut), termiczne (MagaBlock), plotery stołowe tnąco-bigująco-
frezujące z kamerą do pozycjonowania (i-echo), drukarki stołowe UV, laserowe 
wycinarki etykiet, specjalistyczne programy do cięcia i druku (SignLab), 
grawerowania, grawerowania laserowego i frezowania (EngraveLab).
Oferujemy pełny zakres materiałów grawerskich do grawerek mechanicznych 
i laserowych: laminaty grawerskie, mosiądz grawerski, aluminium do 
grawerowania, gumy do grawerowania pieczątek, środki do znakowania metali, 
ceramiki i szkła laserem (LaserInk i Thermark) i wiele innych. Od 2012 roku 
oferujemy także pełną linię pieczątek automatycznych firmy Traxx.
Wymieniamy urządzenia używane na nowe na korzystnych warunkach,
prowadzimy także pełny i profesjonalny serwis oferowanych przez nas
urządzeń.
O wysokiej jakości oferowanych przez nas produktów świadczy prawie 4 tysiące 
ploterów sprzedanych w Polsce w tym ponad 650 ploterów laserowych.
Nowość !!! ostatnio wprowadziliśmy do sprzedaży: drukarki UV, laserowe 
wycinarki etykiet, plotery tnące z podajnikiem arkuszowym.
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jetpol.pl s.c.

ul. Jeżynowa 14/14A
70-892 Szczecin
jetpol@jetpol.pl 
www.jetpol.pl
www.esitodruk.pl

Artur Szunejko, Andrzej Dzidt
tel. 696 216 718, 607 681 993
artur.szunejko@jetpol.pl
andrzej.dzidt@jetpol.pl

Jesteśmy zespołem wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów z ponad 
piętnastoletnim doświadczeniem w branży poligraficznej. Posiadamy 
szerokie doświadczenie m.in. w doradztwie w zakresie doboru sprzętu, 
serwisie maszyn drukujących, dokonywaniu profili kolorystycznych, 
czy prowadzeniu szkoleń. Nasza oferta zawiera kompleksowy wachlarz 
rozwiązań dedykowany dla druku wielkoformatowego, obejmujący 
m.in.: maszyny, media, oprogramowanie ERP, a także usługi wsparcia 
administracyjno-serwisowego dla branży reklamowej oraz przemysłowej. 

Posiadamy sprzęt i media wyłącznie renomowanych producentów. 
W naszej ofercie znajdują się m.in.:
•  drukarki wielkoformatowe NoeCha
•  drukarki wielkoformatowe UV – MPAD
•  drukarki wielkoformatowe – OKI  
•  sprzęt do sitodruku – HG Kippax 
•  profesjonalne urządzenia i media do sitodruku – SPI 
•  cyfrowe plotery tnące – Blackman & White, infoTEC
•  wysokiej jakości atramenty alternatywne 

Wybierając naszą firmę, wybieracie Państwo najlepszej klasy sprzęt, 
fachowe doradztwo, a także sprawny i skuteczny serwis.

Jesteśmy dostępni na terenie całej Polski.

Bądź na bieżąco i obserwuj nasze kanały:
www.facebook.com/jetpol.poland
www.plus.google.com/+JetpolplSzczecin
www.linkedin.com/company/jetpol.pl?trk=top_nav_home

joker & ARCAViA

ul. Żyzna 13M
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 53 30
mobile (english): 
+48 509 876 192 

order@arcavia.pl 
order@joker.info.pl
www.arcavia.pl 
www.joker.info.pl

TKANINY POLIESTROWE: POWLEKANE, NIEPOWLEKANE, 
WODOODPORNE, OGNIOODPORNE Z PRZEZNACZENIEM NA:
• druk bezpośredni, UV, lateksowy, sublimacyjny, sitodruk,
• namioty handlowe, parasole ogrodowe, pokrowce, markizy, 
banery, rollup’y, torby, teczki, plecaki, legowiska dla zwierząt, 
wózki dziecięce, parawany plażowe, reklamę pneumatyczną 
i inne.

FLAGA, DECOR, BACKLIT, BLOCKOUT Z PRZEZNACZENIEM NA:
• ścianki wystawiennicze / reklamowe, reklama podświetlana,
• druk sublimacyjny, bezpośredni, UV,
• szerokość: standardowe 160cm, 250cm, 320cm.

CANVAS, TKANINA SAMOPRZYLEPNA (PEEL & STICK):
• druk bezpośredni, sublimacyjny, solventowy, lateksowy, UV,
• reklama zewnętrzna / wewnętrzna, obrazy, banery, fototapety, 
rollup’y.

EKO-SKÓRA:
• wyroby kaletnicze, tapicerskie

WYKONUJEMY DRUKI NA TKANINIE METODĄ SUBLIMACJI

TKANINY STOKOWE
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Reprograf-Grafikus SA to połączenie kompetencji i rozwiązań dla sektora 
druku cyfrowego, wielkiego formatu, fleksograficznego i offsetu. Firma 
oferuje najwyższej klasy usługi, doradztwo oraz zaopatrzenie materiałowe 
i sprzętowe we wszystkich tych dziedzinach. 
 
Maszyny (offset, etykieta):
Marcin Kołatko, kolatko.marcin@reprograf-grafikus.com.pl, 501 205 777
Paweł Szpil, szpil.pawel@reprograf-grafikus.com.pl, 698 698 604
Tomasz Naglik, naglik.tomasz@reprograf-grafikus.com.pl, 698 698 629
 
Wielki format:
Piotr Białowieżec, bialowiezec.piotr@reprograf-grafikus.com.pl, 698 698 628
Urszula Gałuszka-Marzecka, galuszka.urszula@reprograf-grafikus.com.pl,  
698 698 638
 
Flekso:
Wojciech Karlicki, karlicki.wojciech@reprograf-grafikus.com.pl, 501 205 776
Bartłomiej Brzykcy, brzykcy.bartłomiej@reprograf-grafikus.com.pl,  
698 676 238
Anna Zielińska, zielinska.anna@reprograf-grafikus.com.pl, 698 698 608
 
Oprogramowanie i Colour Solutions
Paweł Skirliński, skirlinski.pawel@reprograf-grafikus.com.pl, 501 535 187

Reprograf-Grafikus SA

ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00

info@reprograf-grafikus.com.pl
www.reprograf-grafikus.com.pl
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Ricoh to globalna firma z branży technologicznej oraz lider na rynku cyfro-
wego druku komercyjnego i przemysłowego. Rozwiązania Ricoh pozwa-
lają tworzyć nowoczesne środowisko pracy. Od ponad 80 lat Ricoh kreuje 
innowacje i jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zarządzania 
dokumentami, usług IT, multimediów, aparatów cyfrowych i systemów
produkcyjnych. Stale rozwijamy również urządzenia oraz technologie
druku produkcyjnego z naciskiem na rynek komercyjny.

W naszym portfolio maszyn produkcyjnych znajdują się m.in.:
1.     Maszyny do cyfrowego druku rolowego
2.     Maszyny do cyfrowego druku arkuszowego (mono i kolor)
3.     Plotery lateksowe
4.     Plotery wielkoformatowe UV
5.     Urządzenia do bezpośredniego druku na odzieży

Oddziały:
Katowice 40-384, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 2A-6 (Bud.F-1), tel. 32 608 52 67
Szczecin 70-556, ul. Tkacka 65, tel. 91 464 68 88
Wrocław 53-234, ul. Grabiszyńska 241F, tel. 71 339 05 45
Gdańsk 80-309, Al. Grunwaldzka 472C, tel. 58 622 58 54

Ricoh Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 18A 
02-092 Warszawa 
tel. 22 651 96 37 
ricoh@ricoh.pl 
www.ricoh.pl 
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Median S.A.

ul. Topolowa 1, 
41-404 Mysłowice
tel. 32 318 27 23

neschen@medianpolska.pl
www.medianpolska.pl

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!

Firma Plotserwis istnieje na polskim rynku od 15 lat. Od początku działalno-
ści 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.

Plus Digital

ul. Kraszewskiego 7
85-240 Bydgoszcz
tel. 52 320 46 40

biuro@plusdigital.pl
www.plusdigital.pl

P.H.U. PolKos

ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz
tel. 52 345 24 50

polkos@polkos.com.pl
www.polkos.com.pl

Firma Plus Digital działa na rynku reklamy i poligrafii od 2006 roku. Zajmujemy 
się dystrybucją urządzeń jak i elementów eksploatacyjnych do drukarek wielko-
formatowych wiodących producentów światowych. Nasze portfolio ciągle się 
poszerza dając możliwość współpracy na wielu płaszczyznach. Dostarczamy 
drukarki wielkoformatowe oraz urządzenia plotujące klientom z branży poligra-
ficznej oraz reklamowej. Nasze urządzenia znajdują coraz częściej zastosowanie 
również w biurach oraz sklepach. Są również odpowiednim narzędziem dla 
architektów i projektantów CAD oraz profesjonalnych fotografów jak i grafików.
 
Firma Plus Digital jest bezpośrednim dystrybutorem/importerem takich 
marek jak: 
Epson SureColor S Series – drukarki wielkoformatowe ekosolwentowe
Epson SureColor T oraz P Series – drukarki wielkoformatowe, fotograficzne, 
pigmentowe
Epson SurePress – drukarki cyfrowe, druk etykiet
Epson ColorWorks – drukarki kolorowych etykiet na żądanie
Epson WorkForce Pro – drukarki biznesowe, biurowe.
Epson, HP, NUR, Seiko – materiały eksploatacyjne (tusze, części zamienne) 
Magenta-Vision, – tusze UV dla drukarek wielkoformatowych 
Keencut Limited – trymery wielkoformatowe
Summa – plotery tnące rolowe i tablicowe 
Caldera, Onyx, Efi – oprogramowanie zarządzające procesem druku dla 
drukarek wielkoformatowych

Firma P.H.U. PolKos Mariusz Kosior jest autoryzowanym dystrybutorem znanej i 
cenionej na całym świecie firmy ROLAND oraz dystrybutorem atramentów Bordeaux. 
W swojej ofercie posiadamy całą gamę wielkoformatowych ploterów drukujących Ro-
land, a także atramenty solwentowe, media i akcesoria do druku. Jako autoryzowany 
dystrybutor, mamy również wyszkolony serwis, oraz zaplecze techniczne. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadziliśmy do oferty ploter do 
druku UV MKPrintJet o obszarze pracy 1000x1600mm. Urządzenie  jest doskonałym 
uzupełnieniem parku maszyn dając bardzo duże możliwości tak popularnego druku UV.
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. 
Jesteśmy także północną filią firmy SERON - producenta ploterów frezujących do 
wielu branż - nie tylko reklamowej. Sprzedajemy też plotery laserowe CO2 jak i fiber 
marki Seron.
Aby zabezpieczyć wszystkie płaszczyzny działalności naszych klientów PolKos jako 
dystrybutor firmy CONER proponuje najlepsze na rynku plotery termiczne umożliwia-
jące tworzenie przestrzennych dekoracji. 
Proponujemy także monitory LCD dla grafików firmy EIZO i NEC oraz ploter wielkofor-
matowy 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! 

- siedziba

- oddział / salon firmowy
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Plotserwis 
M.janicki, M.Mrugała 
Sp. jawna

ul. Cicha 4
45-824 Opole
tel. 77 441 70 71

biuro@plotserwis.pl
www.plotserwis.pl

Plotery24.pl

ul. Zadębie 157b, 20-253 Lublin 
tel. 504 502 300  

info@plotery24.pl
www.plotery24.pl
www.maszyny-poligraficzne.pl

• PLOTERY24.PL - Pogotowie Ploterowe 504 502 300 - www.plotery24.pl,  
info@plotery24.pl
Jesteśmy po to by rozwiązywać problemy z Waszymi ploterami. Wiemy, że 
przestój to strata. Wiemy, że nie chcesz czekać na serwis 2 tygodnie. Twój ploter 
musi zacząć znowu drukować jak najszybciej! Dlatego wsiadamy w nasze auta 
i jedziemy do Was gdziekolwiek w Polsce - dzisiaj? jutro? pojutrze?

• Sklep internetowy Maszyny-Poligraficzne.pl - Plotery Części Akcesoria Tusze - 
www.maszyny-poligraficzne.pl
Magazyn części dostępnych od ręki. Części oryginalne i zamienniki. Plotery 
używane po odbudowie serwisowej. Przydatne akcesoria i tusze z dobrym 
wybarwieniem. Wysyłka kurierska na całą Europę.

• Autoryzowany dealer i serwis ploterów marki Pegasus. 
Niezależny serwis i dostawca ploterów marek Mutoh, Mimaki, Roland, 
Graphtec, OKI, HP i innych. 
Nowe i używane maszyny oferujemy w łatowodostępnym leasingu (10% 
wpłaty, uproszczona procedura, 36/48/60 rat), na dotacje i za gotówkę (także 
na export 0% vat).
Jedyny w Polsce dystrybutor atramentów alternatywnych marki Dr-INK. 
Laboratorium regeneracji głowic drukujących urządzeniem Print Head 
Doctor.
Działamy na terenie całej Polski i nie tylko (dowóz maszyn z instalacją i szko-
leniem, wysyłka części, atramentów, akcesoriów i mediów).
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Plastics Group Sp. z o.o.

ul. Kolumba 40
02-288 Warszawa 
tel. 22 575 08 00

centrala@plastics.pl
www.plastics.pl 

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 
laminowane i powlekane, folie magnetyczne, folie odblaskowe, folie typu flex 
i flock, a także folie i papiery transportowe. Jakość naszych towarów gwarantują 
producenci takich marek jak Avery Dennison, Chemica, Hexis, Politape i ATP. Od-
działy 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
Warszawa - ul. Kolumba 40, tel. 22 575 08 00; warszawa@plastics.pl
Białystok - ul. Sosabowskiego 28, 15-182 Białystok, tel. 85 874 94 92, bialystok@plastics.pl
Gdańsk - ul. Budowlanych 27, tel. tel./fax 58 553 89 89; gdansk@plastics.pl
Katowice - ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice, tel. 32 603 69 50; katowice@plastics.pl
Koszalin - ul. Szczecińska 14-16, 75-135 Koszalin tel. 94 347 15 38, koszalin@plastics.pl
Kraków - ul. Christo Botewa 6, 30-798 Kraków, tel. 12 651 35 90, krakow@plastics.pl
Lublin - Al. Witosa 18 A, 20-315 Lublin tel. 81 441 01 21; lublin@plastics.pl
Olsztyn - ul. Lubelska 44 C,10-409 Olsztyn tel. 89 533 51 35; olsztyn@plastics.pl
Opole - ul. Głogowska 39, 45-315 Opole, tel. 77 454 24 21; opole@plastics.pl
Rzeszów - ul. Boya-Żeleńskiego 16, tel. 17 857 75 55; rzeszow@plastics.pl
Szczecin - ul. Piskorskiego 21, tel. 91 432 08 17; szczecin@plastics.pl
Bielany Wrocławskie - ul. Magazynowa 6, tel. 71 797 77 80; wroclaw@plastics.pl
Zamość - ul. Kilińskiego 70, tel./fax 84 639 29 53; zamosc@plastics.pl
Zielona Góra - ul. Batorego 126 B, tel. 68 326 58 36; zielonagora@plastics.pl
Bydgoszcz - tel. 784 055 300 | Łodź - tel. 784 055 400 | Toruń - tel. 784 055 300
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reklama wizualna
DostawCy meDiÓw i maszyn

28

28

32

SoftPlast

ul. Stokowa 15
62-500 Konin
tel. 63 245 89 37

biuro@softplast.pl
www.softplast.pl

Firma SoftPlast jest dystrybutorem maszyn i urządzeń cenionych przez działy 
produkcyjne w firmach na całym świecie, wykorzystywanych do produkcji 
szeroko pojętej reklamy zewnętrznej i wewnętrznej, plandek, namiotów oraz 
osłon okiennych. 

Nasi Dostawcy to firmy z wieloletnim doświadczeniem, cały czas dbające 
o rozwój technologii i podnoszenie jakości swoich produktów. SoftPlast, jako 
ich generalny dystrybutor w Polsce oferuje pomoc w doborze odpowiednich 
urządzeń i komponentów, a zdobyte na przestrzeni wielu lat kompetencje 
pozwalają na profesjonalne wsparcie klientów nie tylko przy zakupie, ale 
również podczas użytkowania urządzeń.  Świadczymy serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny oferowanych produktów.

Naszym celem jest przede wszystkim tworzenie dogodnych warunków 
długoterminowej współpracy i budowanie pozytywnych relacji.

SoftPlast jest bezpośrednim dystrybutorem takich marek jak:
•  Forsthoff- ręczne oraz automatyczne zgrzewarki na gorące powietrze
•  Jopevi- manualne, pneumatyczne oraz elektryczne zakuwarki do oczek
•  Matic – urządzenia do szycia, cięcia i zgrzewania impulsowego  
•  Forsstrom – zgrzewarki wysokiej częstotliwości, stacjonarne oraz z ruchomą 
głowicą  
•  Flexa – trymery , laminatory i kalandry
•  Carmo - komponenty z tworzyw sztucznych (oczka, zawory itp.)
•  Roffelsen – keder płaski 
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SCORPIO Sp. z o.o.  to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn 
dla takich dziedzin poligrafii, jak: fleksodruk, offset, introligatornia, tampon-
druk, znakowanie laserowe i druk cyfrowy. Dla druku cyfrowego, w tym 
także wielkoformatowego SCORPIO oferuje następujące rozwiązania:

- plotery wielkoformatowe UV szwajcarskiej firmy swissQprint;
- przemysłowe systemy do cyfrowego druku tonerowego i cyfrowego 
lakierowania UV firmy MGI;
- drukarki inkjet memjet® do zadruku opakowań tekturowych firmy Xante;
- drukarki inkjet memjet® do zadruku kopert i etykiet firmy Astro Machinery;
- zgrzewarki dla różnych segmentów przemysłu Miller Weldmaster;
- oczkarki hiszpańskiej marki Jover;
- tapety do druku cyfrowego i canvas holenderskiej firmy BN International;
- oprogramowanie do optymalizacji procesów produkcyjnych firmy Hybrid 
Software.

Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne 
na etapie wdrożenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Scorpio Sp. z o.o.

Ul. Brukowa 28a
91-341 Łódź
tel. 42 613 50 89 

digital@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

30

SICO POLSKA utworzona w 2000 r., aktywnie działająca na rynku branży
poligrafii i reklamy, systematycznie poszerza gamę oferowanych produktów 
podążając za najnowszymi światowymi trendami. W swojej ofercie posia-
damy pełną gamę produktów do sitodruku oraz offsetu (farby sitodrukowe 
- w tym UV, chemię i materiały pomocnicze do sitodruku Alkemi, papier 
graficzny i folie do laminowania termicznego MacData, folie i papiery 
samoprzylepne, folie specjalne) oraz media do druku wielkoformatowego 
najbardziej wiodących światowych producentów (J&M Textile, Folex, Hanza 
Flex, Sappi, MACtac). Ogromnym zainteresowaniem naszych klientów 
cieszą się doskonałej jakości atramenty do druku sowentowego Triangle 
firmy InxDigital oraz tusze do druku sublimacyjnego firmy Sensient. SICO 
Polska jest autoryzowanym dystrybutorem Mimaki w zakresie maszyn do 
druku solwentowego, sublimacyjnego i UV. Systematycznie rozszerza ofertę 
o profesjonalne kalandry włoskiej firmy Monti Antonio oraz urządzenia 
do postprodukcji firmy Kala. 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: 
Bydgoszcz, 85-054, ul. Warmińskiego 24, tel. 52 522 80 60 (-9), bydgoszcz@sico.pl;
Gdańsk-Oliwa, 80-316, ul. Kaprów 4 B, tel. 58 500 42 60 (-9), gdansk@sico.pl;
Kraków, 31-982, Al. Jana Pawła II 178, tel. 12 666 00 40 (-9), krakow@sico.pl;
Łódź, 91-726, ul. Wojska Polskiego 190, tel. 42 620 06 20 (-9), lodz@sico.pl;
Poznań, 62-002 Suchy Las ,ul. Szkółkarska 25, tel. 61 600 70 10 (-9), poznan@sico.pl

SiCO POLSKA

ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
tel. 22 660 48 50 (-9)

sico@sico.pl
www.sico.pl
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33 Firma TEBA od roku 1990 jest jednym z pierwszych dostawców technologii 
cyfrowych dla firm reklamowych i przemysłowych w Polsce. Jesteśmy au-
toryzowanym dystrybutorem ploterów japońskiej firmy Mimaki z 30-letnim 
doświadczeniem.

Oferujemy innowacyjne i wszechstronne  rozwiązania do produkcji syste-
mów reklamy, druku wielkoformatowego oraz przemysłu tekstylnego:  
• drukarki UV rolowe i stołowe, drukarki solwentowe, plotery drukująco-tnące, 
drukarki sublimacyjne, drukarki tekstylne (dzianiny tkaniny), plotery tnące 
rolowe i stołowe,  
• wielozadaniowe plotery tnące z wymiennymi głowicami, pasem transfe-
rowym i opcjonalnym frezem, plotery tnąco-bigujące z automatycznym 
podajnikiem arkuszy,  
• kalandry marki Klieverik i Muratex, wygrzewarki, laminatory rolowe i stoło-
we, trymery ręczne,  
• oprogramowanie EasySign, Ergosoft, Wasatch oraz media do druku.

W 1991 jako pierwsi wprowadziliśmy w firmach reklamowych wieloosiowe 
maszyny frezujące i grawerujące 3D Mikroprofil. W 2002 zostaliśmy prekur-
sorem bezpośredniego druku atramentem reaktywnym na bawełnie we 
współpracy z firmą Rimslow i MIMAKI. Rok później staliśmy się pionierami 
bezpośredniego i sublimacyjnego druku materiałów tekstylnych. W 2008 
zainstalowaliśmy pierwszą drukarkę UV z lampami UV LED.

Zapewniamy również doradztwo, instalację, szkolenie oraz profesjonalne 
usługi serwisowe. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ciągle powięk-
szającą się ofertą naszej firmy i dołączenia do grona zadowolonych klientów.

TeBA

Natolin 46B
92-701 Łódź
tel. 42 639 51 87

teba@teba.pl
www.teba.pl

INNOWACYJNIE   PROFESJONALNIE   Z PASJĄ
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thyssenkrupp Materials 
Poland S.A.

ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
tel. 56 611 94 94

biuro@tkmaterials.pl
www.thyssenkrupp-materials.pl

thyssenkrupp Materials Poland jest dystrybutorem tworzyw sztucznych dla 
reklamy, przemysłu, budownictwa, opakowań oraz innych branż. Należymy 
do międzynarodowej grupy thyssenkrupp, koncernu materiałów i technologii. 
W naszej ofercie posiadamy ponad 3800 produktów dostępnych z magazy-
nów. Działamy w oparciu o sprawdzone kontakty z dostawcami z całego świata.

W  naszej ofercie znajdują się zarówno najbardziej popularne tworzywa, jak 
i materiały unikatowe. Wśród produktów składowych znajdują się płyty PLEXI 
w pełnej gamie kolorów oraz w rozmaitych formach: płyt ekstrudowanych, wy-
lewanych, a także bloków i płyt o ciekawych właściwościach świetlnych. Kolejne 
grupy produktów to PCW twarde i spienione, płyty kompozytowe DIBOND®,  
DILITE® i HILITE®, polipropylen lity i komorowy.

Szeroką gamę materiałów dla reklamy uzupełniają płyty SAN, PET, PETG, płyty 
Solid Surface – Staron®, płyty kartonowo-piankowe, folie samoprzylepne oraz 
folie z twardego PCW.

To wszystko w  połączeniu z  szerokim wachlarzem wyrobów metalowych 
umożliwia kompleksowe zaopatrzenie wielu realizacji z dziedziny komunikacji 
wizualnej.

Siedziba: Toruń

Oddziały i filie z przedstawicielami tworzyw: 
Poznań, Błonie pod Warszawą, Sosnowiec, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Łódź, 
Kielce, Lublin, Rzeszów, Kraków, Wrocław.
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DiGiPRiNT

ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel. +48 22 295 03 80, 
+48 22 295 03 91

digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

Firma Digiprint powstała w 2000 roku i od początku swojej działal-
ności zajmuje się sprzedażą i serwisem innowacyjnych urządzeń
i oprogramowania dla rynku poligraficznego.

W trakcie 20 lat działalności stworzyła szerokie portfolio produktów
najlepszych światowych marek oferujących rozwiązania
w zakresie druku cyfrowego, druku fleksograficznego, druku
wielkoformatowego, a także do projektowania i produkcji etykiet
i opakowań.

Obecnie, jest przedstawicielem takich firm jak: HP Indigo, HP
Scitex, HP Latex, Esko, Scodix, Lamina, Bickers, d.gen, gmg, Caldera,
ABG, Fotoba czy CloudLab. 

1
Firma Amagraf od początku działalności zajmuje się dostarczaniem 
urządzeń poligraficznych. Posiadamy urządzenia do druku cyfrowego, 
wielkoformatowego oraz szeroki asortyment maszyn introligatorskich. 

Każdy klient może liczyć na nasz profesjonalny serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny, zaopatrzyć się w materiały eksploatacyjne oraz części 
zamienne. Jesteśmy autoryzowanymi przedstawicielami marek Canon, 
Develop/Konica Minolta i OKI oraz dealerem marki Duplo i Mutoh. 
Jesteśmy także importerem specjalistycznych czyściw poligraficznych. 
Chcąc obsługiwać naszych klientów kompleksowo, oferujemy szerokie 
spektrum mediów do druku wielkoformatowego oraz cyfrowego. 
Posiadamy w ofercie niezawodne plotery solwentowe MUTOH oraz OKI 
ColorPainter. 

Przeprowadzamy kalibrację urządzeń oraz profilowanie kolorystyczne, 
aby zapewnić spójną kolorystykę wydruków. Zarówno dział handlowy 
jak i dział serwisu tworzą ludzie, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Chcemy aby klienci byli zadowoleni z urządzeń oraz 
naszej obsługi. Wiemy jak ważne są dziś relacje dlatego utrzymujemy 
je na najwyższym poziomie. Nasi klienci doceniają nieszablonowe 
podejście oraz to, że podejmujemy się najtrudniejszych wyzwań.

AMAGRAF

ul. Andrzeja Struga 23
95-100 Zgierz
tel. 42 716 99 99
biuro@amagraf.pl
www.amagraf.pl
www.develop.sklep.pl
www.introligatorskie.pl
www.colorpainter.pl
www.solwentowe.pl

2

Ricoh Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 18A 
02-092 Warszawa 
tel. 22 651 96 37 
ricoh@ricoh.pl 
www.ricoh.pl 

Ricoh to globalna firma z branży technologicznej oraz lider na rynku cyfro-
wego druku komercyjnego i przemysłowego. Rozwiązania Ricoh pozwalają
tworzyć nowoczesne środowisko pracy. Od ponad 80 lat Ricoh kreuje
innowacje i jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zarządzania
dokumentami, usług IT, multimediów, aparatów cyfrowych i systemów
produkcyjnych. Stale rozwijamy również urządzenia oraz technologie
druku produkcyjnego z naciskiem na rynek komercyjny.

W naszym portfolio maszyn produkcyjnych znajdują się m.in.:
1.     Maszyny do cyfrowego druku rolowego
2.     Maszyny do cyfrowego druku arkuszowego (mono i kolor)
3.     Plotery lateksowe
4.     Plotery wielkoformatowe UV
5.     Urządzenia do bezpośredniego druku na odzieży

Oddziały:
Katowice 40-384, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 2A-6 (Bud.F-1), tel. 32 608 52 67
Szczecin 70-556, ul. Tkacka 65, tel. 91 464 68 88
Wrocław 53-234, ul. Grabiszyńska 241F, tel. 71 339 05 45
Gdańsk 80-309, Al. Grunwaldzka 472C, tel. 58 622 58 54

RiSeT Polska

ul. Maszewska 28
01-925 Warszawa
tel. +(48 22) 864 65 55
 
adrian.dzbikowicz@riset.pl 
www.riset.pl

Riset Polska jest wyłącznym dystrybutorem japońskich urządzeń 
UCHIDA: wycinarki B3 z bigowaniem i perforacją, falcerki, utrząsarki 
papieru, wycinarki wizytówek,  automatyczne wiertarki do papieru, 
PLOCKMATIC: zbieraczki, cyfrowe systemy do produkcji broszur do 200 
stron (A4 landscape), wyposażone w kreatory grzbietu oraz trójnoże, 
MORGANA: falcerko-bigówki, bigówki, falcerki, numeratory, oklejarki 
PUR, INTEC: automatyczne plotery  tnąco bigujące w formacie B2, 
automatyczne nacinarki etykiet, WATKISS: Systemy do produkcji 
broszur, TACHO: oklejarki do książek Hotmelt i PUR, bigówki i utrząsarki, 
THERMOTYPE: Systemy sztancujące B2 z możliwością tłoczenia i złocenia 
oraz automatyczne kaszerówki, POWIS: systemy do eleganckiej oprawy 
dokumentów, SPC: wiertarki do papieru automatyczne i manualne, 
dziurkacze przemysłowe, bindownice dziurkujące jednorazowo do 200 
arkuszy, nitownice, oraz wiele innych… 

OKi eUROPe (Polska)

Platinium Business Park II 
ul. Domaniewska 42, 3 piętro 
02-672 Warszawa
tel. 22 44 86 500

info@oki.com.pl
www.oki.com/pl
www.oki.pl

OKI Europe (Polska) jest globalną marką działającą w sektorze business-
-to-business. Wyspecjalizowaną w tworzeniu profesjonalnych urządzeń 
drukujących, oprogramowania oraz w oferowaniu usług zwiększają-
cych wydajność małych i średnich przedsiębiorstw, dużych firm oraz 
administracji. 

OKI wprowadziła na rynek całą gamę niesamowicie szybkich, funkcjonal-
nych i wydajnych urządzeń do druku biurowego oraz specjalistycznego, 
które regularnie zdobywają nagrody branżowe. od drukarek i MFP, przez 
urządzenia dedykowane do klasycznego termotransferu oraz sitodruko-
wego termotransferu hybrydowego oraz drukarki z technologią białego 
tonera i opcją nabłyszczania z serii Pro druku na kopertach i nośnikach 
o gramaturze do 360gr/m2, aż po urządzenia z tonerami neonowymi 
i rolowe drukarki etykiet charakteryzujące się unikalnymi w swoim seg-
mencie cechami: przestrzenią barw CMYK + Biel oraz znakomitą jakością 
wydruków na szerokiej gamie nośników, w tym na nośnikach barwionych 
w masie, mediach przezroczystych i przede wszystkim niepowlekanych.
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1
Firma Digiprint powstała w 2000 roku i od początku swojej działalności 
zajmuje się sprzedażą i serwisem innowacyjnych urządzeń
i oprogramowania dla rynku poligraficznego.

W trakcie 20 lat działalności stworzyła szerokie portfolio produktów
najlepszych światowych marek oferujących rozwiązania
w zakresie druku cyfrowego, druku fleksograficznego, druku
wielkoformatowego, a także do projektowania i produkcji etykiet
i opakowań.

Obecnie, jest przedstawicielem takich firm jak: HP Indigo, HP
Scitex, HP Latex, Esko, Scodix, Lamina, Bickers, d.gen, gmg, Caldera,
ABG, Fotoba czy CloudLab. 

Digiprint

ul. Annopol 4A
03-236 Warszawa
tel. +48 22 295 03 80, 
+48 22 295 03 91

digiprint@digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu

2

Reprograf-Grafikus SA

ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00

info@reprograf-grafikus.com.pl
www.reprograf-grafikus.com.pl

Reprograf-Grafikus SA to połączenie kompetencji i rozwiązań dla sektora 
druku cyfrowego, wielkiego formatu, fleksograficznego i offsetu. Firma 
oferuje najwyższej klasy usługi, doradztwo oraz zaopatrzenie materiało-
we i sprzętowe we wszystkich tych dziedzinach. 
 
Maszyny (offset, etykieta):
Marcin Kołatko, kolatko.marcin@reprograf-grafikus.com.pl, 501 205 777
Paweł Szpil, szpil.pawel@reprograf-grafikus.com.pl, 698 698 604
Tomasz Naglik, naglik.tomasz@reprograf-grafikus.com.pl, 698 698 629
 
Wielki format:
Piotr Białowieżec, bialowiezec.piotr@reprograf-grafikus.com.pl, 
698 698 628
Urszula Gałuszka-Marzecka, galuszka.urszula@reprograf-grafikus.com.pl, 
698 698 638
 
Flekso:
Wojciech Karlicki, karlicki.wojciech@reprograf-grafikus.com.pl,  
501 205 776
Bartłomiej Brzykcy, brzykcy.bartłomiej@reprograf-grafikus.com.pl,  
698 676 238
Anna Zielińska, zielinska.anna@reprograf-grafikus.com.pl,  
698 698 608
 
Oprogramowanie i Colour Solutions
Paweł Skirliński, skirlinski.pawel@reprograf-grafikus.com.pl, 501 535 187
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PLUS DiGiTAL

ul. Kraszewskiego 7
85-240 Bydgoszcz
tel. 52 320 46 40

biuro@plusdigital.pl
www.plusdigital.pl

Plus Digital to dostawca cyfrowych drukarek dla rynku wielkoformato-
wego jak i opakowaniowego. Portfolio urządzeń opiera się na rozwiąza-
niach firm takich jak EPSON, GM, DPR, Summa, Keencut.

Seria urządzeń cyfrowych Epson SurePress jest przeznaczona do druku 
serii etykiet samoprzylepnych do 330mm. Urządzenia są zaopatrzone 
w technologię druku wodnego jak i druku UV LED z dodatkowymi 
opcjami lakieru ciągłego i wybiórczego, a także koloru białego i kolorów 
specjalnych.

Portfolio urządzeń to również rozwiązania uzupełniające takie jak 
oprogramowanie, czy: urządzenia wykrawające, laminujące, frezujące, 
rozcinające i inspekcyjne (analogowe i cyfrowe).

Dział druku wielkoformatowego oferuje rozwiązania pigmentowe jak 
i ekosolwentowe EPSON SureColor, Seria SC-P dla drukarń fleksograficz-
nych, offsetowych jak i agencji reklamowych.

Rozwiązania EPSON ColorWorks zaspokajają potrzeby druku na żądanie 
realizując szybkoschnące gotowe etykiety wysokiej jakości odporne na 
ścieranie, działanie wody i blaknięcie.

LFP industrial Solutions 
Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 11
51-415 Wrocław
tel. 71 321 98 83

office@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl

LFP Industrial Solutions - to dystrybutor i integrator przemysłowych 
urządzeń cyfrowych, zarówno do druku, druku 2D oraz 3D jak i dalszych 
etapów przetwarzania. Najlepsi inżynierowie serwisu, wyposażeni 
w profesjonalną wiedzę i wyspecjalizowane narzędzia, zapewnią 
bezpieczeństwo i ciągłość pracy każdej produkcji. 

Firma jest w pełni odpowiedzialna za rozwój biznesu swoich klientów. 
Kontrahenci zawsze mogą liczyć na racjonalne wsparcie zespołu na 
każdym etapie wdrażania innowacyjnej technologii. 

LFP Industrial Solutions jest jedynym i renomowanym dystrybutorem 
firm tj. Durst, MassiVit, Elitron. Mając do dyspozycji tak szerokie 
portfolio maszyn, firma może obsługiwać przedsiębiorstwa z branży 
poligraficznej, w tym również wytwórców tektury, reklamy oraz 
producentów różnego rodzaju opakowań (w tym z tektury, blachy, pcv, 
itd.), stand-ów, POS-ów, czy nawet mebli i elementów drewnianych. 

Dodatkową nowością jest oferowana przez LFP Industrial Solutions 
platforma e-commerce Smart Shop od Durst do szybkiego 
powiększania biznesu. Stworzone rozwiązanie może znacznie ułatwić 
funkcjonowanie na przykład: drukarni, jak i jej klientów, przyśpieszając 
przy tym czas realizacji zlecenia. 

Warto obserwować profile społecznościowe, na których firma 
prezentuje na bieżąco wszelkiego rodzaju nowości i rozwiązania. 
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Grawcom Sp.j.

ul. Syrenki 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 7502611

biuro@grawcom.pl
www.grawcom.pl

Od 1995 roku Grawcom jest wiodącym polskim dostawcą innowacyjnych
urządzeń i oprogramowania dla pracowni reklamowych, grawerskich oraz
zakładów produkcyjnych wykorzystujących różnego typu plotery lub inne
urządzenia sterowane komputerowo.
Od początku działalności Grawcom jest dystrybutorem programów firmy
CADlink Technology (SignLab, EgraveLab, Digital Factory) a od 1999 jesteśmy 
wyłącznym dystrybutorem urządzeń firmy GCC (plotery tnące, laserowe, 
drukarki UV).
Nasza oferta obejmuje: plotery laserowe (GCC), tnące rolkowe (GCC),
frezujące (MegaCut), termiczne (MagaBlock), plotery stołowe tnąco-bigująco-
frezujące z kamerą do pozycjonowania (i-echo), drukarki stołowe UV, laserowe 
wycinarki etykiet, specjalistyczne programy do cięcia i druku (SignLab), 
grawerowania, grawerowania laserowego i frezowania (EngraveLab).
Oferujemy pełny zakres materiałów grawerskich do grawerek mechanicznych 
i laserowych: laminaty grawerskie, mosiądz grawerski, aluminium do 
grawerowania, gumy do grawerowania pieczątek, środki do znakowania 
metali, ceramiki i szkła laserem (LaserInk i Thermark) i wiele innych. Od 2012 
roku oferujemy także pełną linię pieczątek automatycznych firmy Traxx.
Wymieniamy urządzenia używane na nowe na korzystnych warunkach,
prowadzimy także pełny i profesjonalny serwis oferowanych przez nas
urządzeń.
O wysokiej jakości oferowanych przez nas produktów świadczy prawie 
4 tysiące ploterów sprzedanych w Polsce w tym ponad 650 ploterów 
laserowych.
Nowość !!! ostatnio wprowadziliśmy do sprzedaży: drukarki UV, laserowe 
wycinarki etykiet, plotery tnące z podajnikiem arkuszowym.
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