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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.

DRUK COLOURS FACTORY

Redaktor Naczelna:
Katarzyna Lipska-Konieczko
k.lipska@oohmagazine.pl

Dyrektor Generalny:
Robert Załupski
robert@oohmagazine.pl 

DO DZIEŁA! 
Za nami wyjątkowa, 12. edycja targów FestiwalDruku.pl w warszawskim Expo XXI. W tych 
nietypowych czasach udało nam się – razem z Wami – ponad 130 wystawcami i blisko 1300 
zwiedzającymi zreSTARTować branżę. To nigdy nie udałoby się, gdybyśmy razem ramię w ramię nie 
stanęli do działania i powiedzieli: ZRÓBMY TO. 

Przygotowanie tych targów było nie lada wyzwaniem. Liczne obostrzenia i nowe zasady, a to 
wszystko w rzeczywistości zmieniającej się z dnia na dzień. Dzięki zaangażowaniu i naszym 
partnerom udało nam się jednak przygotować bezpieczne wydarzenie. Pokazaliśmy, że targi 
w nowej rzeczywistości nie tylko są możliwe, lecz wręcz koniecznie. Konieczne dla stopniowego 
powrotu do wspomnianej normalności. 

Potwierdzają to słowa samych wystawców, które znajdziecie na kolejnych stronach wydania. Energia, 
motywacja, relacje, kontakty i networking, bezpieczeństwo – te słowa przewijają się w potargowych 
opiniach. Nowa rzeczywistość wymaga nowych rozwiązań, ale na kolejny lockdown już nas nie stać. 
To właśnie obecna sytuacja pokazała, że tylko razem możemy coś zdziałać. Jako branża jesteśmy 
systemem naczyń połączonych – łączy nas sieć wzajemnych zależności. Zatem – DO DZIEŁA! 

Oddajemy więc w Wasze ręce ostatnie w tym roku wydanie Raportu Dostawców OOH magazine.  
Na jego łamach podsumowanie restartu branżowego, przegląd wygranych w konkursie Złoty Medal, 
a także jubileuszowe wywiady. Nie zabrakło też branżowych nowości.

Przygotowujemy dla Was odświeżoną dostawcy.oohmagazine.pl. Nowe funkcjonalności, baza 
wiedzy i intuicyjna wyszukiwarka mediów i maszyn – o wszystkim będziemy informować na 
bieżąco.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

DZIĘKUJEMY!
Do ZobacZEnIa  

Za roK!

Wydawca:
OOH magazine Sp. z o.o.
Al. Roździeńskiego 86a/IIIc
40-203 Katowice
tel./fax +48 32 206 76 77
redakcja@oohmagazine.pl
www.oohmagazine.pl

Dyrektor Sprzedaży:
Monika Opałka
monika@oohmagazine.pl

Dział graficzny:
Michał Piechniczek
michal@oohmagazine.pl
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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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Laureaci konkursu Złoty Medal FestiwalDruku.pl/ FestiwalMarketingu.pl 2020

VARIO PRESTO MAGNET
NAZWA PRODUKTU

ADSYSTEM 
SP. Z O.O.
PRODUCENT

ADSYSTEM 
SP. Z O.O.
ZGŁASZAJĄCY

CHARAKTERYSTYKA

W  Adsystem zdajemy sobie sprawę, że jeszcze nigdy zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom nie 
było tak istotne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku, zaprojektowaliśmy stojak na dozownik do 
dezynfekcji rąk, a  także stojak z wbudowanym dyspenserem. Umieszczenie takiego standu w Twojej firmie to prosty 
i  zaskakująco skuteczny sposób na utrzymanie higieny dla wszystkich osób – zarówno w  obiektach użyteczności 
publicznej, jak i biurach czy różnorakich stoiskach sklepowych. W połączeniu z możliwością umieszczenia dodatkowych 
treści reklamowych daje to niezwykle praktyczny, a zarazem niedrogi w utrzymaniu produkt.

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

•	 Konstrukcja składa się z aluminiowych profili łączonych ze sobą na specjalne zatrzaski,
•	 Medium do druku to elastyczna tkanina poliestrowa idealnie dopasowana do konstrukcji, zadrukowana w technologii sublimacji, 
•	 Grafika naniesiona może być z dwóch stron, wydruk w całości (bez niepotrzebnych łączeń),
•	 System wielokrotnego użytku, możliwość wielu wydruków do jednej konstrukcji, 
•	 Szybki czas rozłożenia bez wykorzystywania narzędzi sprawia, że system można użyć jako ekonomiczny odpowiednik ściany pop-up,
•	 Możliwość prania materiału z wydrukiem w temp. 30 stopni,
•	 5 lat gwarancji na konstrukcję, 12 miesięcy na wydruk,
•	 Dyspenser automatyczny mocowany na magnes,
•	 Możliwość modyfikacji do wysokości 150 cm.

EPSON SuRECOlOR SC-F500
NAZWA PRODUKTU

Epson
PRODUCENT

EPSON EuROPE B.V.  
Oddział w Polsce
ZGŁASZAJĄCY

CHARAKTERYSTYKA

SC-F500 to 24-calowa, kompaktowa (jak na tę klasę urządzeń) drukarka zaprojektowana z  myślą o  firmach produkujących 
materiały reklamowe, o  laboratoriach fotograficznych, producentach odzieży i  punktach ksero. Rozwiązanie, dzięki obsłudze 
różnorodnych nośników, pozwala na błyskawiczne tworzenie wysokiej jakości wydruków, m.in. na etui do telefonów, podkładkach 
pod myszy, T-shirtach czy poduszkach. Sprzęt jest też wyjątkowo prosty w obsłudze, co jest zasługą m.in. dotykowego ekranu 
LCD (pozwalającego na obsługę w rękawiczkach), przejrzystego interfejsu, a także modułu Wi-Fi, który umożliwia bezprzewodowy 
wydruk. Rozwiązanie na tle konkurencji wyróżnia się także wyjątkowo niskim TCO, wynikającym z zastosowania (uzupełnianego 
butelkami o pojemności 140 ml) systemu stałego zasilania w atrament. Doświadczenia użytkowników dowodzą także, że model 
ten charakteryzuje się wyjątkowo bezawaryjną pracą, a to oznacza, że urządzenie nie generuje nieprzewidzianych wydatków ani 
przestojów. Jak to możliwe? W tym przypadku zastosowano m.in. układ przeciwkurzowy, który zapobiega powstawaniu błędów 
podczas druku. Pracę usprawnia także funkcja automatycznego przełączania nośników - z rolki na pojedyncze arkusze i na odwrót.

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

•	Niskie	TCO.	•	Łatwość	obsługi.	•	Możliwość	wielokrotnego	uzupełniania	atramentu	(butelki	140	ml	mogą	być	stosowane	nawet	
w trakcie	drukowania).	 •	Łączność	Wi-Fi	 (po	raz	pierwszy	zastosowana	w drukarkach	sublimacyjnych	Epson).	 •	Automatyczny	
przełącznik	nośników	(łatwe	przełączanie	między	drukiem	na	pojedynczych	arkuszach,	a nośnikami	w rolkach).	•	Narzędzie	LFP	
Accounting	Tool	firmy	Epson	(do	dokładnego	obliczania	kosztów	druku).	•	Osłona	głowicy	(zapobiegająca	przenikaniu	kurzu).	 
•	4,3-calowy	ekran	dotykowy	(ułatwiający	obsługę)	•	Kompleksowe	rozwiązanie	zawierające	atramenty,	oprogramowanie	i papier.

DRukARkA ROlOwA  
AlFA uV OR-6800
NAZWA PRODUKTU

Alfa
PRODUCENT

Fastcom Plotery
ZGŁASZAJĄCY

CHARAKTERYSTYKA

Ekonomiczny ploter UV o szerokości roboczej 180 cm. Druk 4 lub 5 kolorami za pomocą 2 głowic Ricoha w technologii 
zmiennej kropli co pozwala przyspieszyć proces druku przy zachowaniu jakości. Technologia UV utwardzana za pomocą 2 
lamp LED UV. Dwie lampy zapewniają dłuższa żywotność oraz obniża temperaturę utwardzania. Niskie koszty eksploatacyjne 
(głowice oraz system stałego zasilnia) pozwalają na zwiększenie zyskowności produkcji. Wykorzystanie przemysłowych 
głowic drukujących gwarantuje wydajność i  żywotność urządzenia. Zastosowanie koloru białego pozwala realizować 
zlecenia na materiałach bezbarwnych lub kolorowych. Technologia jutra, na która stać każdego.

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

•	 Druk UV.
•	 Tryb pracy: druk.
•	 Szerokość druku max.: 1800mm.
•	 Rozdzielczość druku 1200 dPi.
•	 Ilość kolorów: 4 CMYK / 5 CMYK +W.
•	 Atrament: UV.
•	 Oprogramowanie: ONYX / PhotoPrint.

Wystawcy wrześniowych targów mogli zgłaszać innowacyjne produkty, 
maszyny i oprogramowania, jakie będą prezentować na targach. O wyborze 
danej innowacji decydowały takie cechy jak: nowoczesność zastosowanych 
realizacji w odniesieniu do rozwiązań światowych, innowacyjne technologie, 
szczególne zalety ekonomiczne w zakresie zakupu i jego eksploatacji (cena, 
koszty użytkowania i serwisu, koszty utylizacji), pozytywne oddziaływanie 
produktu na środowisko, wysoka funkcjonalność produktu czy jego estetyka.

BROThER GTX PRO
NAZWA PRODUKTU

Brother
PRODUCENT

EMB Jan kondraciuk
ZGŁASZAJĄCY

CHARAKTERYSTYKA

Brother GTXpro to kolejny duży krok w  rozwoju technologii DTG. Producent w  najnowszym modelu zredukował 
zużycie białego atramentu w konserwacji codziennej nawet o 63%. Tak drastyczne cięcie kosztów jest możliwe, dzięki 
przeprojektowanej głowicy białego atramentu. Głowica została wyposażona w dodatkowy system wewnętrznej cyrkulacji.
To nie koniec ulepszeń w nowej maszynie: zwiększono szybkość druku, usprawniono obsługę drukarki, przeprojektowano 
stację głowicy, wyposażono maszynę w system optymalnej wysokości głowicy i poprawiono firmware.
Drukarka charakteryzuje się wysoką wydajnością pracy, oszczędza czas i atrament. Konserwacja jest nie tylko tańsza, ale 
również zabiera mniej czasu, który operator drukarki może wykorzystać na drukowanie koszulek. Nowa głowica białego 
atramentu posiada więcej dysz, dzięki czemu drukarka zyskała na szybkości druku.

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

•	Niskie	koszty	konserwacji	-	Zużycie	białego	atramentu	zredukowano	nawet	o 63%	w codziennej	konserwacji.	•	
Duża	szybkość	druku	-	nowa	głowica	na	biały	atrament	posiada	większą	ilość	dysz.	•	Tryb	druku	czarnego	poliestru	–	
możliwość	druku	na	czarnym	poliestrze,	bez	zmiany	atramentu,	pretritmntu	i dodatkowych	urządzeń.	•	Ekologiczne	
nadruki	–	certyfikaty	OekoTex	Passport	i GOTS	5.0.	•	Wysoka	odporność	nadruków	na	pranie,	rozciąganie	i tarcie.	 
•	Żywe	nasycone	kolory.	•	Wewnętrzna	cyrkulacja	atramentu	w głowicy.	•	System	optymalnej	wysokości	głowicy	–	funkcja	
chroni	maszynę	przed	awarią,	zapewnia	najwyższą	jakość	nadruku	oraz	zmniejsza	koszty	produkcji.	•	Wszechstronność	
zastosowania – GTXpro może drukować na bardzo wielu produktach: koszulki, bluzy, trampki, torby, czapki, polo.

wYCINARkA  
lASEROwA Q500
NAZWA PRODUKTU

Trotec laser Gmbh
PRODUCENT

Trodat Polska 
Sp. z o.o.
ZGŁASZAJĄCY

W skład Jury konkursowego weszli przedstawiciele i specjaliści 
z rynku reklamy i poligrafii:
			•			Jolanta Ziemniak-Ronke, redaktor naczelna Świata Druku,
			•			Beata Pyś-Skrońska, Zastępca Dyrektora Polskiej Izbie Opakowań,
			•			Łukasz Łukasiewicz, redaktor naczelny portalu SIGNS.PL,
			•			Zbigniew Grzeszczuk, członek Zarządu PIAP,
			•			Robert Załupski, dyrektor generalny OOH magazine.

hAFCIARkA PRZEMYSłOwA  
hAPPY JAPAN hCu
NAZWA PRODUKTU

happyJapan
PRODUCENT

EMB Jan kondraciuk
ZGŁASZAJĄCY

DRukARkA SATO 
Cl4NX PluS 
NAZWA PRODUKTU

SATO  CORPORATION
PRODUCENT

lABEllAND Sp. z o.o.
ZGŁASZAJĄCY

CHARAKTERYSTYKA

Przemysłowa drukarka do: nadruku na etykietach klasycznych, trójwarstwowych, precyzyjnego druku mikroetykiet, etykiet RFID, 
wstążek. 

Łatwa w  obsłudze dzięki wgranym 18 filmom instruktażowym wyświetlanym na 3,5 calowym, kolorowym ekranie LCD, 
z dodatkowym miejscem na własne materiały wideo. Obsługuje 47 języków wydruku i 31 języków. 

Drukowanie bez komputera PC dzięki funkcji AEP (Application Enabled Printing) pozwala użytkownikom bezpośrednio połączyć 
drukarkę z  klawiaturami, skanerami kodów kreskowych itp., upraszczając proces drukowania bez podłączania komputera 
i konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. 

Dzięki funkcjom AEP i PDF Direct Printing drukarka może przetwarzać dane z dokumentów przygotowanych na komputerze 
w formacie PDF, a następnie automatycznie wydrukować, wyciąć i posortować tagi ID. 

System SOS (Sato Online Services) to możliwość podglądu informacji o stanie wszystkich drukarek i podjęcia profilaktycznych 
działań konserwacyjnych, zanim wystąpi jakakolwiek usterka. Oparta na chmurze usługa SATO Online Services to monitorowanie 
drukarek 24/7, czyli prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, która skraca przestoje drukarek nawet o 86%.

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

RoHS compliant ( Restriction of Hazardous Substances).

CHARAKTERYSTYKA

HCU to najnowszy topowy model uznanego japońskiego producenta hafciarek przemysłowych. Nowy model wyróżnia imponują- 
ca szybkość pracy. Maksymalna prędkość wzrosła do aż 1500 ść/min dla haftu płaskiego i 1200 ść/min dla czapek. Pole haftu wynosi 
aż 400 × 600 mm. Hafciarkę można też zamówić w opcji pola pracy 1200 x 400 mm to jest największe pole pracy w tamborku wśród 
maszyn jednogłowicowych na świecie. Zupełną nowością jest system automatycznego dostosowywania wysokości stopki do gru-
bości materiału, który znacząco poprawia jakość ściegów, szczególnie w przypadku haftów 3D wykonywanych na piance. Nowymi 
opcjami dostępnymi w modelu HCU jest system cyfrowej regulacji naprężenia nici oraz możliwość zamówienia centralnego lasera 
krzyżowego. Co ważne wszystkie dotychczasowe akcesoria Happy są kompatybilne z nowym modelem. Wszystkie hafciarki Happy 
są projektowane i produkowane w całości w Japonii, dzięki czemu cechują się najwyższą jakością wykonania. Ma to przełożenie nie 
tylko na jakość osiąganego haftu, ale również na bezproblemowe działanie maszyny przez wieloletni okres jej użytkowania.

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

•	Zwiększona	prędkość	pracy	-	prędkość	maksymalna	wzrosła	o odpowiednio	25%	i 20%	względem	poprzedniego	modelu	HCD.
•	Zwiększone	pole	haftu	–	hafciarka	oferuje	największe	pole	pracy	w tamborku	wśród	hafciarek	jednogłowicowych	na	świecie!
•	Szybsza	zmiana	igielnicy	–	zupełnie	od	nowa	zaprojektowano	mechanizm	przejścia	pomiędzy	poszczególnymi	igielnicami	
znacząco	przyśpieszając	cały	proces.	•	Szybszy	ruch	w osi	X	i Y	–	dzięki	wykorzystaniu	silników	servo	do	napędu	osi	X	i Y	ruch	
w obu	kierunkach	jest	nie	tylko	szybszy,	ale	też	bardziej	płynny.	•	Szybsza	zmiana	oprzyrządowania	–	występujące	do	tej	pory	
śruby	na	śrubokręt	płaski	zastąpiono	łatwo	odkręcanymi	gałkami.	•	Pomniejszone	wolne	ramie	–	ramię	odchudzono	znacząco	
i teraz ma tylko 45 mm średnicy, a odległość od dziurki płytki ściegowej do krawędzi ramienia wynosi jedyne 13 mm.

CHARAKTERYSTYKA

Q500 to najnowsza wycinarka laserowa Trotec, oferująca możliwość wyposażenia w dwa źródła lasera – do cięcia i grawerowania. 
System zapewnia precyzyjne grawerowanie i nawet 8-krotnie szybsze cięcie takich materiałów jak akryl, drewno, tekstylia i papier dzięki 
innowacyjnemu systemowi planowania ścieżek OptiMotionTM. Q500 jest wyposażony w mocny laser DC CO2 do szybkiego cięcia, 
laser CeramiCore® RF CO2 do grawerowania wysokiej jakości lub oba źródła w ramach jednej platformy. Innowacyjna i opatentowana 
koncepcja źródła lasera CeramiCore® oznacza niezawodność, trwałość i najwyższą jakość grawerowania. Oprogramowanie laserowe 
JobControl® zostało zaprojektowane z myślą o uproszczeniu obsługi i maksymalizacji efektywności. Niezależnie od tego, czy jest się 
początkującym, czy już doświadczonym użytkownikiem, JobControl® ułatwia codzienną pracę z laserem i pomaga w uzyskiwaniu 
doskonałych wyników. Pozwala także na pracę w ulubionych programach graficznych i przesyłanie zadania do lasera za pomocą 
sterownika drukarki. Dodatkowo system laserowy cechuje się bardzo dobrym widokiem pola pracy lasera i ergonomiczną konstrukcją.

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

•	 Ochrona systemów jezdnych oraz wszystkich wrażliwych komponentów urządzenia dzięki zastosowaniu Technologii InPackTM.
•	 Oprogramowanie laserowe JobControl®: intuicyjna praca z inteligentnymi funkcjami.
•	 Źródło lasera CeramiCore®: najlepsza jakość grawerowania i długi okres eksploatacji.
•	 Maksymalna prędkość obróbki: 2 m/s.
•	 Wymienne stoły do obróbki laserowej.
•	 Rewolucyjna technologia dwuźródłowa – jedna inwestycja, dwa narzędzia
•	 Regulowany nadmuch powietrza (Air Assist)  - zapewnia ochronę optyki i jednocześnie znacznie poprawia jakość końcowego 

efektu obróbki.
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W dniach 9-10 września br. w EXPO XXI Warszawa 
swoją ofertę zaprezentowali się dostawcy mediów 
i maszyn, w tym roku ze szczególnym naciskiem na 
druk na tekstyliach, a także w ramach FestiwalMar-
ketingu.pl, dostawcy artykułów promocyjnych dla 
branży reklamy i marketingu. – Fantastyczna energia, 
zadowoleni wystawcy, naprawdę udany reSTART 
branży. Podziękowania szczególnie dla wystawców 
i zwiedzających. Myślę, że inni gracze z rynku, których 
zabrakło powinni się do nich przyłączyć. Pokazaliśmy, 
że działamy, nie podajemy się i co najważniejsze 
bezpieczne eventy są możliwe. Biznes rodzi się na 
targach, szczególnie w naszej branży, a na kolejny 
lockdown już nikogo nie stać – komentuje tegorocz-
ną edycję Robert Załupski, Dyrektor Generalny OOH 
magazine, organizator FestiwalDruku.pl. 

Jak zadbano o bezpieczeństwo na targach? 
Jak Wyglądała frekwencja w dobie reżimu 
sanitarnego? czy targi były symbolicznym 
restartem branży reklamy i poligrafii?  
Zapytaliśmy o to część wystawców.  
co nam powiedzieli, można zobaczyć poniżej.

Tomasz Kuciński, Account Manager LFP 
w Epson, mówi, że pierwsza po związanej 
z pandemią przerwie obecność na imprezie 
z udziałem publiczności, jaką był wrześniowy 
FestiwalDruku.pl, okazała się – zgodnie 
z przewidywaniami – dla Epson bardzo owocna.  
– Prezentując portfolio rozwiązań firmy, od 
sprzętu produkcji etykiet, po rozwiązania dla 
biur, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń 
do druku na tekstyliach (w tym SC-F500), po 
raz kolejny udało się nawiązać istotne relacje 
biznesowe i osobiste oraz poznać rzeczywiste 
potrzeby polskiego rynku. Szczególne słowa 
uznania należą się organizatorom, którym udało 
się spełnić surowe wymogi bezpieczeństwa bez 
wpływu na efektywność prezentacji, rozmów 
z Partnerami i Klientami – słowem tego, co 
stanowi o wartości obecności na targach, takich 
jak FestiwalDruku.pl – powiedział Tomasz 
Kuciński.

Kacper Ragus, Prezes Zarządu Via Color 
Pegasus, dodaje, że od samego początku 
nie mieli wątpliwości co do uczestnictwa 
w wydarzeniu. – Dwa dni spotkań dało nam 
możliwość zaprezentowania możliwości naszych 
drukarek podczas pracy na gotowych produktach, 
co wzbudziło ogromne zainteresowanie 
wśród odwiedzających. Na hali panowała 
fajna i przyjazna atmosfera, a co najważniejsze 
nawiązaliśmy nowe kontakty nawet pośród 
wystawców – wyjaśnia Kacper Ragus.

– Decydując się na udział w FestiwalDruku.pl 
baliśmy się, czy będzie to dobry wybór. Wydarze-
nie zaskoczyło nas dużą ilością odwiedzających, 
doskonałym przygotowaniem i bardzo pozytywną 
energią. Wracamy pełni motywacji i gotowości do 
działania na najbliższe tygodnie. Gratulujemy zorga-
nizowania dobrej imprezy i liczymy na dalszą owoc-
ną współpracę. Bez wątpienia weźmiemy udział 
w kolejnych targach – mówi Weronika Pasińska, 
Młodszy specjalista ds. sprzedaży / Social media 
manadżer w IMAGO Printer Sp. z o.o.

Świetną frekwencją chwali również Jan Kondra-
ciuk z EMB Systems. – Targi okazały się być dużą 
niespodzianką. Było warto wziąć w nich udział. 
Frekwencja na naszym stoisku była podobna jak 
co roku jednak z jedną bardzo istotną różnicą: 
odwiedzali nas tylko konkretni klienci. Zapewne 
zawdzięczamy to mądrej decyzji organizatorów, 
zmniejszono stoiska i skoncentrowano całą imprezę 
w jednej sali. Dziękujemy organizatorom za udane 
i bezpieczne targi w obecnej sytuacji. To wielki 
wyczyn – mówi Jan Kondraciuk.

Potwierdza to Paweł Gładysz z firmy TT Magic. – 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w targach 
FestiwalDruku.pl. Frekwencja przekroczyła nasze 
oczekiwania, co pokazało, że nawet w obecnych 
czasach organizacja bezpiecznych targów jest moż-
liwa, a mimo wszechobecnej sprzedaży interneto-
wej, dla klientów nadal bardzo ważny jest kontakt 
bezpośredni i możliwość zobaczenia specjalistycz-
nych sprzętów na żywo, oraz możliwość dotknięcie 
finalnego produktu. Imprezy targowe pozwalają 
na zobaczenie wielu sprzętów w jednym miejscu, 
w ciągu kilku godzin – dodaje.

reSTART branży 
za nami –  
FestiwalDruku.pl 
oczami wystawców  
targów!
Blisko 1300 zwiedzających i prawie 130 wystawców – tak 
w liczbach można podsumować FestiwalDruku.pl. Ale liczby nie 
wyrażą wszystkiego. Szczególnie w przypadku tej wyjątkowej 
edycji w niecodziennych czasach. O opinię organizator poprosił 
więc głównych zainteresowanych – czyli wystawców.

W czasie targów prezentowane były także nagrodzone produkty, maszyny i oprogramowania w konkursie Złoty Medal. Wyniki konkursu dostępne są na stronie 8.
www.festiwaldruku.pl

Festiwal Druku.pl

AKONDA AMATEC Polska Sp. z o.o.

AMATEC Polska Sp. z o.o. AMATEC Polska Sp. z o.o.

ARCAVIA
ATRIUM Centrum 
Ploterowe Sp. z o.o.

Automatic Letter Bender Automatic Letter Bender
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IMAGO Printer Sp. z o.o. IMAGO Printer Sp. z o.o.

Integart Sp. z o.o.
Plotserwis M.Janicki, 
M.Mrugała Sp. Jawna

Plotserwis M.Janicki, 
M.Mrugała Sp. Jawna

Riset POLSKA

Trotec Laser Polska Trotec Laser Polska

Color Laboratory EMB Systems

EPSON EUROPE B.V. 
Oddział w Polsce

Fastcom Plotery

FestiwalDruku.pl FestiwalDruku.pl

FestiwalDruku.pl FestiwalDruku.pl
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TT MAGIC UVprinter.pl

UVprinter.pl VES PLOTER S.C.

VES PLOTER S.C. plotery365.pl

Via Color Pegasus Sp. z o.o. Via Color Pegasus Sp. z o.o.
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W dniach 9-10 września 2020 roku w halach 
EXPO XXI w Warszawie odbyła się dwunasta 
edycja prestiżowej imprezy FestiwalDruku.
pl – jednego z największych w Polsce wydarzeń 
wystawienniczych branży druku reklamowego. 
Tegoroczna edycja była świetną okazją, żeby 
bezpośrednio poznać ofertę rozwiązań do 
druku firmy Epson. Sporo miejsca poświecono 
technice sublimacyjnej, która z roku na rok 
rośnie w siłę. Partnerzy i Klienci zainteresowani 
byli możliwościami flagowego 76-calowe-
go modelu SureColor SC-F10000, który jest 

zaawansowanym rozwiązaniem do produkcji 
tekstyliów wszędzie tam, gdzie wysoka 
wydajność, szybkość i niezawodność mają 
kluczowe znaczenie dla sukcesu. Wielu z nich 
pytało też zarówno o model SC-F3000 jak 
i prezentowany na targach model SC-F500 
czyli urządzenie dedykowane do krótkich, 
spersonalizowanych serii druku sublimacyjne-
go. Zainteresowanie budziła szczególnie duża 
efektywność technologii połączona z wygodą 
użytkowania i dbałością o wysoką jakość 
produktu końcowego.

EPSON SureColor 
SC-F10000

– Prezentując szerokie portfolio rozwiązań, od 
sprzętu do produkcji etykiet po rozwiązania dla 
biur, ze szczególnym uwzględnieniem urzą-
dzeń do druku na tekstyliach po raz kolejny 
udało się nawiązać istotne relacje biznesowe 
i osobiste oraz poznać rzeczywiste potrzeby 
polskiego rynku – powiedział Tomasz Kuciński 
Account Manager LFP w Epson. - Szczegól-
ne słowa uznania należą się organizatorom, 
którym udało się spełnić surowe wymogi 
bezpieczeństwa bez wpływu na efektywność 
prezentacji, rozmów z Partnerami i Klientami – 
słowem tego, co stanowi o wartości obecności 
na targach, takich jak FestiwalDruku.pl – dodał 
przedstawiciel Epson. 

www.epson.plFestiwalDruku.pl: 
epson z sukcesem 
wrócił do spotkań 
z klientami
Pierwsza po związanej z pandemią przerwie, 
obecność na imprezie z udziałem publiczności, jaką był 
wrześniowy FestiwalDruku.pl, okazała się – zgodnie 
z przewidywaniami – bardzo owocna dla firmy Epson.

W 2000 został powołany do życia Świat Poligrafii. 
Jaka jest geneza tego czasopisma?
Pomysł był efektem realizacji zupełnie innego projektu. 
Zresztą jak to zawsze w życiu bywa, gdy pewnymi 
sytuacjami rządzą przypadki. Jednym z nich była 
rozmowa ze Stefanem Jakucewiczem, ówczesnym 
wykładowcą Instytutu Poligrafii w Warszawie, którą od-
byliśmy w styczniu 2000 roku. To był moment decyzyjny, 
a później wszystko potoczyło się już błyskawicznie. 
Moja małżonka Renata przejęła na siebie większość prac 
związanych z przygotowaniem organizacyjnym, sprzę-
towym, była też odpowiedzialna za pierwsze kontakty 
z późniejszymi klientami. To jej praca z pierwszego roku 
była kluczową, by czasopismo w ogóle mogło się ukazy-
wać. Oczywiście, rok 2000 był też niezwykle interesujący. 
W naszej branży rosły w potęgę słowa „druk cyfrowy” 
i tendencja, przynajmniej ta wizjonerska, wyraźnie 
mówiła o tym, że bardzo szybko ta technologia opanuje 
poligrafię. Dodatkowo, Internet, który przeżywał swój 
bum, powodował, że i nasza branża zaczęła poważniej 
myśleć o nowych technologiach. Dlatego wybraliśmy 
kierunek prezentacji nowoczesnych technologii w bran-
ży i promowania ich prezentując je nie tylko od strony 
teoretycznej, ale i praktycznej.

Dość szybko, bo już rok później wdrożyliście swój 
serwis internetowy? 
Tak. To był duży przeskok wizerunkowy. Chociażby 
dlatego, że był to pierwszy w Polsce redagowany serwis 
informacyjny dla poligrafii prezentowany online. To 
co dzisiaj jest niejako standardem, my posiadaliśmy 
zaledwie po pierwszych trzech wydaniach czasopisma. 
To było duże osiągnięcie i propozycja dla firm, które 
w tym czasie w naszej branży rozwijały się niezwykle 
dynamicznie. Kiedy pracowaliśmy nad pierwszymi 
wydaniami czasopisma w technologii digital, większość 
osób mówiła, że nie ma to sensu. Choć takie tematy 
jak personalizacja, przez wszystkich uczestników tego 

rynku były poruszane już wcześniej, to właśnie nasz tytuł 
pokazał praktyczne tego wykorzystanie. 

Chyba nie ma wątpliwości, że nowoczesne wydaw-
nictwo, które istnieje w świadomości czytelników 
musi oferować dostęp do treści online. Przy tak szybko 
zmieniającym się rynku właściwie można pokusić się 
o stwierdzenie, że forma tradycyjna powoli odchodzi 
do lamusa. Paradoks jednak polega na tym, że my wyda-
jemy czasopismo dla branży poligraficznej. Nie wyobra-
żamy sobie, by drukarz otrzymał czasopismo branżowe 
w postaci elektronicznej. Na pewno tym końcowym 
produktem powinno być czasopismo drukowane.

Wspomniał Pan o personalizacji. W branży poli-
graficznej to dziś zarówno standard i konieczność. 
Jak wyglądały te początki u Was?
Pamiętam, jak podczas konferencji branżowej, 
przedstawiciele jednej z kluczowych firm przygotowali 
wspaniałą prezentację dotycząca tego tematu. Jakież 
było zdziwienie prelegenta, kiedy po jego wystąpieniu 
zobaczył relację w naszym serwisie internetowym 
z tego, co przed chwilą omawiał. I totalne zaskoczenie 
na jego twarzy przyglądając się wydaniu czasopisma 
z jednego miesiąca, które posiadało trzy różne okładki. 
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To było 14 lat temu. Nadal utrzymujemy ten standard, 
zdarzają się wydania z różną ilością okładek.

Jak to możliwe? Posiadamy wiedzę z obszaru produkcji, 
część redakcji pracowała w drukarniach przez wiele lat 
na różnych stanowiskach. Część z nas posiada wiedzę 
z zakresu DTP. To powoduje, że nasze doświadczenia 
i wiedza nabierają zupełnie innych wartości. Wystarczy 
zwrócić uwagę na zagadnienie zarządzania kolorem 
podczas druku. Nie wszystko co wyrzuci z siebie kom-
puter jest w 100% interpretowane przez naświetlarkę 
dokładnie tak, jak byśmy chcieli. Później dochodzą jesz-
cze kwestie druku. Nieraz zdarzało się, że realizowaliśmy 
wręcz karkołomne zadania, gdzie w tej samej drukarni, 
ten sam drukarz, na tej samej maszynie i ustawionych 
wartościach przy zachowaniu tego samego podłoża 
realizował druk czasopisma innym kompletem farb. 
Kto nie widział efektu końcowego, nie wie o czym w tej 
chwili mówię. Wszystkie parametry zachowane, jak 
najbardziej zbliżone do siebie, jeden zmienny – farba. 
Na końcu ten sam produkt, ale jakże inny.

Dokąd zmierza Świat Poligrafii? Czego życzyć 
Wam na kolejne 20 lat?
Zaledwie kilka tygodni przed pandemią znaleźliśmy 
to, czego szukaliśmy przez lata. Proszę sobie wyobrazić 
oprogramowanie, na którym pracuje redakcja, gdzie 
przygotowany materiał jednym kliknięciem znajduje 
się w wersji cyfrowej wydawnictwa, innym kliknięciem 
na stronie internetowej, kolejnym kliknięciem trafia 
w swoje miejsce do czasopisma od razu z pełnym łama-
niem tekstu w języku polskim, itd. Plus bonus w postaci 
materiałów filmowych i nie tylko. 

I jest to możliwe wraz z bieżącym tłumaczeniem i wy-
produkowaniem w 100% personalizowanego produktu 
w całości dla jednego Czytelnika w tych wszystkich ob-
szarach. To właśnie nas zaskoczyło, że jednak jest ktoś, 
kto domyślił się potrzeb współczesnego wydawnictwa. 
To właśnie taki tytuł chcemy zaoferować naszym Czytel-
nikom i wszystkim tym, którzy interesują się poligrafią.

Zaskoczeniem jest też to, że pomimo wszystkiego tego, 
co działo się przez minione lata, mamy tak duże wspa-
niałe grono Czytelników, osób i firm, którzy nam zaufali 
i możemy tworzyć razem nowoczesne wydawnictwo 
dla mediów i druku.

Rozmawiała Katarzyna Lipska-Konieczko

Dwie DekaDy  
Świata poligrafii
O 20-leciu działalności, przeobrażeniach branży poligraficznej, 
wejściu „do Internetu” i wyzwaniach przyszłości mówi Mirosław 
Pawliński, redaktor naczelny Świata Poligrafii.
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Durst Smart Shop to platforma do szybkiego powiększania biznesu dla każdej dru-
karni. Rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby związane z działaniem web2print, 
kreacją produktów on-line, zamówieniami oraz ich obsługą. W pełni wyposażone 
oprogramowanie dla sklepu on-line z narzędziami obliczeniowymi oraz realnym 
podglądem 3D, skraca drogę od klienta do druku.
LFP Industrial Solutions | 662 243 141 | www.lfp-industrial.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

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

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 spożyw-
cza znakomita na eventy i spotkania biznesowe. 
IMAGO Printer | 530 451 339 | www.imagoprinter.com

Folię IKONOS PET (175, 180, 250μ) można wykorzystać do 
budowy ścianek działowych, przegród, przyłbic, itp. Jest sztywna, 
przezroczysta, trudnopalna, bez PVC.
IKONOS | 77 458 16 81 | www.atrium.com.pl

SC-F10000: 76-calowa drukarka sublimacyjna do zastosowań przemysłowych, 
zdolna do realnej produkcji z prędkością 255m²/godz, wyposażona w system sta-
łego zasilania w atrament: 10 lub 3 litrowe pojemniki z atramentem, które można 
wymieniać bez wyłączania. Posiada też zaawansowany system do dokładnego 
i stabilnego podawania nośników. Urządzenie ma wszechstronne zastosowanie, 
m.in. w modzie, produkcji odzieży sportowej, meblarstwie i reklamie.
EPSON EUROPE | 22 375 75 00 | www.epson.pl

FOCUS Vega-Jet DTG
Vega-Jet DTG:Wyposażona w 2 głowice DX10, druk na: koszulkach, skarpetach, 
butach, itp. Kolor: CMYK + biały, rozmiar wydruku: A3+: 35x50 cm
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

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 | 600 457 202 | www.drukarkidokoszulek.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

Najnowszej generacji ploter UVgel Colorado 1650 oraz nowa seria ploterów 
płaskich UV  Arizona 2300 dają możliwość wydajnego druku i tworzenia 
produktów z dużą wartością dodaną zarówno na materiałach z roli i podłożach 
płaskich. Colorado UVgel na żądanie operatora drukuje w macie lub w błysku. 
Arizona nie wymaga maskowania stołu. Zapoznaj się z innymi wyjątkowymi 
korzyściami Canon.
Canon | 510 023 318 | www.canon.pl/business/plotery-uv/

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

NOWOŚĆ: Epson SC-F3000 to ploter do druku bezpośrednio na odzieży (Direct to 
Garment, DTG) zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności. Posiada pojemny sys- 
tem zasilania w atrament, automatyczną regulację miejsca nad stołem oraz techno- 
logię weryfikacji dyszy (NVT). To wszechstronne rozwiązanie, pozwalające szybko re-
agować na napływające zamówienia, umożliwiając przy tym nanoszenie skompliko-
wanych wzorów na różnorodne ubrania bawełniane w jasnych i ciemnych kolorach.
API.PL | 42 250 55 95 | www.api.pl 

Roland TrueVIS VF2-640 TrueVIS. VF-2 to zaawansowany i ekonomiczny w eks-
ploatacji ecosolwentowy ploter drukujący z niespotykanie bogatą kolorystyką 
o żywych i naturalnych barwach, które zapewniają atramenty TR2 występujące 
aż w pięciu konfiguracjach, w tym nowy atrament zielony i pomarańczowy.
Atler | 501 786 787 | www.atler.pl

Przedstawiamy Kornit Avalanche HD6: solidną, wysokonakładową, przemysłową 
drukarkę DTG drukującą w najnowszej technologii HD6. Pełna recyrkulacja 
i nowa, bardziej wydajna chemia obniża zużycie atramentu o 50% oraz zapewnia 
delikatniejszy chwyt. 6 kolorów oraz mniejsza kropla pozwala odzwierciedlić 
szerszą gamę barw, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej rozdzielczości 
nadruku. DTG KORNIT AVALANCHE HD6 gwarantuje najwyższą jakość.
AMATEC Polska | 71 311 77 70 | www.amatec.pl

Drukarka produkcyjna Canon imagePRESS C910 o zwiększonej wydajności 
pracy dzięki szybkości druku do 90 str./min, funkcji skanowania dwustronne-
go i krótszemu czasowi przygotowania. Obsługuje nośniki o gramaturze do 
350 g/m² i rozmiarze 1300 mm. Czujnik wykrywający pobranie wielu arkuszy 
i ulepszony podajnik DADF, skracają czas przestojów poprzez ograniczenie 
liczbę zacięć papieru.
AMAGRAF | 42 716 99 99 | www.amagraf.pl

Drukarki UV Bigprinter Professional dla najbardziej wymagających: posuw karetki 
oparty na silnikach liniowych, rozdzielczość posuwu w osiach XY: 1 micron.
ADP Polska | 22 773 85 75 | www.adppolska.pl

NOWOŚCI
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VISCAR, lider wśród dostawców folii do zdobienia odzieży, wprowadził do ofer-
ty nowe, efektowe materiały do druku na tekstyliach. Zdobienia wykonane za 
pomocą folii flex CAMELEON i METALFLEX nadążają za najnowszymi trendami 
mody. Nadruki są trwałe, efektowne i łatwe w aplikacji. Folia Ultima Film Came-
leon występuje w sześciu holograficznych i opalizujących kolorach, natomiast 
Metalflex to aż 45 kolorów i efektów!
VISCAR | 22 111 50 06 | www.wzorniki.viscar.pl

DISPA® to płyta produkowana z papieru z upraw certyfikowanych FSC®. W 100% 
nadaje się do recyklingu. Płyta jest idealnym materiałem do krótkookresowych akcji 
promocyjno-reklamowych, np. wiszących reklam podsufitowych. Rdzeń z wytłacza-
nego papieru gwarantuje optymalną płaskość i sztywność DISPY®, zaś gładka, biała 
powierzchnia zapewnia świetne rezultaty zadruku – druk cyfrowy UV, sitodruk.
thyssenkrupp Materials Poland | 56 611 94 94 | 
www.thyssenkrupp-materials.pl

LST-0604-RM (PROMOCJA). Teraz w promocji! Wielofunkcyjny ploter tnący do 
produkcji pudełek, etykiet, karnetów, kart, broszur, wizytówek, art. reklamo-
wych z arkuszy o formacie 60x40cm. Wyposażenie plotera w głowicę trójna-
rzędziową, podajnik, pas transporterowy i kamerę do rozpoznawania paserów 
i kodów QR zapewnia automatyzację pracy i nowe możliwości produkcji. 
Wycina, nacina, biguje materiały o max. gramaturze 400 g/m2.
TEBA | 42 639 51 87 | www.teba.pl

Seria MacTac Wall Wrap bogatsza o nowe, ciekawe tekstury: smooth, tekstylną, 
rustykalną i tłoczonego papieru. Dzięki innowacyjnym, wysokiej klasy produktom 
architekci i producenci mogą realizować najbardziej kreatywne projekty. 
Seria Mactac WallWrap ma różne rodzaje zastosowanego kleju- od wysokiego 
stopnia przylepności (klej High-Tack) przez repozycjonowalne do łatwo 
usuwalnych.
SICO POLSKA | 22 660 48 50 | www.sico.pl

Doskonała drukarka wielkoformatowa EPSON SureColor SCS80610L z 10 kolorami 
i 1,5 litrowymi ekonomicznymi workami z atramentem. Drukarka zapewnia 
wyraziste wydruki w znakomitych kolorach.
Nowe trymery Keencut Evolution E3 cieszą się reputacją najbardziej precyzyjnych 
i trwałych urządzeń do cięcia na rynku. Ultrawysoka precyzja – cięcie 
z dokładnością do 0,2 mm wzdłuż całej długości cięcia.
Plus DIGITAL | 52 320 46 40 | www.plusdigital.pl

Nowa gama maszyn w Plotserwis ! Plotery UV marki Docan: H3000M, 
H1000GT oraz H1600D. Maksymalna prędkość druku do 230 m2/h. 
Maksymalna grubość mediów do 200 mm. Różnorodna konfiguracja głowic 
i kolorów, uzależniona od potrzeb produkcyjnych klienta. Nowe rozwiązania 
technologiczne. Najszybsze drukarki w swojej klasie. 
Plotserwis M. Janicki, M. Mrugała | 77 441 70 71 | www.plotserwis.pl

Zestaw do termotransferu – Drukarka OKI Pro8432WT + INSTA 256+ pozwala 
na zdobienie gadżetów pełno-kolorowym wydrukiem z przejściami tonalnymi 
bez czasochłonnego wycinania i obierania folii. Zestaw nie ogranicza 
użytkownika do zdobienia tylko tkanin, ale możemy również zdobić między 
innymi takie produkty jak metal, plastik, szkło, czy nawet świeczka.
TT MAGIC | 514 116 695 | www.ttmagic.pl

Wycinarka laserowa Q500 to nowy system Trotec nagrodzony w konkursie Złoty 
Medal targów FestiwalDruku.pl. Urządzenie o polu roboczym 1300 x 900 mm 
oferuje możliwość wyposażenia w dwa źródła lasera – DC CO2 do szybkiego 
cięcia oraz CeramiCore® RF CO2 do grawerowania wysokiej jakości. Wycinarka 
zapewnia nawet 8-krotnie szybsze cięcie takich materiałów jak akryl, drewno, 
tekstylia i papier.
Trotec Laser Polska | 22 339 35 39 | www.troteclaser.com

NOWOŚCI

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
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Za Wami 20 lat na rynku. Obecnie posiadacie 
70 pracowników w łącznie 6 lokalizacjach. Jak 
to wszystko się zaczęło?
Zaczęło się bardzo skromnie, od niewielkiego biura 
na terenie Morspolu w Warszawie z niedużym za-
pleczem magazynowym i z kilkoma osobami, które 
pracowały z nami od lat. Było nas wtedy czterech 
udziałowców: Gilbert van Vaerenbegh, Jerzy Maliń-
ski, Aleksander Goldschneider i Zenobiusz Zduniak. 
Nikt nikomu nie musiał nic udowadniać. Znaliśmy 
swoje możliwości. Teraz mamy 6 oddziałów w War-
szawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy oraz 

Gdańsku i mamy podział terytorialny na trzy regio-
ny. Za region północny odpowiada Bogdan Hałun. 
Za centralny - Zenobiusz Zduniak i za południowy 
- Jacek Szydłowski. 

A skąd wzięła się nazwa Sico?
Nazwa Sico pochodzi od naszego głównego 
udziałowca w tamtych czasach, belgijskiej firmy 
Sico Screen Inks, od której w roku 2012 polscy 
udziałowcy odkupili wszystkie jej udziały w Sico 
Polska. Aktualnie udziałowcami są Ewelina Malińska 
żona ś.p. Jerzego, Zenobiusz Zduniak – Prezes 

Zarządu, Piotr Klamecki – Członek Zarządu, Jacek 
Szydłowski, Bogdan Hałun i moja skromna osoba 
V-ce Prezesa Zarządu.

Wasza droga to nie tylko rozwój. Doświad-
czyły Was również trudne momenty, jak np. 
pożar. Co się stało? Jak poradziliście sobie 
w tym krytycznym momencie i jak zareago-
wali Wasi pracownicy?
Tych zakrętów było więcej. Chociażby kryzys 
w roku 2008. Dzięki porozumieniu z załogą, do-
tyczącego redukcji zarobków i obcięcia kosztów, 
daliśmy radę. Kolejnym ciosem była śmierć jed-
nego z wspólników Sico – Jerzego Malińskiego, 
przyjaciela, z którym byliśmy wspólnikami przez 
35 lat i bardzo ważnej dla naszej firmy osoby. Przy 
całym smutku spowodowanym jego odejściem, 
to zaangażowanie osób przejmujących jego 
obowiązki pozwoliło nam pokonać i ten bolesny 
zakręt.

I potem pożar, o którym pani wspomniała. Pożar, 
w którym spaliło się całe nasze biuro czyli sztab 
dowodzenia. I tutaj znowu mogliśmy liczyć na 
zaangażowanie załogi. Pokój Zarządu umieścili-
śmy tymczasowo w kuchni przy Dziale Handlo-
wym, a pracowników posadziliśmy dwójkami przy 
jednym biurku. Kolejnym krokiem było wynajęcie 
nowej siedziby na biuro i znowu daliśmy radę. No 
i ostatni zakręt, na którym znajdujemy się teraz. 
W czasach pandemii nikogo nie zwolniliśmy, za-
łoga zgodziła się na redukcję wynagrodzeń, które 
teraz wracają do normy. Jedno mogę powiedzieć: 
Sico Polska ma szczęście do ludzi, mam tutaj na 
myśli pracowników.

MaMy szczęŚcie do ludzi
O 20-leciu działalności, początkach firmy i wielu trudnych momentach, 
z których – dzięki wyjątkowemu zespołowi – wychodzili zawsze obronną 
ręką mówi Aleksander Goldschneider, V-ce Prezes Zarządu Sico Polska.

No właśnie. Przy ludziach będąc. Wielu z Waszych 
pracowników to osoby, które pracują po kilka 
i kilkanaście lat w firmie.
To prawda, a niektórzy nawet ponad dwadzieścia lat, 
w firmie jest 7 osób, które pracują razem z nami od 21 do 
26 lat. Razem, to znaczy jeszcze w strukturach Europa-
pieru , gdzie byłem udziałowcem. Dbałość o atmosferę 
w firmie jest u nas – udziałowców, jak i u naszych pra-
cowników rzeczą naturalną. Tego nie da się nauczyć.

Można zatem powiedzieć, że Sico Polska to nie 
tylko firma, ale (a może przede wszystkim) ludzie. 
W Sico tworzyły się małżeństwa, rodziły dzieci 
i wnuki? 
Na pewno przede wszystkim ludzie. Stabilność 
i atmosfera pracy w Sico Polska pozwalała spokojnie 
myśleć zakładaniu rodzin i czekaniu na kolejne poko-
lenie. Mamy w firmie bardzo dobrze zapowiadającą 
się Project Manager, którą poznałem, gdy była małą 
dziewczynką. Czyli dzieci też do nas ciągną [śmiech]. 
Jedna z osób, która cały czas jest z nami, powiedziała mi 
wiele lat temu, kiedy ją zatrudnialiśmy, że jest dla niej 
zaszczytem pracować w takiej firmie jak Sico. Myślę, że 
my - założyciele firmy Sico Polska - byliśmy sprzed epoki 
korporacyjnej, kiedy mówiąc, że ludzie są najważniejsi, 
naprawdę się w to wierzyło. Dlatego tym bardziej 
szkoda, że pandemia nie pozwala nam świętować tej 
rocznicy tak, jak ona na to zasługuje.

Stawiacie na rozwój i ekologię. To pozwala Wam 
wyróżniać się na tle dostawców mediów i maszyn 
do sublimacji?
Stawianie na rozwój i na ekologię to nie jest wybór. 
To jest konieczność. Natomiast to, co nas wyróżnia, to 
zakres naszej oferty i wysokie kompetencje naszych 
pracowników, m.in. naszego zespołu inżynierów serwisu. 
To jest to czym często wygrywamy igrzyska dostawców. 

Prowadzicie liczne działania edukacyjne z za-
kresu poligrafii, m.in. warsztaty Dni Druku czy 
Mimaki School. Proszę przybliżyć te działania.
Na naszych warsztatach Dni Druku wychowywały się 
już dwa pokolenia drukarzy. Mimaki Cup czy Mimaki 
School były największymi w Europie imprezami z udzia-

łem Mimaki, a zdaniem naszych klientów, te imprezy 
były najatrakcyjniejszymi imprezami szkoleniowymi 
w Polsce. Od kwietnia tego roku przeprowadziliśmy 
już kilkadziesiąt szkoleń – webinariów dla naszych 
klientów. Znaczącą wartością dodaną firmy Sico Polska, 
co podkreślają nasi klienci, jest dzielenie się wiedzą.

Jesteście laureatami licznych nagród, współpra-
cujecie też m. in. z WOŚP czy Szlachetną Paczką. 
Proszę powiedzieć o tych aktywnościach.
Mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy dumni z tych 
nominacji. Szczególnie nominacja do Diamentów 
Forbsa, dla firm mających najlepszą kondycję 
finansową i największy wzrost, jest dla mnie nagrodą 
wyjątkową. Co do działań prospołecznych - staramy 
się jako firma robić coś dla innych, m.in. poprzez 
Szlachetną Paczkę. Przy okazji WOŚP chciałbym 
wspomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu ważnym 
dla tysięcy kibiców piłki nożnej w Polsce. Wraz z Opi-
nion Strefa Druku byliśmy twórcami i fundatorami 
największej polskiej flagi sektorowej, prezentowanej 
na Euro 2012 i Euro 2016. Na Przystanku Woodstock, 

który łączył ludzi, nasza „sektorówka” była rozwijana 
w trzech edycjach tego festiwalu.
 
Dziękuję za zainteresowanie firmą Sico Polska i jej 
historią. Wielu z naszych klientów jej nie zna. Mam na-
dzieję, że po przeczytaniu tego tekstu nasi klienci będą 
nam jeszcze życzliwsi, a potencjalni klienci staną się 
klientami nam życzliwymi. Na koniec parafrazując re-
fren znanej piosenki: „dwadzieścia lat minęło jak jeden 
dzień, a gdy nas czas pogania przodem puszczajmy 
drania, mamy dwadzieścia nowych, mamy dwadzie-
ścia nowych, mamy Dwadzieścia Nowych Lat!”.

Rozmawiała Katarzyna Lipska-Konieczko

Aleksander Goldschneider
Od 1985 udziałowiec i Członek Zarządu PZ Sonevix , w latach 1994-1997 
udziałowiec i Członek Zarządu Europapier Sonevix , 1997-1999 Członek 
Rady Nadzorczej Europapier Sonevix , 2000 – aktualnie: udziałowiec 
i Członek Zarządu Sico Polska.

Diamenty Forbesa, 
od lewej Aleksander 
Goldschneider 
i Zenobiusz Zduniak

Finał Mimaki 
School 2017

Od lewej członek 
zarządu Piotr 
Klamecki, Dyrektor 
Regionalny Jacek 
Szydłowski, Prezes 
Zenobiusz Zduniak

10 lat w UE - flaga sektorówka Sico Polska i Szlachetna Paczka
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Summa od ponad 30 lat projektuje i buduje 
urządzenia tnące. W wyniku rozwoju i ewolucji 
firma zrewolucjonizowała technologię druko-
wania i cięcia, dołączając do grona światowych 
liderów w branży poligraficznej. Rozwiązania 
Summa F Series doskonale wpisują się w DNA 
producenta. To, co je wyróżnia, to przyjazne 
środowisko pracy pozwalające na szybkie 
wdrożenie systemu oraz szereg zaawansowa-
nych narzędzi, których zadaniem jest dbanie 
o bezpieczeństwo operatora i urządzenia.
Platforma Summa F Series zbudowana jest na 
bazie pasa transmisyjnego i głowicy modułowej, 
co umożliwia elastyczne projektowanie workflow 
oraz możliwość rozbudowy urządzenia. System 
pozwala na używanie kilku narzędzi w tym 
samym czasie, automatycznie rozpoznając typ 
zainstalowanego komponentu. Dzięki innowa-
cyjnemu systemowi Barcode oraz możliwości 
dodawania akcji i metod w oprogramowaniu 
GoProduce zyskujemy całkowitą dowolność 

w projektowaniu produkcji. Unikalny system 
znajduje zastosowanie w przypadkach: cięcia 
materiałów giętkich, półsztywnych i sztywnych; 
cięcia tkanin z użyciem noża obrotowego; 
bigowania i oznaczania; frezowania za pomocą 
różnych typów modułów; cięcia kontynuacyjne-
go, czyli wykraczającego poza obszar roboczy 
oraz cięcia na odwrocie zadruku delikatnych 
nośników. Obecnie oferowane są modele: F1612, 
F1330, F1832, F2630, F3220 i F3232, które można 
konfigurować według indywidualnych preferen-
cji oraz potrzeb.

Po pierwsze wszechstronność
Charakterystyczną cechą urządzeń Summa F 
Series jest ich wszechstronność, dzięki której 
modele są unikalne pod względem możliwości 
adaptacyjnych. Solidna konstrukcja, dokładność 
i wielofunkcyjna głowica pozwalają na instalację 
do trzech narzędzi z szerokiej gamy opcji, co daje 
niezliczone możliwości zastosowań. Plotery te są 
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systemami szytymi na miarę - narzędzia i moduły 
mogą być wybierane na etapie zamawiania 
maszyny lub dodawane w dowolnym momen-
cie, gdy planujemy rozszerzenie możliwości 
produkcyjnych. 

Wielofunkcyjna głowica 
Wielofunkcyjna głowica mieści do trzech modu-
łów jednocześnie. W jednostce centralnej znaj-
duje się wskaźnik LED, tzw. pointer oraz zinte-
growany system kamery, umożliwiający szybkie 
i dokładne wycinanie konturów z użyciem znacz-
ników. Po zamontowaniu system rozpoznaje typ 
zamontowanego podzespołu - automatyczne 
rozpoznawanie narzędzi, połączone z cyfrowym 
i mechanicznym sterowaniem głębokości i/lub 
nacisku, zapewnia precyzyjne cięcie różnych 
typów materiałów. 

Moduły i narzędzia
Zestaw opcjonalnych dodatków, które rozszerza-
ją możliwości ploterów Summa F Series, stale się 
powiększa pozwalając na stworzenie maszyny 
dostosowanej do potrzeb, idealnie dopasowanej 
do specyfiki pracy. Producent przewidział cztery 
typy modułów oraz możliwość zainstalowania 
odpowiedniego narzędzia dla każdego zadania. 
•	Moduł	wleczony	„Drag”	pozwala	na	rysowa-
nie z użyciem pisaka lub cięcie typu kiss-cut 
w szerokim zakresie materiałów. Dla tego 
modułu dostępne jest dodatkowe narzędzie 
Drag Knife do szybkiego cięcia typu kiss-cut oraz 
pisak z uchwytem, który umożliwia precyzyjne 
rysowanie na różnych materiałach.
•	Moduł	aktywny	„Tangential”	oferuje	siłę	piono-
wą 10 kg oraz siłę poziomą 20 kg i steruje wie-
loma pasującymi do siebie narzędziami. Wśród 
proponowanych narzędzi znajdziemy noże do 
materiałów o różnych grubościach i właściwo-
ściach. Nowością jest pneumatyczne narzędzie 
oscylacyjne napędzane sprężonym powietrzem, 
które porusza nożem w górę i w dół.
•	Moduł	frezujący	„Routing”	może	być	stosowany	
do obróbki najczęściej używanych płyt litych, 
takich jak twarde piankowe płyty PVC, płyty akry-
lowe, kompozyty aluminium oraz drewno i MDF. 
Moduł w wersji HF posiada specjalne wrzeciono 
o wysokiej częstotliwości i większej mocy wyj-
ściowej, gwarantujące wyższe prędkości podczas 
obróbki. 
•	Nowy	w ofercie	moduł	obrotowy	„High	Torque	
Rotary” został wyposażony w kontrolowany, 
dekagonalny, aktywny nóż, który jest w stanie 
ciąć wszystkie rodzaje tekstyliów. 

JeDna maszyna, 
niezliczone MożliwoŚci
Produktywność nie wynika jedynie z szybkości, z jaką porusza się 
głowica, lecz ma związek z czynnikami wpływającymi na osiągnięcie 
założonych przez przedsiębiorcę celów. Takiego zdania jest belgijski 
producent ploterów stołowych oferujący uniwersalną serię zwaną 
SUMMA F. Minimalizowanie przestojów, brak okresu bezczynności, 
przyspieszenie czasu pracy operatora i łatwość wdrożenia to podstawowe 
składowe sprawnego przepływu pracy. Jak zapewniają twórcy platformy, 
Summa F Series spełnia te wszystkie wymogi.

Gigant na pokładzie
Wprowadzony na rynek w ubiegłym roku model 
Summa F3232 posiada obszar roboczy o szero-
kości 327 cm i długości 320 cm, co czyni go naj-
większym urządzeniem w serii. Dzięki rozmiarowi 
ploter pozwala na cięcie i obróbkę nośników 
w formatach 3x2 m, znajdując zastosowanie 
w przypadku roll-upów, flag, bannerów i różnych 
tekstyliów. F3232 to sprzęt opracowany z myślą 
o dalszej poprawie synergii między wielkoforma-
towymi urządzeniami drukującymi a systemami 
finishingowymi firmy Summa. Przy tak dużej 
szerokości stół może z łatwością i precyzją obsłu-
giwać wszystkie popularne rozmiary podłoży. 
Dzięki wielonarzędziowej głowicy w ploterze 
F3232 można zainstalować wszystkie moduły 
dostępne dla urządzeń Summa F. W standardo-
wej konfiguracji urządzenie posiada moduł noża 
wleczonego, moduł ADC pozwalający na auto-
matyczną kontrolę głębokości, optyczny system 
rozpoznawania znaczników i ramek cięcia, 
oprogramowanie oraz system bezpieczeństwa 
użytkownika. Obszar roboczy jest podzielony na 
14 niezależnych stref podsysu, za które odpo-
wiadają 2 zewnętrzne pompy. Tryb tandemowy 
plotera dzieli stół na 2 strefy - kiedy cięcie na 
jednej strefie kończy się i przenosi się na drugą, 
wówczas materiał można zdjąć i załadować 
kolejny, co sprzyja ciągłości pracy urządzenia 
i zwiększa jego produktywność.

F1612 – pierwszy w klasie
Ploter Summa F1612, o szerokości stołu 160 
cm i sile nacisku noża aktywnego wynoszącej 
1200 g, to pierwszy produkt z gamy ploterów 
stołowych w ofercie belgijskiego producenta. 
Rozwiązanie łączy zalety ploterów rolkowych, 
umożliwiając jednocześnie cięcie wymagają-
cych podłoży. Ploter jest w stanie ciąć arkusze 
i materiały sztywne oraz materiał w rolach. Radzi 
sobie z nośnikami typu: filc, tektura falista, tek-

tura typu „plaster miodu”, korek, grube i sztywne 
folie. Wielofunkcyjna głowica może pomieścić 
trzy typy narzędzi jednocześnie, przy czym 
sama ich wymiana jest prosta i szybka. System 
automatycznie rozpoznaje rodzaj podzespołu, 
co w połączeniu z cyfrowym i mechanicznym 
sterowaniem głębokości i/lub nacisku poprawia 
precyzję cięcia materiałów. Chcąc jeszcze 
bardziej dopasować model F1612 do własnych 
potrzeb, można wyposażyć go w jedną z dwóch 
głowic frezujących oraz szereg narzędzi takich 
jak: nóż oscylacyjny, narzędzie nacinające kiss-
-cut, V-cut lub nóż do tekstyliów. 
Wśród funkcjonalności F1612 znajdziemy opcję 
prowadzenia mediów dostępną wyłącznie 
w tym modelu. Oferowany w tym wariancie kosz 
jest poręcznym dodatkiem skracającym czas 
obsługi m.in. materiałów giętkich, przyczyniając 
się do optymalizacji przepływu pracy. F1612 
może automatycznie przetwarzać kilka metrów 
materiału, podczas gdy kosz wychwytuje wycięty 
materiał i/lub odpady. 
Z przodu i z tyłu modelu możemy umieścić 
składane stoły przedłużające dopasowując ich 

wysokość. W ten sposób mamy możliwość 
obróbki płyt większych niż obszar roboczy. 
Funkcja ciągłego podawania arkuszy pozwala na 
załadunek i rozładunek materiału podczas cięcia 
pomagając uniknąć przestojów.
W przypadku nacinania typu kiss-cutting funkcja 
Roll-up umożliwia nawijanie materiału z po-
wrotem na rolę po jego przecięciu. Dzięki temu 
ploter może pracować bez nadzoru, pomagając 
w zachowaniu czystości i porządku w miejscu 
pracy. W przypadku cięcia na wylot, w połącze-
niu z koszem lub stołem wysuwanym możemy 
ustawić przepływ pracy, w ramach którego 
funkcja Roll-up zajmuje się gromadzeniem 
odpadów, podczas gdy operator zbiera wycięty 
produkt. Nawijarka jest również łatwo dostępna 
dla wózków lub innych narzędzi do obsługi 
ciężkich rolek. 
W modelu F1612 dostępny jest też stół podsy-
sowy z pompą próżniową. Pompa posiada ekran 
akustyczny, który utrzymuje materiał na miejscu 
podczas pracy, a system tłokowy automatycznie 
dostosowuje podciśnienie do obszaru pracy. 
Opcja ta znacznie ułatwia obsługę materiałów. 
Dystrybutorem ploterów marki Summa jest 
firma Integart, obecna na rynku polskim od 1994 
roku. Jest jednym z czołowych dystrybutorów 
mediów do produkcji reklamy zewnętrznej 
i wewnętrznej w Polsce i Europie Środkowej oraz 
maszyn i urządzeń do druku. Ponadto w ofercie 
firmy znajdują się: media do druku lateksowe-
go, sublimacyjnego, solwentowego, UV oraz 
sitodruku, folie graficzne samoprzylepne, folie 
magnetyczne, produkty odblaskowe, taśmy 
dwustronne, tworzywa do grafiki 3D i szeroka 
gama akcesoriów.
Opracowano na podstawie materiałów firmy 
Integart

Systemy stołowe Summa serii F
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14 Premierowa drukarka SureColor SC-F3000, to produkcyjny model 
do druku DTG, wyposażony w system zasilania atramentem z toreb 
o pojemności 1,5 litra. 5-kolorowa SC-F2100 (DTG) z dołączanym 
oprogramowaniem Garment Creator, dla mniejszych firm do szybkiej 
produkcji koszulek, toreb, etc. 

Portfolio do atramentowego druku sublimacyjnego obejmuje całą serię 
urządzeń, w tym SC-F500 (24”), SC-F9400H (64”) z dodatkowymi dwoma 
tuszami fluoroscencyjnymi, SC-F6300 (44”) oraz nowe – biurkową 
SC-F100 oraz przemysłową SC-F10000 do zastosowań m.in. w produkcji 
odzieży sportowej, meblarstwie i reklamie. Nowa seria SureColor SC-T, 
w tym modele SC-T3400 i SC-T5400 to 4-koloroweszybkie i wydajne 
urządzenia dla biur i pracowni projektowych do drukowania projektów 
CAD, w tym architektonicznych, wspierające też wydruki biurowe. 

Rodzina urządzeń SC-S do produkcji reklam i oznakowań to m.in. 
SureColor SC-S40610 (64”), SC-S60610/L (64”) drukująca w CMYK 
i 10-kolorowa (w tym biały) SC-S80610/L (64”), zasilane z 1,5 litrowych 
zasobników z tuszem oraz nowa drukarka SC-R50610 wyposażona 
w atrament żywiczny.

MonnaLisa to seria urządzeń do produkcyjnego cyfrowego druku na 
tkaninach (DTF)- bazowy modelem z tej serii to ML-8000 z ośmioma 
głowicami pracującymi z wydajnością 155 m2/h. Dostępne są także 
mniejsze urządzenia ML16/32 ML64. 

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.
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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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Saint Clair Textiles (wcześniej Dickson Coatings) – Francja: producent banerów 
PCV i ekologicznych tkanin EverGreen do druku cyfrowego. Zakład produkcyjny 
zlokalizowany jest w Saint Clair de la Tour (region Lyonu) i to tam, odbywa się 
w pełni zintegrowana produkcja: przędzenie / snucie / tkanie / powlekanie / 
cięcie. Saint Clair Textiles jest obecny w ponad 60 krajach na świecie. 
Obsługę sprzedaży prowadzi:
- Agent Handlowy : Barbara Wieczorek - Dystrybutor: Integart Sp.z o.o. 
- Banery i siatka PVC: Frontlit, Backlit, Blackout, Truck, Mesh, wykończone 
satynowym lakierem, wewnętrzna struktura jest chroniona przez unikalny 
system Lowick, blokujący wnikanie i rozprzestrzenianie się pleśni.
- EverGreen - gama tkanin ekologicznych do zadruku; tkanin chroniących 
środowisko i zdrowie ludzkie. 
Wszystkie tkaniny EverGreen nie zawierają PCV, formaldehydów, ftalanów i nie 
emitują LZO. Zastosowania do wnętrz i na zewnątrz.
Wnętrza: 
- personalizowane dekoracje ścienne z montażem panoramicznym (na klej, bez 
łączeń), montażem w brytach oraz napinaniem w ramach (kolekcja JET TEX)
- komunikacja wewnętrzna : roll-up / tła witryn / kakemona (kolekcja JET UP)
Na zewnątrz:
- reklama i komunikacja wolnostojąca /na fasadach budynków (ECOTEX BC)  
- scrolling systems (JET SCROLL) 
Wszystkie produkty Saint Clair Textiles można drukować przy użyciu tuszów: 
solwentowych, eko-solwentowych, UV i lateks HP. 
Profile ICC można znaleźć na www.saintclairtextiles.com.
Większość produktów jest trudno zapalna, co potwierdzają odpowiednie 
certyfikaty.

Agent Handlowy:
PPHU BRETAR  
Barbara Wieczorek

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

barbara@max.net.pl 
barbara.wieczorek@saintclairtextiles.com
www.saintclairtextiles.pl
www.saintclairtextiles.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 UV, 
UV LED, UVgel zarówno drukujących z roli na role jak i praktycznie dowolnym podłożu 
płaskim. Jest też producentem rozwiązań druku, skanowania w wielu innych często 
unikatowych technologiach. 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.
 
Canon posiada również pełną profesjonalną ofertę podłoży do druku w dowolnej 
technologii jak też oprogramowanie wspomagające środowisko pracy urządzeń oraz 
profesjonalne zaplecze serwisowe certyfikowane ISO wraz z wsparciem ekspertów 
w zakresie wyboru i obsługi posprzedażnej.

Rozwiązania Canon umożliwiają klientom szybką realizację zadań i zapewniają 
najwyższą jakość produkcji materiałów dla firm z różnych branż. 

Oddziały: 
Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego 31, tel. 58 665 33 20 
Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 83a, 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
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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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.

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, szkole-
nia i doradztwo techniczne.

HERZ to europejska jakość i solidność!
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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 atramen-
tów do druku wielkoformatowego w najlepszych cenach – prosto od 
producenta.

Produkowane w Opolu materiały cechują się najwyższą jakością, trwałością, 
oddają szeroki gamut barw, umożliwiają druk w wysokich rozdzielczościach 
i jednocześnie w wysokich prędkościach. 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 gwa-
rantuje najwyższej jakości produkty, najszerszą ofertę, pełną dostępność, 
profesjonalną obsługę i doradztwo.

Oddziały:
Warszawa - 05-090 Sękocin Stary, Al. Krakowska 82, tel./fax 22 751 91 52,
warszawa@atrium.com.pl
Kraków - 30-719 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

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

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

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
www.dobreplotery.pl

INTEGART - WIODĄCY DYSTRYBUTOR TECHNOLOGII HP LATEX, w tym drukarek 
HP Latex, jako małe (1,6m) i duże (3,2m) urządzenia do cyfrowego druku 
wielkoformatowego, HP Latex R- Series (2,5m) 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 
dobreplotery.pl oraz komplementarne.pl. W ofercie firmy SUMMA F-Series 
i SUMMA S-class, dodatkowo - aplikatory Bubble-Free, laminatory Neschen 
oraz Mefu, a także trymery (ręczne KeenCut, półautomatyczne i automatyczne 
marki Flexa). Autor projektu www.ekologicznadrukarnia.pl i www.hplatex.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

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
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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
 
Flekso:
Wojciech Karlicki, karlicki.wojciech@reprograf-grafikus.com.pl, 501 205 776
Bartłomiej Brzykcy, brzykcy.bartłomiej@reprograf-grafikus.com.pl,  
698 676 238
 
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 

24

21

23

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. 

Wiodący, polski dystrybutor maszyn wielkoformatowych takich marek jak 
Docan, Challenger, Galaxy, Pengda. Oferujemy niezawodne, przemysłowe 
i spersonalizowane rozwiązania do druku: UV, eco, solventowego i tekstyl-
nego. Plotery do druku, cięcia, calandry, urządzenia do obróbki, media oraz 
atramenty. Kompleksowa obsługa oraz profesjonalny, autoryzowany serwis 
(w tym również naprawa maszyn innych marek; Mutoh, Roland, Summa, 
DGI), stanowią atut naszej firmy. 

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 
wielkoformatowych wiodących producentów światowych. Nasze portfolio 
ciągle się poszerza dając możliwość współpracy na wielu płaszczyznach. 
Dostarczamy drukarki wielkoformatowe oraz urządzenia plotujące klientom 
z branży poligraficznej 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,
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 ce-
nionej na całym świecie firmy ROLAND oraz dystrybutorem atramentów Bordeaux. 
W swojej ofercie posiadamy całą gamę wielkoformatowych ploterów drukujących 
Roland, a także atramenty solwentowe, media i akcesoria do druku. Jako autoryzo-
wany 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 znaczni-
ków 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 
umożliwiające tworzenie przestrzennych dekoracji. 
Proponujemy także monitory LCD dla grafików firmy EIZO i NEC oraz ploter wielko-
formatowy 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. J.

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
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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
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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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31 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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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!
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AMATEC Polska Sp. z o.o. to autoryzowany dystrybutor najwyższej jakości 
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 firmy jest własny, mobilny i regularnie 
szkolony u producentów serwis. Niemniej ważne są duże magazyny maszyn 
i części zamiennych, co w dzisiejszych trudnych dla producentów czasach 
(produkcja na zamówienie) skraca znacznie czas oczekiwania na realizację 
zamówień i zwiększa skuteczność serwisu.

Dodatkowo nasz dział automatyki zajmuje się projektowaniem, budową 
i wdrażaniem niestandardowych rozwiązań szyjących. W oparciu o produkty 
Dürkopp Adler, Mitsubishi tworzymy systemy, które są indywidualnie 
dopasowane do potrzeb klienta. Dział Automatyki tworzą osoby, posiadające 
wieloletnie doświadczenie w branży szwalniczej. Z dużym zaangażowaniem 
dostarczają rozwiązania, które zapewniają satysfakcję klienta, zwiększają 
wydajność produkcji i podnoszą jakość produktu końcowego.

AMATEC POLSKA Sp. z o.o.  

ul. Kolejowa 2 Radwanice  
k. Wrocławia 
55-010 Radwanice
tel. 71 311 77 70 tel. 
kom. 609 478 767 (haft i druk)

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

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
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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: karuze-
le 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.

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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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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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
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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 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
 
Flekso:
Wojciech Karlicki, karlicki.wojciech@reprograf-grafikus.com.pl,  
501 205 776
Bartłomiej Brzykcy, brzykcy.bartłomiej@reprograf-grafikus.com.pl,  
698 676 238
 
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 drukarek dla rynku wielkoformatowego jak 
i opakowaniowego. Portfolio urządzeń opiera się na rozwiązaniach firm 
takich jak EPSON, Summa, Keencut czy Caldera.

W portfolio pojawiają się też nowe drukarki z serii Color Works c6000, 
dzięki którym można drukować trwałe etykiety w prosty i szybki sposób. 

Model c6000 umożliwia druk etykiet o szer. do 4 cali, a c6500 do 8 cali. 
Wbudowany odklejak pomaga zoptymalizować czas pracy.

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

Modele z serii ColorWorks C6000, C6500, C7500, C3500 stanowią dosko-
nałą propozycję dla tych, którzy chcą drukować etykiety zgodne z naj-
nowszymi normami GHS (Globally Harmonised System) dotyczącymi 
oznaczeń chemicznych. Urządzenia drukują na szerokiej gamie 
nośników. 

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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