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Arkuszowy 
Druk cyfrowy
DostAwcy meDiów i mAszyn

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

Firma Amagraf od początku działalności zajmuje się dostarczaniem 
i serwisem urządzeń poligraficznych. Posiadamy urządzenia do druku 
cyfrowego, wielkoformatowego oraz szeroki asortyment maszyn 
introligatorskich. 
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.
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AUTOMATYZUJEMY PROCESY INTROLIGATORSKIE W DRUKARNIACH 
CYFROWYCH I OFFSETOWYCH
• Plotery tnąco-bigujące – z automatycznym podajnikiem do produkcji 
pudełek, naklejek, reklamy
• Automaty do klejenia kalendarzy 3- i 4-dzielnych (z główką lub bez) 
z klejem na zimno lub na gorąco
• Kombajny introligatorskie – niezawodny sprzęt do cięcia, bigowania, 
perforacji w jednym przebiegu – produkcja wizytówek, kuponów, 
zaproszeń, owijek 
• Foliarki – pół- i automatyczne, od SRA3 do B1, z opcją złocenia druku 
cyfrowego
• Systemy broszurujące C.P Bourg – pracujące w linii z maszyną 
drukującą lub niezależnie
• Oklejarki C.P. Bourg – najbardziej elastyczne wysokowydajne oklejarki 
EVA/PUR klejące nawet najtrudniejsze papiery
• Lakierówki UV i wodne – automaty do krycia całej powierzchni arkusza
• Oklejarki niskonakładowe Fastbind – najprostszy sposób do 
wprowadzenia książek PUR lub hot-melt w swojej drukarni 
• Bigówki i bigówko-falcerki – półautomatyczne i automatyczne 
z opcją perforacji arkuszy nawet do 8000 ark./godz.

AKONDA

ul. Geodetów 176
05-500 Piaseczno
tel. 22 355 01 92
 
info@akonda.pl
www.akonda.pl
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OKI EUROPE (Polska)

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

krzysztof.nakielski@okieurope.com
www.oki.com/pl
www.oki.pl

OKI Europe (Polska) jest globalną marką działającą w sektorze 
business-to-business, która wprowadziła na rynek całą gamę 
niesamowicie szybkich, funkcjonalnych i wydajnych urządzeń 
do druku biurowego oraz specjalistycznego, które regularnie 
zdobywają nagrody branżowe. 

Uwzględniając urządzenia dedykowane do klasycznego 
termotransferu oraz sitodrukowego termotransferu 
hybrydowego oraz drukarki z technologią białego tonera 
i opcją nabłyszczania z serii Pro9 druku na kopertach 
i nośnikach niestandardowych o wysokiej gramaturze, aż 
po urządzenia z tonerami neonowymi i rolowe drukarki 
etykiet z serii Pro10 charakteryzujące się unikalnymi w swoim 
segmencie cechami: przestrzenią barw CMYK + Biel oraz 
znakomitą jakością wydruków na szerokiej gamie nośników, 
w tym na nośnikach barwionych w masie, metalizowanych, 
mediach przezroczystych i przede wszystkim niepowlekanych.

LFP Industrial Solutions 
Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 4
51-415 Wrocław
tel. 71 321 98 83

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

LFP Industrial Solutions - to dystrybutor i integrator przemysło-
wych urządzeń cyfrowych, zarówno do druku, druku 2D oraz 
3D jak i dalszych etapów przetwarzania. Najlepsi inżynierowie 
serwisu, wyposażeni w profesjonalną wiedzę i wyspecjalizowane 
narzędzia, zapewniają 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 dys-
trybutorem firm tj. Durst, MassiVit, Elitron, Bullmer. 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, 
etykiet, czy nawet mebli i elementów drewnianych. 
Zapraszamy na nową stronę Internetową na której znajduje się 
pełna oferta: www.lfp-industrial.pl.

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 działalności 
zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych urządzeń i oprogramo-
wania dla rynku poligrafii. Oferta obejmuje szereg rozwiązań dla 
rynku druku oraz projektowania i produkcji opakowań. W trakcie 
działalności Digiprint stworzyło szerokie portfolio produktów 
najlepszych marek na świecie, a oprócz sprzedaży oprogramowania 
i maszyn oferuje klientom instalację i serwis zaimplementowanych 
rozwiązań. Obecnie, Digiprint jest przedstawicielem na polskim 
rynku takich marek jak HP Indigo, HP Latex, HP PWP, Esko, Kongsberg, 
Highcon, Scodix, d.gen, a także Lamina czy Fotoba. W swojej ofercie 
posiada również bogate portfolio oprogramowania do zarządzania 
produkcją oraz do projektowania opakowań czy color management, 
w tym Esko Automation Engine, ArtiosCAD, Measure Color oraz 
GMG. Digiprint posiada doskonały zespół inżynierów serwisowych, 
który prowadzi doradztwo techniczne oraz instalację oferowanych 
rozwiązań – zarówno maszynowych jak i oprogramowania.
Po więcej informacji zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z Digi-
print oraz odwiedzenia strony www.digiprint.pl.
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Charakterystyka

GMG oferuje kompletne portfolio produktów do zarządzania barwami 
w proofingu oraz tworzenia profili do separacji. Wśród nich wiodącym 
jest OpenColor - innowacyjny system generowania referencyjnych profili 
kolorystycznych. GMG OpenColor wykorzystuje opisy barw oparte na 
danych spektralnych. Dane spektralne to najpełniejszy opis barw, znacznie 
przekraczający swoimi możliwościami typowy opis w przestrzeni CIELab. 
Algorytmy operacji na danych spektralnych potrafią dokładnie zasymulować 
proces mieszania się i przenikania farb drukarskich, interakcję farb 
z podłożem oraz efekt związany z kolejnością aplikacji farb na maszynie 
drukarskiej. Profile spektralne GMG OpenColor mogą być generowane 
w oparciu o pomiar małych wzorników testowych, bez utraty informacji 
o wszystkich reprodukowalnych barwach, możliwych do uzyskania na 
konkretnej maszynie, na konkretnym podłożu oraz przy użyciu konkretnych 
farb drukarskich.

OPROGRAMOWANIE / WEB2PRINT
GMG
Dystrybutor: 
Reprograf-Grafikus SA

Osoba kontaktowa: Leszek Bartkowiak, tel. 698 698 645, bartkowiak.leszek@reprograf-grafikus.com.pl
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Firma Digiprint powstała w 2000 roku i od początku działalności 
zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych urządzeń 
i oprogramowania dla rynku poligrafii. Oferta obejmuje szereg 
rozwiązań dla rynku druku oraz projektowania i produkcji 
opakowań. W trakcie działalności Digiprint stworzyło szerokie 
portfolio produktów najlepszych marek na świecie, a oprócz 
sprzedaży oprogramowania i maszyn oferuje klientom instalację 
i serwis zaimplementowanych rozwiązań. Obecnie, Digiprint jest 
przedstawicielem na polskim rynku takich marek jak HP Indigo, HP 
Latex, HP PWP, Esko, Kongsberg, Highcon, Scodix, d.gen, a także 
Lamina czy Fotoba. W swojej ofercie posiada również bogate 
portfolio oprogramowania do zarządzania produkcją oraz do 
projektowania opakowań czy color management, w tym Esko 
Automation Engine, ArtiosCAD, Measure Color oraz GMG. Digiprint 
posiada doskonały zespół inżynierów serwisowych, który prowadzi 
doradztwo techniczne oraz instalację oferowanych rozwiązań – 
zarówno maszynowych jak i oprogramowania.

Po więcej informacji zachęcamy do kontaktu bezpośredniego 
z Digiprint oraz odwiedzenia strony www.digiprint.pl.

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 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
Colour Solutions 
Daniel Cedzyński, cedzynski.daniel@reprograf-grafikus.com.pl,  
698 698 603

Mark Andy Poland  
Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
tel. kom. 604 766 702

lukasz.chruslinski@markandy.com
www.markandy.com

Maszyny Mark Andy Do Druku Fleksograficznego/hybrydo-
wego/cyfrowego – innowacyjne, ergonomiczne, wydajne.

Firma Mark Andy od 75 lat oferuje szerokie portfolio 
innowacyjnych maszyn przeznaczonych dla rynku wąsko 
wstęgowego do druku opakowań i etykiet. W ofercie znajduje 
się m.in. maszyna cyfrowa, bazująca na technologii tonerowej 
– DIGITALPRO (tak że w wersji z semi rotacyjną sztancą), 
model hybrydowy (połączenie technologii inkjet z fleksodru-
kiem) – DIGITAL SERIES HD oraz najnowsza maszyna bazująca 
na module inkjetowym Domino oraz sprawdzonej platformie 
Evolution Series – DIGITAL IQ. W ofercie znajdują się również 
w pełni zintegrowane maszyny do fleksodruku z napędem 
servo (PERFORMANCE SERIES E) wraz z najnowszym rozwią-
zaniem EVOLUTION SERIES E3 oraz E5. Modułowy system 
maszyn pozwala na późniejszą rozbudowę w zależności od 
potrzeb. Firma w swojej ofercie posiada również rozwiązania 
do produkcji etykiet RFID. Ponadto w ofercie znajdują się 
przewijarki Rotoflex. 

Mark Andy jest światowym liderem produkującym maszyny 
do druku etykiet oraz opakowań, którego rozwiązania techno-
logiczne pozwalają osiągać najwyższą jakość druku, tym 
samym przynosząc profit dla obiorców maszyn.
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LFP Industrial Solutions 
Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 4
51-415 Wrocław
tel. 71 321 98 83

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

LFP Industrial Solutions - to dystrybutor i integrator prze-
mysłowych urządzeń cyfrowych, zarówno do druku, druku 
2D oraz 3D jak i dalszych etapów przetwarzania. Najlepsi 
inżynierowie serwisu, wyposażeni w profesjonalną wiedzę 
i wyspecjalizowane narzędzia, zapewniają 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, Bullmer. 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, etykiet, czy nawet mebli i elementów 
drewnianych. 
Zapraszamy na nową stronę Internetową na której znajduje 
się pełna oferta: www.lfp-industrial.pl.
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opAkowAniA / 
etykiety / flekso
DostAwcy meDiów i mAszyn

Od 1995 roku Grawcom jest wiodącym polskim dostawcą innowa-
cyjnych urządzeń i oprogramowania dla pracowni reklamowych, gra-
werskich oraz zakładów produkcyjnych wykorzystujących różnego 
typu plotery lub inne urządzenia sterowane komputerowo.

Od początku działalności Grawcom jest dystrybutorem progra-
mów 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 pie-
czątek, środki do znakowania metali, ceramiki i szkła laserem (LaserInk 
i Thermark) i wiele innych. Oferujemy także pełną linię pieczątek auto-
matycznych firmy Traxx. Wymieniamy urządzenia używane na nowe 
na korzystnych warunkach, prowadzimy także pełny i profesjonalny 
serwis oferowanych przez nas urządzeń. 

Grawcom Sp.J.

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

biuro@grawcom.pl
www.grawcom.pl
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reklAmA wizuAlnA
DostAwcy meDiów i mAszyn

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

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

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.

2 4
AGRAF Sp. z o.o. od ponad 35 lat dostarcza najwyższej jakości 
urządzenia i kompletne rozwiązania dla branży reklamowej. Jako 
najbardziej doświadczony dystrybutor ploterów marki SUMMA 
w Polsce, AGRAF posiada kompetencje umożliwiające komplek-
sową obsługę w zakresie doradztwa, sprzedaży i serwisu ploterów 
belgijskiego producenta.
Aby zaspokoić najwyższe wymagania nowoczesnego rynku rekla-
mowego, nieustannie poszerzamy naszą ofertę, która obejmuje:
- Plotery tnące Summa
- Linie do produkcji naklejek i etykiet marki Rotutech, zbudowane 
w oparciu o system cięcia Summa
- Drukarki UV amerykańskiego producenta DCS, będące 
unikalnym rozwiązaniem łączącym możliwości druku UV i DTG 
w jednym urządzeniu
- Profesjonalne skanery wielkoformatowe Colortrac i Contex
- Plotery drukujące Canon
- Skanery 3D Scan Dimension
- Oprogramowanie CSoft, Eurosystems i SAi
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i do zapoznania się ze 
szczegółami naszej oferty:
ploterytnace.agraf.com.pl | drukarkiuv.pl | labelcut.pl
tel. +48 607 379 870

Agraf Sp. z o.o 

94-102 Łódź
ul. Nowe Sady 2                                         
tel. 602 290 085
tel. 42 25 03 124

plotery@agraf.com.pl
ploterytnace.agraf.com.pl
drukarkiuv.pl
labelcut.pl

1
ADP Polska – dystrybutor materiałów do druku solwentowego, 
UV i sublimacji. Dystrybutor ploterów solwentowych, UV, subli-
macyjnych 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 mate-
riałów jak: X-film/Cartongraf, Orafol, Avery Denison, Flexan Color, 
Flexan Protect, Emblem, Image Perfect, Arlon, Natura, Neschen, 
Gerber Edge. 
PLOTERY drukujące i tnąco-drukujące: Roland, Mimaki, Mutoh, Agfa, 
Flora, Big Printer, COBE; plotery tnące: Summa Cut. LAMINATORY: 
jesteśmy dystrybutorem profesjonalnych laminatorów KALA oraz 
aplikatorów stołowych KALA i Rollover. TRYMERY: jesteśmy dystry-
butorem automatycznych trymerów KALA XY, trymerów  
KeenCut oraz EcoCut. Pozostałe: profesjonalne oczkarki pneuma-
tyczne oraz ręczne Hiker, zgrzewarki Leister, akcesoria do wykańcza-
nia wydruków. SERWIS PLOTERÓW drukujących: Roland, Mimaki, 
Mutoh, Flora (łącznie z wykonywaniem profili barwnych ICC oraz 
naprawą elektroniki). 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.

ADP Polska

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

biuro@adppolska.pl
www.adppolska.pl
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3
AluBest Polska jest autoryzowanym dystrybutorem technolo-
gii do druku wielkoformatowego.  
Dostarczamy klientom gotowe rozwiązania technologicznne 
z zakresu: druku solventowego, UV, sublimacyjnego, dys-
persyjnego, pigmentowego, kwasowego oraz reaktywnego. 
Posiadamy szczególne doświadczenie w zakresie druku 
pigmentowego na tekstyliach i papierze. W portfolio znajdują 
się rozwiązania światowych liderów: Atexco, Pigmentinc, 
GoTx, Mutoh, ATAI MacroPrinter, Klieverik, FixMachine, Keundo, 
GoldenLaser, Blackman&White, IdeaSystem, Arlity, NeoStam-
pa, Caldera, ErgoSoft.  AluBest Polska posiada w swojej ofercie 
najszybsze maszyny w swojej kategorii:
1. Atexco Model X HS – drukujący do 800 m2/h. 
2. Atexco Model Y – drukujący do 400 m2/h
Posiadamy duże centrum demonstracyjne w Rzgowie koło 
Łodzi, gdzie znajduje się łącznie 10 maszyn. Indywidualnie dla 
każdego klienta organizowane są pokazy maszyn i szkolenia. 
W ofercie znajdują się drukarki: solventowe, UV, pigmentowe, 
reaktywne, kwasowe, sublimacyjne i dyspersyjne, papier trans-
ferowy oraz tekstylia do druku. 
Firma zapewnia również: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
szerokiej gamie maszyn, wsparcie w zakresie ColorManagement. 

ALUBEST POLSKA  
Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 85/87 lok.8
90-057 Łódź
tel. 42 237 14 45

info@alubest.de
www.alubest.pl
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12 Firma Digiprint powstała w 2000 roku i od początku działalności 
zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych urządzeń 
i oprogramowania dla rynku poligrafii. Oferta obejmuje szereg 
rozwiązań dla rynku druku oraz projektowania i produkcji 
opakowań. W trakcie działalności Digiprint stworzyło szerokie 
portfolio produktów najlepszych marek na świecie, a oprócz 
sprzedaży oprogramowania i maszyn oferuje klientom instalację 
i serwis zaimplementowanych rozwiązań. Obecnie, Digiprint jest 
przedstawicielem na polskim rynku takich marek jak HP Indigo, 
HP Latex, HP PWP, Esko, Kongsberg, Highcon, Scodix, d.gen, 
a także Lamina czy Fotoba. W swojej ofercie posiada również 
bogate portfolio oprogramowania do zarządzania produkcją 
oraz do projektowania opakowań czy color management, 
w tym Esko Automation Engine, ArtiosCAD, Measure Color 
oraz GMG. Digiprint posiada doskonały zespół inżynierów 
serwisowych, który prowadzi doradztwo techniczne oraz 
instalację oferowanych rozwiązań – zarówno maszynowych jak 
i oprogramowania.

Po więcej informacji zachęcamy do kontaktu bezpośredniego 
z Digiprint oraz odwiedzenia strony www.digiprint.pl.

DIGIPRINT

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

digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl
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Canon to światowy lider i wiodący dostawca rozwiązań nowocze-
snego druku. Swoją ofertę kieruje zarówno do przedsiębiorstw, 
jak i dostawców usług druku (PSP). Od lat udoskonala portfolio 
swoich produktów w miarę zmiany potrzeb i postępującej 
rewolucji technologicznej. Na polskim rynku Canon jest obecny 
od 1994 roku.
W ofercie firmy znajdziemy:  •  plotery wielkoformatowe,   
•  drukarki fotograficzne,  •  drukarki na papier ciągły,  •  systemy 
produkcyjne na papier cięty,  •  urządzenia do finishingu,  •  oraz 
pełne oprogramowanie wspomagające środowisko pracy, 
pozwalające w łatwy sposób zarządzać urządzeniami bez 
konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy.
Nieodłączną częścią rynkowej oferty Canon jest profesjonalne 
wsparcie ekspertów w zakresie wyboru właściwych urządzeń, 
odpowiadających na konkretne potrzeby i oczekiwania danego 
nabywcy. Nie mniej istotna jest oferowana przed producenta 
obsługa posprzedażowa, w skład której wchodzi sprawny 
i profesjonalny serwis.
Oddziały: 
Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego 31, tel. 58 665 33 20 
Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 83, 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

API.PL jest autoryzowanym dystrybutorem URZĄDZEŃ, 
AKCESORIÓW i MEDIÓW do druku wielkoformatowego. 
W asortymencie dostępne są plotery drukujące uznanych 
światowych marek: sublimacyjne EPSON (seria SC-F) oraz HOMER 
i GONGZHENG. Ofertę uzupełniają prasy i kalandry marki Transmatic, 
Metalnox oraz Yuxunda. 
W ofercie są również plotery ekosolwentowe marki EPSON (seria 
SC-S); drukarki UV marki HANDTOP z głowicami Ricoh Gen6 
i Kyocera KJ4. W zakresie sitodruku API.PL oferuje maszyny i akcesoria 
portugalskiej firmy ROQ. Nowością są plotery na atrament żywiczny 
EPSON SureColor SC-R5010 oraz rozwiązania do druku DTF. 
API.PL oferuje wysokiej jakości MEDIA i PODŁOŻA do większości 
rodzajów druku cyfrowego znanych marek: DECAL, DRYTAC, 
GUANGDONG, MOLCO, VESLINE. W asortymencie są: banery, folie 
okienne, folie monomerowe i polimerowe, laminaty i szronionki, 
canvasy, materiały na rollapy oraz materiały specjalnego 
przeznaczenia. Nowości: podłoża amerykańskiej firmy GENERAL 
FORMULATONS i wielkoformatowe media arkuszowe (sztywne) do 
druku UV szwedzkiego producenta Oppboga.
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; 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 

zamowienia@api.pl
www.api.pl
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Saint Clair Textiles (wcześniej Dickson Coatings) – Francja: producent 
banerów PCV i ekologicznych tkanin EverGreen do druku.  
Fabryka jest zlokalizowana w Saint Clair de la Tour (region Lyonu), 
gdzie w całości odbywa się produkcja.  
Saint Clair Textiles jest obecny w ponad 60 krajach.

Obsługa sprzedaży: 
- Agent Handlowy – Barbara Wieczorek. 
- Dystrybutor – Integart Sp.z o.o.

Dwie grupy produktów: 
• PCV – wszystkie typy banerów, zabezpieczone wewnętrznie 
systemem Lowick blokującym wewnętrzne pleśnienie itp. 
• EverGreen – tkaniny ekologiczne bez PCV, formaldehydów, ftalanów 
i bez LZO. Zastosowania do wnętrz i na zewnątrz.

Wnętrza:  
- personalizowane dekoracje ścienne; montaż panoramiczny bez 
łączeń lub w brytach, 
- komunikacja wewnętrzna: roll-up/tła witryn/kakemona.

Na zewnątrz: 
- reklama i komunikacja wolnostojąca/na fasadach (Ecoflex BC), 
- scrolling system (Jet Scroll).

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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Plotery Artemis to coraz bardziej rozpoznawalna marka w Polsce 
i Europie. Portfolio Artemis obejmuje wyselekcjonowane urządzenia 
o najwyższym 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 klien-
tów 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
Oddział - Gdańsk, tel. 600 081 466, gdansk@atrium.com.pl

ARTEMIS PRINTERS

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

biuro@artemisprinters.eu
www.artemisprinters.eu

W ofercie COLOR GROUP znajduje się szeroka gama drukarek 
wielkoformatowych drukujących we wszystkich technologiach 
dostępnych na rynku – od ecosolwentu, przez twardy solwent, 
sublimację pośrednią i bezpośrednią oraz druk UV LED.
Ostatnie lata w branży reklamowej to duży wzrost udziału 
drukarek UV LED w strukturze sprzedaży. Nasza oferta jest w 
tym zakresie bardzo szeroka. Rozpoczyna się od najtańszych 
urządzeń drukujących z roli na rolę w szerokościach od 160cm, 
przez 180cm po 320cm. 
Kolejny typ drukarek stanowią urządzenia hybrydowe pozwa-
lające na druk zarówno mediów sztywnych, jak i z roli na rolę. 
Szerokość 210cm zaspokoi potrzeby każdej firmy z branży 
reklamowej. 
Najbardziej zaawansowanymi urządzeniami UV LED są drukarki 
stołowe. Dostępność wielu wymiarów stołów - w tym mak-
symalny 3,20 x 2,05m - wraz z mnogością konfiguracji głowic 
umożliwia dopasowanie urządzenia do dowolnych wymagań 
klientów, w tym wykonywanie druków warstwowych np. 
CMYK – biały – CMYK w jednym procesie produkcyjnym, co jest 
rzadkością na rynku. Dodatkowo istnieje możliwość wykonywa-
nia nadruków wypukłych oraz strukturalnych tak popularnych 
obecnie w branży reklamowej, a możliwych do uzyskania 
jedynie w tej technologii.

COLOR GROUP

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

biuro@colorgroup.pl
www.colorgroup.pl

Atrium Centrum Ploterowe od 1993 roku jest wiodącym polskim 
dostawcą kompleksowych rozwiązań do produkcji reklamy 
wielkoformatowej. Firma posiada certyfikat ISO 9001. Co roku jest 
honorowana takimi nagrodami jak: Gazele Biznesu, Diamenty 
Forbes’a, Przejrzysta Firma D&B, Złoty Medal MTP, itd...

Atrium jest wyłącznym dystrybutorem drukarek wielkoforma-
towych i ploterów tnących firmy Mutoh, wielkoformatowych 
drukarek UV firmy EFI, ploterów Summa i ARTEMIS oraz lamina-
torów 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 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
Oddział - Gdańsk, tel. 600 081 466, 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

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem urządzeń Flora z ponad 
200 zainstalowanych maszyn na terenie Polski i zagranicy oraz 
wyłącznym dystrybutorem atramentów firmy KAO Chimigraf do 
druku wielkoformatowego. 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 oryginalnych części i części zamien-
nych do różnych typów drukarek wielkoformatowych; 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 atra-
mentów, 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. 

Color Laboratory

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

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



ENDUTEX Sp. z o.o.

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

endutex@endutex.pl
www.endutex.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

Endutex Polska jest członkiem GRUPY ENDUTEX. Firma jest 
oddziałem portugalskiego producenta w Polsce, którego ak-
tywność koncentruje się na działalności handlowej w sektorze 
tkanin powlekanych PCV oraz PU.

Oferta obejmuje pełną gamę materiałów powlekanych do na-
stępujących zastosowań: druk wielkoformatowy (frontlit, backlit, 
siatka (mesh), blockout, tekstylia), banery, markizy, plandeki, 
odzież wodoochronna, tapicerki samochodowe, dekoracje 
(tapety i wykładziny), tapicerki meblowe, materace szpitalne, 
wyroby kaletnicze i obuwie, hale namiotowe, baseny, budowle 
pneumatyczne, lutnie górnicze. 

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

Jetpol.pl to zespól wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów 
wieloletnim doświadczeniem w branży poligraficznej. Specja-
lizujemy się w rozwiązaniach dedykowanych dla rynku druku 
wielkoformatowego.

W naszej ofercie znajdują się maszyny wyłącznie renomowanych 
producentów tj:  
- drukarki wielkoformatowe UV / UVLED JHF 
- drukarki cyfrowe OKI z serii 9 PRO z białym / clear 
- drukarki do gadżetów 
- części do drukarek Epson, JHF, Mimaki, Mutoh, Fei Yeung i inne 
- wysokiej jakości atramenty alternatywne

Nie daj się wyprzedzić konkurencji. Skontaktuj się z nami i dowiedz 
się, jak możesz zwiększyć swoją konkurencyjność oraz portfolio 
produktów.

Bądź na bieżąco z naszymi propozycjami i obserwuj nas: 
- Facebook: jetpol.poland 
- LinkedIn: Jetpol.pl
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Od 1995 roku Grawcom jest wiodącym polskim dostawcą innowa-
cyjnych urządzeń i oprogramowania dla pracowni reklamowych, 
grawerskich oraz zakładów produkcyjnych wykorzystujących róż-
nego 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, grawero-
wania 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. Oferujemy także pełną linię pieczątek automatycz-
nych firmy Traxx. Wymieniamy urządzenia używane na nowe na 
korzystnych warunkach, prowadzimy także pełny i profesjonalny 
serwis oferowanych przez nas urządzeń. 

Grawcom Sp.J.

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

biuro@grawcom.pl
www.grawcom.pl

Herz Polska jest firmą produkcyjno – handlową należącą 
do koncernu HERZ Gruppe. Od wielu lat zaopatruje polski 
i wschodnioeuropejski rynek w maszyny i elektronarzędzia  
do obróbki tworzyw sztucznych, tj. spawania, zgrzewania, 
gięcia i nagrzewania.
 
Do branży reklamowej Herz produkuje urządzenia ręczne 
i automaty do zgrzewania folii bannerowej, spawarki do 
tworzyw sztucznych i DIBONDU oraz urządzenia do gięcia 
i formowania płyt z tworzyw sztucznych, tj. PMMA, PVC, PET, 
PP, PEHD i innych.

Firma Herz prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
urządzeń, szkolenia i doradztwo techniczne.

HERZ to europejska jakość i solidność!

Herz Polska Sp. z o.o.

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

herz@herz-polska.pl
www.herz-polska.pl

IKONOS

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

biuro@ikonos.pl
www.ikonos.pl

W ofercie Ikonos znajdą Państwo najszerszy wybór materiałów 
i atramentów do druku wielkoformatowego w najlepszych cenach 
– prosto od 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 sprze-
daży gwarantuje najwyższej jakości produkty, najszerszą ofertę, 
pełną dostępność, profesjonalną obsługę i doradztwo.

Oddziały:
Warszawa - 05-090 Sękocin Stary, Al. Krakowska 82, tel./fax 22 751 91 52,
warszawa@atrium.com.pl
Kraków - 30-719 Kraków, ul. Gromadzka 101, tel./fax 12 222 07 89,
krakow@atrium.com.pl
Poznań - 62-069 Dąbrowa, ul. Bukowska 70, tel./fax 61 611 00 09,
poznan@atrium.com.pl
Oddział - Gdańsk, tel. 600 081 466, gdansk@atrium.com.pl
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Specjalizujemy się w sprzedaży i serwisie ploterów frezujących, 
laserowych, tnących i stołowych o różnych typach konstrukcji. 
W naszej ofercie znajdują się również giętarki do produkcji liter 
z taśmy aluminiowej, jak również urządzenia do formowania 
tworzyw. 

Dystrybuujemy produkty takich marek jak Summa, Roland, Aristo, 
Liyu, I-Concept oraz innych, produkowanych na indywidualne 
zamówienie. 

DMPlot Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Agnieszki 11
40-110 Katowice 
tel. 502 081 983, 502 081 931 

biuro@dmplot.com
www.dmplot.com

Drukarka SureColor SC-F3000, to produkcyjny model DTG, 
wyposażony w wydajny system zasilania 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 druku sublimacyjnego obejmuje całą serię urządzeń, od 
biurkowego formatu A4 - SC-F100, SC-F500 (24”), SC-F6300 (44”) 
oraz SC-F9400H (64”) z dodatkowymi kolorami fluoroscencyjnymi, 
oraz przemysłową SC-F10000 (1,8m) do zastosowań m.in. w pro-
dukcji odzieży sportowej, meblarstwie i reklamie. 
Nowa seria SureColor SC-T, w tym modele SC-T3405 i SC-T5405 
to 4-kolorowe, szybkie i wydajne urządzenia dla biur i pracowni 
projektowych do drukowania projektów CAD. 
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-R5010/L 
(64” ) 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 wydajniejsze urządzenia ML16/32 ML64.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 

The Park Warsaw
ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa
tel. 22 375 75 00

LFP@epson.pl
www.epson.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.hplatex.pl
www.nowasublimacja.pl
www.komplementarne.pl
www.dobreplotery.pl

INTEGART - WIODĄCY DYSTRYBUTOR TECHNOLOGII HP LATEX, w tym 
drukarek HP Latex 300/500; HP Latex 700-800/W; HP Latex 1500-3000 
oraz HP Latex R-Series (2,5m) do druku na mediach sztywnych 
z użyciem białego atramentu. Dystrybutor drukarek HP Stitch S-Series, 
oferujących nowy wymiaru druku sublimacyjnego oraz drukarek do 
druku 3D - HP MULTI JET FUSION 3D. Portfolio uzupełniają urządzenia 
dobreplotery.pl oraz komplementarne.pl. W ofercie firmy plotery 
Summa L-Series (laser), 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:
Białystok, ul. Kwiatowa 15, 16-001 Ignatki, tel. 885 858 960, bialystok@integart.com.pl
Bielsko-Biała, ul. Gen. Maczka 9, 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. Abrahama 7, 80-307 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
Opole: ul. Dworska 2, 45-750 Opole, tel. +48 77 474 86 24, opole@integart.com.pl
Poznań, ul. Pogodna 8, 60-275 Poznań, tel. 61 867 61 50, poznan@integart.com.pl
Warszawa – Jawczyce , ul. Piastowska 67, 05-850 Jawczyce, tel. 22 846 33 06, jawczyce@integart.com.pl
Rzeszów, ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, tel. 607 767 277, rzeszow@integart.com.pl 
Toruń, ul. Wschodnia 41a, 87-100 Toruń, tel. 56 655 37 57, torun@integart.com.pl
Wałbrzych, ul. Uczniowska 1-2, 58-306 Wałbrzych, tel. 74 665 96 06, walbrzych@integart.com.pl
Wrocław, ul. Brynicka 3, 54-214 Wrocław, tel. 71 350 38 58, wroclaw@integart.com.pl
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28 thyssenkrupp Materials Poland jest dystrybutorem tworzyw sztucz-
nych dla reklamy, przemysłu, budownictwa, opakowań oraz innych 
branż. Należymy do międzynarodowej grupy thyssenkrupp, kon-
cernu materiałów i technologii. W naszej ofercie posiadamy ponad 
3800 produktów dostępnych z magazynów. Działamy w oparciu 
o sprawdzone kontakty z dostawcami z całego świata.
W naszej ofercie znajdują się zarówno najbardziej popularne two-
rzywa, jak i materiały unikatowe. Wśród produktów składowych 
znajdują się płyty PLEXI w pełnej gamie kolorów oraz w rozmaitych 
formach: płyt ekstrudowanych, wylewanych, a także bloków i płyt 
o ciekawych właściwościach świetlnych. Kolejne grupy produk-
tów to PCW twarde i spienione, płyty kompozytowe DIBOND®,  
Lyx® Bond, DILITE® i HILITE®, polipropylen lity i komorowy.
Szeroką gamę materiałów dla reklamy uzupełniają płyty PET, PETG, 
płyty kartonowo-piankowe oraz folie z twardego PCW.
To wszystko w połączeniu z szerokim wachlarzem wyrobów me-
talowych 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.

thyssenkrupp Materials 
Poland S.A.

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

biuro@tkmaterials.pl
www.thyssenkrupp-materials.pl
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Jesteśmy  ekspertami w optymalizacji procesów produkcyjnych 
związanych z końcową fazą obróbki materiałów PVC oraz tkanin. 
Rozwiązujemy problemy związane z wydajnością produkcji, mi-
nimalizacją odpadów oraz brakiem wykwalifikowanego zespołu. 
Pomagamy naszym klientom dobierać odpowiednie urządzenia 
by zautomatyzować produkcję dzięki czemu klienci oszczędzają 
czas i zasoby ludzkie.  Współpracujemy z producentami plandek, 
namiotów, osłon okiennych oraz szeroko pojętej reklamy. Oferuje-
my Państwu doskonałą jakość oraz powtarzalność wyrobów 
dzięki pakietowi komponentów współgrających z naszymi 
urządzeniami. 
SoftPlast jest przedstawicielem cenionych na rynkach świato-
wych  producentów takich jak:  • MATIC – urządzenia do szycia, 
cięcia i zgrzewania impulsowego, • FLEXA – trymery, laminatory 
i kalandry • JoPeVi– manualne oraz automatyczne zakuwarki do 
oczek • FORRSTROM – zgrzewarki HF • FORSTHOFF zgrzewarki na 
gorące powietrze •  ROFFELSEN – keder płaski • CARMO - kompo-
nenty z tworzyw sztucznych • ORAFOL- taśmy odblaskowe   
• BOWMER BOND – taśmy PVC.  Od 2004 roku zapewniamy 
lojalną i długoterminową  współpracę, obejmującą  doradztwo,  
serwis oraz pełne wsparcie posprzedażowe.

SoftPlast

Rzgowska 20
62-504 Rumin
tel. 63 245 89 37

biuro@softplast.pl
www.softplast.pl

Smart LFP koncentruje swoje działania na zaspokojeniu 
potrzeb Klientów przemysłowych rynków Viscom, Opako oraz 
Textile. Jest gwarancją profesjonalnej integracji środowiska 
produkcyjnego w branży LFP, zapewniając asystę, dobór 
rozwiązań, szkolenia, optymalizację workflow oraz rozwiązania 
sofware MIS dla tych rynków. 

W  ofercie znajdują się:
• urządzenia drukujące firmy EFI,
• drukarki roll-to-roll UVgel Canon Colorado,
• stoły cyfrowego cięcia szwajcarskiej firmy ZUND,
• oprogramowanie do produkcji opakowań EngView System,
• oprogramowanie klasy EMS Multipress firmy Dataline Solution,
• Smart LFP Experience Center – szkolenia Lean Managment – 
zarządzanie produkcją i optymalizacja procesów produkcyjnych.
• wsparcie przy uzyskaniu środków finansowania inwestycji,
• wsparcie techniczne i instalacyjne, oraz serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny.

Smart LFP IBMT 
Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wojska Polskiego 2
40-669 Katowice
tel. 603 999 081
DEMO EXPERIENCE CENTER:
tel. 609 912 719

biuro@smartlfp.pl
www.smartlfp.pl
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24 SICO POLSKA utworzona w 2000 r., aktywnie działa na rynku 
poligrafii i reklamy, systematycznie poszerza portfolio oferowanych 
produktów podążając za najnowszymi światowymi trendami. 
W swojej ofercie posiada pełną gamę produktów do sitodruku oraz 
offsetu (farby sitodrukowe - w tym UV, chemię i materiały pomoc-
nicze do sitodruku Alkemi, papier graficzny i folie do laminowania 
termicznego MacData, folie i papiery samoprzylepne, folie specjalne) 
oraz media do druku wielkoformatowego wiodących światowych 
producentów (J&M Textile, Folex, Hanza Flex, Sappi, MACtac). 
Ogromnym zainteresowaniem klientów cieszą się doskonałej jakości 
atramenty do druku sowentowego Triangle firmy InxDigital oraz 
tusze do druku sublimacyjnego firmy Sun Chemical. SICO Polska jest 
autoryzowanym dystrybutorem Mimaki w zakresie maszyn do dru-
ku solwentowego, sublimacyjnego i UV. Systematycznie rozszerza 
ofertę o profesjonalne kalandry włoskiej firmy Monti Antonio oraz 
urządzenia do postprodukcji firmy Kala.

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 Sp. z o.o.

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

sico@sico.pl
www.sico.pl

LFP Industrial Solutions oferuje wsparcie oraz doradztwo dla 
firm specjalizujących się w profesjonalnym, przemysłowym 
druku cyfrowym, a także dla tych którzy dopiero rozpoczyna-
ją swoją „przygodę” z tego rodzaju drukiem. 
Mając do dyspozycji tak szerokie portfolio maszyn, jakie 
oferują nam nasi dostawcy, możemy obsługiwać przed-
siębiorstwa nie tylko z branży poligraficznej, ale również 
producentów tektury, różnego rodzaju opakowań (w tym 
z tektury, blachy, pcv, itd.), stand-ów, POS-ów, czy nawet 
mebli i elementów drewnianych.
Dostarczamy zarówno urządzenia do druku na płaskich 
podłożach, jak i na materiałach elastycznych przeznaczonych 
do druku z roli na rolę.
Zapraszamy na nową stronę Internetową na której znajduje 
się pełna oferta: www.lfp-industrial.pl.

LFP Industrial Solutions 
Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 4
51-415 Wrocław
tel. 71 321 98 83

office@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl
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Reprograf-Grafikus SA to połączenie kompetencji i rozwiązań 
dla sektora druku cyfrowego, wielkiego formatu, fleksograficz-
nego 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
Colour Solutions 
Daniel Cedzyński, cedzynski.daniel@reprograf-grafikus.com.pl,  
698 698 603

Reprograf-Grafikus SA

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

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

Firma TEBA jest dystrybutorem drukarek wielkoformatowych 
i ploterów tnących Mimaki z ponad 30-letnim doświadczeniem. 
Specjalizuje się w rozwiązaniach dla druku UV, solwentowego, tek-
stylnego oraz dostarczaniu wielozadaniowych ploterów tnących 
stołowych, jak również kalandrów i mediów do drukowania. 
Dostarczamy innowacyjne i wszechstronne rozwiązania do 
produkcji reklamy, druku wielkoformatowego oraz przemysłu 
tekstylnego: 
• drukarki UV rolowe i stołowe, drukarki solwentowe, plotery dru-
kująco-tnące, drukarki sublimacyjne, drukarki tekstylne (do dzianin 
i tkanin), plotery tnące rolowe i stołowe;
• wielozadaniowe plotery tnące CB03 oraz CB08 z wymiennymi 
narzędziami, pasem transporterowym i opcjonalnym frezem, plo-
tery tnąco-bigujące LST z automatycznym podajnikiem arkuszy;
• kalandry marki Klieverik, wygrzewarki, laminatory rolowe i stoło-
we, trymery ręczne; 
• oprogramowanie Ergosoft, Wasatch jak i media do druku. 
Zapewniamy profesjonalne doradztwo, szkolenia oraz wsparcie 
serwisowe.

TEBA

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

teba@teba.pl
www.teba.pl

INNOWACYJNIE   PROFESJONALNIE   Z PASJĄ

SCORPIO Sp. z o.o. to jeden z wiodących dostawców materiałów 
i maszyn dla takich dziedzin poligrafii, jak: fleksodruk, offset, 
introligatornia, tampondruk, znakowanie laserowe i druk cyfrowy. 
Dla druku cyfrowego, w tym także wielkoformatowego SCORPIO 
oferuje następujące rozwiązania:

- plotery wielkoformatowe UV szwajcarskiej firmy swissQprint; 
- drukarki inkjet do zadruku opakowań tekturowych firm Xante; 
- drukarki inkjet memjet® do zadruku kopert i etykiet firmy Astro 
Machinery; 
- zgrzewarki dla różnych segmentów przemysłu Miller Weldmaster; 
- oczkarki hiszpańskiej marki Jover; 
- oprogramowanie do optymalizacji procesów produkcyjnych 
firmy Hybrid Software.

Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo 
techniczne na etapie wdrożenia oraz serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny. Zaufaj dostawcy z ponad 30-letnim doświadczeniem.

Scorpio Sp. z o.o.

Ul. Brukowa 28a
91-341 Łódź
tel. 42 613 11 10 

info@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl
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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

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.
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- siedziba

- oddział / salon firmowy
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ArtykuŁów
promocyJnycH
DostAwcy meDiów i mAszyn

1
1

2

API.PL Spółka z o.o.

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

zamowienia@api.pl
www.api.pl

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.
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
VI Oddział w Bydgoszczy, tel. 534 590 080, bydgoszcz@api.pl
VII Oddział w Białymstoku, tel. 534 109 190, bialystok@api.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

Atrium Centrum Ploterowe od 1993 roku jest wiodącym polskim 
dostawcą kompleksowych rozwiązań do produkcji reklamy 
wielkoformatowej. Firma posiada certyfikat ISO 9001. Co roku jest 
honorowana takimi nagrodami jak: Gazele Biznesu, Diamenty 
Forbes’a, Przejrzysta Firma D&B, Złoty Medal MTP, itd...

Atrium jest wyłącznym dystrybutorem drukarek wielkoforma-
towych i ploterów tnących firmy Mutoh, wielkoformatowych 
drukarek UV firmy EFI, ploterów Summa i ARTEMIS oraz lamina-
torów 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 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
Oddział - Gdańsk, tel. 600 081 466, gdansk@atrium.com.pl
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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 

Od 1990 r. działamy w branży maszyn i urządzeń do zdobie-
nia 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 technolo-
gie 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 hafciarskie 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 testując 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!

EPSON EUROPE B.V. 

Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
tel. 22 375 75 00

LFP@epson.pl
www.epson.pl

Drukarka SureColor SC-F3000, to produkcyjny model DTG, wyposa-
żony w wydajny system zasilania 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 druku sublimacyjnego obejmuje całą serię urządzeń, od 
biurkowego formatu A4 - SC-F100, SC-F500 (24”), SC-F6300 (44”) 
oraz SC-F9400H (64”) z dodatkowymi kolorami fluoroscencyjnymi, 
oraz przemysłową SC-F10000 (1,8m) do zastosowań m.in. w pro-
dukcji odzieży sportowej, meblarstwie i reklamie. 
Nowa seria SureColor SC-T, w tym modele SC-T3405 i SC-T5405 
to 4-kolorowe, szybkie i wydajne urządzenia dla biur i pracowni 
projektowych do drukowania projektów CAD. 
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 litro-
wych zasobników z tuszem oraz nowa drukarka SC-R5010/L (64” ) 
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 wydajniejsze urządzenia ML16/32 ML64.
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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 innowa-
cyjnych urządzeń i oprogramowania dla pracowni reklamowych, 
grawerskich oraz zakładów produkcyjnych wykorzystujących róż-
nego 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, lase-
rowe 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 grawe-
rowania pieczątek, środki do znakowania metali, ceramiki i szkła 
laserem (LaserInk i Thermark) i wiele innych. Oferujemy także pełną 
linię pieczątek automatycznych firmy Traxx. Wymieniamy urządze-
nia używane na nowe na korzystnych warunkach, prowadzimy 
także pełny i profesjonalny serwis oferowanych przez nas urządzeń. 
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Haftex Sp. z o.o.

ul. Polna 1
05-124 Krubin koło Warszawy 
(woj. mazowieckie)
tel. 880 177 431 – maszyny, 
oprogramowanie
tel. 888 023 406 – akcesoria 
hafciarskie

haftex@haftex.com
www.haftex.com

Bazując na naszym ponad 20 letnim doświadczeniu w bran-
ży hafciarskiej koncentrujemy się na budowie i produkcji 
maszyn hafciarskich w zaawansowanych, najnowocze-
śniejszych technologiach z wyselekcjonowanych części 
japońskich i innych sprawdzonych dostawców podzespo-
łów na naszej lini produkcyjnej. Oferujemy szeroką gamę 
konfiguracji maszyn hafciarskich jedno i wielogłowicowych 
w bogatym wyposażeniu, z kompleksową obsługą, szkole-
niami, dostawą i oprogramowaniem do tworzenia wzorów. 
Gwarantujemy profesjonalny, skuteczny serwis z szybkim 
czasem reakcji oraz wsparcie posprzedażowe z czterech 
regionów Polski, też na specjalnym forum Haftex Club 
przeznaczonym dla naszych Klientów. W naszym sklepie 
internetowym haftex.com znajdziecie dopełnienie naszej 
oferty w dobre fizeliny, włókniny, nici do haftu, igły Grotz-
-Beckert, hydrofolie, termofolie, bębenki, szpulki i akcesoria 
marki TOWA, nożyczki specjalistyczne Fraliz, duży wybór 
części i tamborków do maszyn różnych marek.
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Integrators

ul. Radziejowicka 170B
05-825 Kałęczyn 

damian@integrators.pl
www.integrators.pl

Laser System Integrators to młoda dynamicznie rozwijająca się 
firma oferująca urządzenia do laserowej obróbki materiałów 
włoskiego producenta Sei Laser. 
Koncentrujemy się na zastosowaniach technologii laserowych do 
cięcia, grawerowania i znakowania wszelkich rodzajów materiałów. 
Do tej pory zaufali nam czołowi polscy producenci POS wybierając 
nasze produkty jako najatrakcyjniejsze w stosunku ceny do jakości. 
W naszej ofercie znajdą Państwo najszybsze na rynku plotery 
laserowe o polu pracy do 8 m2 i mocy do 1200 W oraz systemy 
galvo do znakowania i wycinania materiałów o powierzchni do 
300 x 120 cm. 
Oprócz standardowych urządzeń do cięcia i znakowania 
posiadamy w ofercie specjalistyczne systemy do cięcia tkanin 
z rolki, produkcji opakowań elastycznych, opakowań tekturowych 
do formatu B1 z możliwością bigowania dwustronnego, 
wykańczania etykiet samoprzylepnych oraz do produkcji paneli 
podświetlanych LED LGP.
Zapewniamy eksperckie doradztwo w zakresie technologii 
laserowych, wykonanie prób technologicznych na dowolnym 
materiale, profesjonalne szkolenia z obsługi urządzeń oraz serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny wszelkich urządzeń laserowych.
Zapraszamy do kontaktu.
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Viscar.pl
Interspin  
Łukasz Kołodziej

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

biuro@viscar.pl
www.viscar.pl

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

Blisko współpracujemy z polskimi producentami odzieży i agencja-
mi 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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TT MAGIC S.C.

ul. Bażantów 41B/6
40-668 Katowice
tel. 514 116 695

pawel.gladysz@ttmagic.pl
www.ttmagic.pl

W ofercie TT MAGIC znajdują się urządzenia i materiały do 
termotransferu. Bazując na specjalistycznej wiedzy i wielo-
letniemu doświadczeniu, firma doradzi i pomoże dobrać 
produkty do potrzeb klienta i wykorzystać pełen potencjał 
zakupionych urządzeń.

W obecnych czasach coraz popularniejsza jest pełna 
personalizacja. Technologia termotransferu ułatwia 
produkcję niskonakładową i znacząco ją przyśpiesza, co 
wiąże się z oszczędnością czasu. Termotransfer jest jednym 
z najlepszych sposobów nie tylko na szybką, ale i tanią 
personalizację gadżetów jak kubek, koszulka i wiele innych 
już nawet od 1 sztuki.

Jako że technologia ciągle się rozwija, jednym z najważniej-
szych aspektów firmy TT MAGIC jest ciągłe posprzedażowe 
wsparcie klienta, które jest bardzo istotne przy zakupie 
specjalistycznego sprzętu.

Dzięki niesztampowemu podejściu do tematu firma TT 
MAGIC stara się inspirować klientów nowymi i nietypowymi 
sposobami znakowania przeróżnych produktów – nie tylko 
koszulek i kubków.

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, znakowania gadżetów,  
fleksograficznego i offsetu. Firma oferuje najwyższej klasy usługi, do-
radztwo 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
Colour Solutions 
Daniel Cedzyński, cedzynski.daniel@reprograf-grafikus.com.pl,  
698 698 603
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