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TeBa
Natolin 46 B  
92-701 Łódź
tel. 42 639 51 87
fax 42 636 12 01
teba@teba.pl 
www.teba.pl

TeBa jest generalnym dostawcą ploterów japońskiej firmy Mimaki. Oferu-
jemy wszystkie typy ploterów certyfikowanych w Unii Europejskiej. TeBa 
w swojej ofercie posiada  plotery UV LED do każdego medium, począwszy 
od małych elementów w postaci gadżetów reklamowych po urządzenia do 
druku na płytach w rozmiarze 2 na 3 metry. Plotery stołowe UJF dostępne 
są w formatach A3 oraz A2, seria JFX o polu zadruku 130cm na 250cm 
i 2 na 3 metry. Do druku z roli na rolę przeznaczony jest b. szybki ploter 
UJV500 – 160. Oprócz kolorów podstawowych dostępne są: atrament 
biały, bezbarwny oraz primer, które są nakładane automatycznie. Połączenie 
UVLED i solwentu dostępne jest w ploterach SUV.
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Derya Sp. z o.o.
Ul. Podleska 32 
43-100 Tychy                                                                        
tel. 32 216 86 80    
derya@derya.com.pl      
www.derya.com.pl

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
• Horizon International Co. – maszyny introligatorskie
• Ryobi MHI – maszyny drukujące
• Foliant – maszyny foliujące
• Uchida – liczarki
Ponadto oferujemy sprzedaż kleju firm Fuller, Henkel i Eukalin oraz sprzedaż 
drutu galwanizowanego. 
Serwis doradczo-techniczny, dokładne szkolenia w zakresie obsługi oraz 
dostęp do części zamiennych.

Duplo Polska Sp. z o.o.
ul. Cyklamenów 1
04-798 Warszawa
tel. 22 845 70 23
fax 22 845 70 27
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl

Firma Duplo Polska jest bezpośrednim przedstawicielem handlowym pro-
ducenta sprzętu introligatorskiego, firmy Duplo International Ltd. W ofercie 
Duplo znajdują się: oklejarki PUR i EVA, linie do oprawy zeszytowej, fal-
cerki, zbieraczki, urządzenia tnąco-bigujące, powielacze cyfrowe, układarki, 
urządzenia lakierujące UV, bigówki, trójnoże, foliarki, oklejarki do oprawy 
twardej dla niskich nakładów, wycinarki do wizytówek.

Introzap Sp. z o.o.
ul. S. Grota Roweckiego 4
43-100 Tychy
tel. 32 326 25 86
fax 32 326 25 89
biuro@introzap.pl
www.introzap.pl

INTROZAP, przedstawiciel firmy Kolbus w Polsce, oferuje: maszyny introliga-
torskie, materiały eksploatacyjne, części zamienne, wysoko wykwalifikowany 
serwis, doradztwo techniczne i projektowe. Maszyny Kolbus, m.in.: linie do 
oprawy złożonej i prostej (zbieraczki, oklejarki, trójnoże), automaty do produk-
cji okładek; maszyny do: uszlachetniania okładki, obwolutowania, cięcia; linie 
do produkcji luksusowych pudełek; linie do przygotowywania wkładów 
pod oprawę złożoną; prasy, maszyny do wkładania tasiemki zakładkowej.   

Avargraf Sp. z o.o.
ul. Taneczna 7A
02-829 Warszawa
tel. 22 331 33 33
fax 22 331 33 34
avargraf@avargraf.com.pl
www.avargraf.com.pl

• krajarki, trójnoże, utrząsarki, systemy cięcia PERFECTA
• falcerki dziełowe i farmaceutyczne oraz linie mailingowe GUK
• automatyczne bigówko-perforatorki BACCIOTTINI
• zbieraczki pionowe, linie do oprawy zeszytowej, oklejarki do oprawy miękkiej BOURG
• wiertarki i systemy do wiercenia papieru DÜRSELEN
• automatyczne linie zbierająco-szyjące do oprawy zeszytowej, zszywarki i głowice 

do szycia drutem HOHNER
• maszyny do nisko i średnio nakładowej oprawy twardej SCHMEDT
• systemy nawilżania powietrza MERLIN
• podnośniki do stosu papieru, urządzenia do laminowania na gorąco, sztancowania, 

banderolowania etykiet, wycinania skorowidzów, zaokrąglania rogów, prasy, liczarki. 
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Oficyna Wydawnicza  
EL-Press sp.j.
Wojciech Samoliński  
Marek Tytuła
ul. Vetterów 3
20-277 Lublin
tel. 81 444 10 84
fax 81 444 10 84
marketing@el-press.pl
www.el-press.pl

Oferujemy: 
• Foliowanie: PET / silver / gold / hologram / rainbow / błysk

 OPP / błysk / mat / soft touch / scuff free (odporna na zarysowania)
 (dobowe możliwości przerobowe na poziomie 100 000 ark.)

• Lakierowanie UV – błysk, mat, strukturalne
• Laminacja okienek oraz możliwość laminacji pasami
Wdrożony System ISO 9001, wieloletnie doświadczenie, wysoka jakość, szybkość 
działania.
Foliowanie na laminatorach: Billhoefer, Paperplast do formatu B-0 (cięcie: hot 
knife, flying knife, rotacyjny)
Lakierowanie sitodrukowe na automacie cylindrycznym klasy Sakurai oraz płaskim 
Svecia do formatu A-0.
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Agfa Graphics NV  
(Spółka Akcyjna)  
Oddział w Polsce
Oxygen Park Budynek B,
ul. Jutrzenki 137A,
02-231 Warszawa
tel. 22 31 11 900
fax 22 31 11 966 
info.pl@agfa.com
www.agfa-polska.pl 

Agfa Graphics jest dostawcą kompletnych systemów drukowania wielkoforma-
towego UV. Oferta obejmuje zarówno urządzenia hybrydowe z serii Anapurna M 
drukujące na materiałach o szerokości do 2,5 m, rolowe Anapurna M3200 RTR 
(do 3,2 m) lub z płaskim stołem Anapurna M2540 FB, a także bardzo wydajne, 
przemysłowe maszyny Jeti Titan S/HS. 
Jesteśmy również dostawcą atramentów zarówno utrwalanych promieniowa-
niem UV jak i solwentowych. 
Dla oferowanych produktów i systemów zapewniamy pełne wsparcie tech-
niczne, szkolenia i konsultacje. 

Alma Trend sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 2
40-669 Katowice
tel./fax 32 202 84 20
tel. kom. 609 912 719
pawel.kujawa@almatrend.com.pl
www.dobreplotery.com.pl

Oferta ploterów do druku wielkoformatowego obejmuje:
• Solwentowe (Roland)
• Grand format (Keundo)
• Plotery UV (Roland, EFI, QRES Technologies)
• Alma Trend Lightpanel UVS System do drukarek z głowicami Epsona
• Sublimacyjne (Roland, Keundo, EFI )
• Atramentowe i pigmentowe (Canon, Epson)
• Urządzenie do szybkiej aplikacji na płytach Bubble-Free

API.PL Spółka z o.o.
95-070 Aleksandrów Łódzki
Rąbień ul.Okrężna 37
tel. 42 250 55 95
fax 42 250 55 94
lodz@api.pl
www.api.pl

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem ploterów UV marki Handtop. Są to 
nowoczesne i precyzyjne urządzenia do druku z roli na rolę i na materiałach 
płaskich zbudowane w oparciu o głowice w technologii grayscale. Zapewnia-
my instalację, profilowanie barwne i serwis na terenie całej Polski.

Atrium  
Centrum Ploterowe
ul. Gosławicka 2d
45-446 Opole
tel. 77 458 16 81
fax 77 458 16 82
biuro@atrium.com.pl
www.atrium.com.pl

Atrium Centrum Ploterowe od 22 lat jest czołowym polskim dostawcą 
maszyn i materiałów do druku wielkoformatowego. Firma ma za sobą 
kilka tysięcy instalacji.
W zakresie druku UV Atrium oferuje najwyższej klasy plotery marki SCREEN 
– jedną z najciekawszych maszyn jest innowacyjny i produkcyjny TRU-
EPRESS JET W3200 UV. W ofercie Atrium są także urządzenia marki JETRIX 
z ploterami typu flatbed serii KX oraz ekonomiczne plotery rolowe i stołowe 
ARTEMIS FR. Do wysokojakościowego druku na gadżetach przeznaczony 
jest biurkowy MUTOH VALUJET 426 UF pracujący w technologii LED-UV.

P.P.H.U. BRETAR
Barbara Wieczorek
ul. Joselewicza 3 lok. 1
42-200 Czestochowa
tel. 34 365 62 94
fax 34 368 32 54
barbara@max.net.pl
www.dickson-coatings.pl

Agencja Handlowa fabryki Dickson Coatings – Francja – producenta 
mediów dla druku wielkoformatowego:
solwent, eko-solwent, UV, latex. Banery PVC i ekologiczne EverGreen.
Zastosowania: indoor, outdoor, tapety, dekoracje ścienne, display, roll-up. 
Trudnozapalność:
M1, M2, B1, Euroklasa: B-s1-d0, B-s2-d0. Szerokości: 0.76 m–3.20 m; 
gramatury:190-900 g/m2.
Certyfikacje: HP LATEX, NO CURLING, OEKO-TEX, SAFETY FOR TOYS.
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Color Laboratory MD 
Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 40a
02-496 Warszawa 
tel. 691 667 802
info@color-laboratory.com
www.color-laboratory.com

W Firmie Color Laboratory MD zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla drukarni 
wielkoformatowych oraz firm zajmujących się produkcją reklam. W naszym portfolio 
znajdą Państwo urządzenia i atramenty do wielkoformatowego druku cyfrowego. 
Firma Color Laboratory MD jest wyłącznym, autoryzowanym Partnerem Handlowym 
i Serwisowym producenta ploterów FLORA na rynku polskim.
Nasza oferta obejmuje:
• PLOTERY FLORA: solwentowe, eco-solwentowe, UV do druku z roli na rolę, UV 

płaskie, UV hybrydowe (flat&roll-to-roll).
• Atramenty europejskiego producenta Chimigraf
• Szeroki asortyment części zamiennych do różnych typów drukarek wielkoformatowych
• Serwis oraz kalibrację kolorystyczną ploterów wielkoformatowych
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LFP Industrial Solutions  
Sp. z o.o.  
ul. Kwidzyńska 11
51-415 Wrocław       
tel. 71 321 98 83     
office@lfp-industrial.pl 
tel. 71 321 98 83
www.lfp-industrial.pl

Jesteśmy wyłącznym, autoryzowanym dystrybutorem firmy Durst. W naszym 
portfolio znajdują się wszystkie wielkoformatowe urządzenia drukujące z roli 
na rolę oraz do druku na podłożach płaskich. Posiadamy własny magazyn 
tuszy UV oraz wodnych, z którego realizujeme wysyłki tego samego dnia. 
Nasi przeszkoleni i certyfikowani inżynierowie realizują usługi gwarancyjne 
i pogwarancyjne do wszystkich typów maszyn Durst. 

Dyskret Sp. z o.o.
ul. Słupska 45
60-458 Poznań
tel. 61 849 88 88
fax 61 849 88 71
dyskret@dyskret.pl
www.dyskret.pl

Niszowe media do druku wielkoformatowego, offsetowego oraz sitodruku – 
m.in. folie bez kleju, łatwe w aplikacji i demontażu, nie zostawiające śladów:
• PENSTICK – adhezyjna, do gładkich i błyszczących powierzchni
• ClingZ – elektrostatyczna, do większości powierzchni wewnętrznych 
Materiały do grafik na asfalcie, ścianach, elewacjach, podłogach, wykładzi-
nach, tapicerowanych krzesłach itp.; atest na palność i poślizg:
• ASPHALT ART i TEX WALK. 
Folie tablicowe oraz inne o szerokich zastosowaniach.

SICO Polska Sp. z o.o.
ul. Daniszewska 10
03-230 Warszawa
tel. 22 814 50 01/03/33/34
fax 22 814 50 91
sico@sico.pl
www.sico.pl

Jaśniejszy i szybszy ploter do druku solwentowymi atramentami UV
Mimaki JV400 – 130/160 SUV 
• Solwentowe atramenty UV dające gładkie, lśniące obrazy o znakomitej 

rozdzielczości kolorów
• Wysoka odporność na zadrapania i warunki atmosferyczne
• Szybkie schnięcie – zwiększona wydajność
• Druk w 4 kolorach
• Duża trwałość w zastosowaniach we wnętrzach i na zewnątrz pomieszczeń
• Duże prędkości druku do 18,1 m2 na godzinę
• Dwie szerokości druku (1371 mm lub 1620 mm)
• Wydruk opuszcza urządzenie całkowicie wysuszony, gotowy do dalszego 

przetwarzania

P.H.U. PolKos  
Mariusz Kosior
ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz
polkos@polkos.com.pl
www.polkos.com.pl

Firma PolKos oferuje szybki i ekonomiczny ploter Roland VersaUV LEF-20, 
o płaskim przesuwnym stole i obszarze pracy 508 × 330 mm, służący do za-
druku obiektów o grubości do 10 cm, m.in. gadżetów, płyt kompaktowych, 
kart telefonicznych, kredytowych, laptopów. Drukuje z fotograficzną rozdziel-
czością 1440 dpi ekologicznymi atramentami Roland ECO. Biały atrament 
i lakier pozwalają na wykończenie matowe lub błyszczące oraz tworzenie 
tekstur. Wyposażony jest w system utwardzania atramentu UV-LED.

Plus Digital
ul. Kraszewskiego 7
85-240 Bydgoszcz
tel. 502 244 329
tel./fax 52 320 46 40
biuro@plusdigital.pl
www.plusdigital.pl

Plus Digital jest wyłącznym przedstawicielem firmy Magenta-Vision która 
jest europejskim producentem wysokiej jakości tuszu UV z powodzeniem 
używanych przez polskich i europejskich producentów wydruków wielkofor-
matowych zaopatrzonych w urządzenia marek NUR, HP, EFI, VUTEK, DURST, 
ZUND, INCA. Wysoką jakość naszych usług zapewniamy przez wsparcie tech-
niczne naszych rezydentów serwisowych na terenie Polski. Dostarczamy części 
zamienne i lampy UV oraz drukarki używane wielu znanych producentów.
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Fujifilm Sricol Sp. z o.o. 
ul. Muszkieterów 15a 
02-273 Warszawa 
tel. 22 868 63 22 
fax 22 868 63 25 
sprzedaz@fujifilmsericol.com 
www.fujifilmsericol.com.pl

Fujifilm oferuje cyfrowe urządzenia drukujące z utrwalaniem UV, tusze UV, a tak-
że wsparcie techniczne dla tej technologii. W ofercie firmy są m.in. drukarki UV:
• płaska Inca Onset R40i (nowość)
• 8-kolorowa rolowa UV Uvistar Pro
• 4-kolorowa rolowa Uvistar II  
• rolowa Acuity F, z najnowocześniejszym utrwalaniem LED UV (nowość)
• płaskie Acuity Advance Select i Advance Select HS, z opcją roli
• hybrydowa Acuity UV LED 1600: CMYK, Light Cyan, Light Magenta, biały, 

lakier.


