
DOSTAWCY URząDzEń, MATERIAŁóW I USŁUG  
W zAKRESIE DRUKU NA TEKSTYLIACh

EKSTREME Centrum DTG
ul. Trakt Lubelski 410
04-667 Warszawa
tel. 22 740 44 16
mobile 515 174 789
contact@ekstreme.pl
www.ekstreme.pl

Wyłączny dystrybutor na Polskę urządzeń marek DTG Digital, Rapid Label 
Systems, U-Print. 
• DTG Digital – nowoczesne drukarki do bezpośredniego druku na tekstyliach; 

oprogramowanie PrintPro i IQ-rip, atramenty DTG Tex, części zamienne
• Rapid Label Systems – rolowe systemy cyfrowe do krótkoseryjnego, pełno-

kolorowego druku etykiet w technologii MemJet; urządzenia wykańczające, 
oprogramowanie, media, atramenty, części zamienne

• U-Print – innowacyjne drukarki transferowe TransSlam z białym tonerem 
do druku na tekstyliach i twardych podłożach; oprogramowanie, papiery, 
materiały eksploatacyjne

• doradztwo, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

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

Dostarczamy szeroki asortyment maszyn i materiałów do sitodruku oraz druku 
cyfrowego na tekstyliach: drukarki karuzelowe, podsuszarki, farby, chemię 
i materiały pomocnicze do sitodruku; zestawy do druku separacji dla sitodruku; 
kompletne rozwiązania do sublimacji w małym i dużym formacie; plotery 
do druku DTG; drukarki do druku metrażowego reaktywnego. Doradzimy, 
zainstalujemy i przeszkolimy. Zadbamy o serwis posprzedażowy. Końcowe 
zadowolenie klienta jest naszym priorytetem.

KML Solutions sp. z o.o.
ul. Ateńska 61
03-978 Warszawa
tel. 22 610 35 86
fax. 22 610 36 03
biuro@kmlsolutions.pl
www.kmlsolutions.pl

Oferta KML Solutions oparta jest na ploterach ekosolwentowych,  UV oraz 
sublimacyjnych. Najnowszym ploterem z działu druku na tekstyliach jest ploter 
Roland Texart RT640. Urządzenie o szerokości 160 cm z wyjątkowa jakością dru-
ku w konfiguracji 4 lub 8 kolorów. Ploter drukuje z prędkością do 22 m2/godz.
W trybie produkcyjnym. Maksymalna prędkość to 32,6 m2/godz. Posiada 
unikatowy system prowadzenia mediów podczas druku. Przy wyborze konfi-
guracji z dodatkowymi kolorami pomarańczowym i fioletowym, maszyna jest 
dostarczana z dodatkowym oprogramowaniem RIP Ergosoft Roland Edition. 

Firma zbudowana przez specjalistów z ponad 12-letnim doświadczeniem 
w sprzedaży i serwisie drukarek wielkoformatowych oraz urządzeń i ak-
cesoriów.
• SPRZEDAŻ DRUKAREK WIELKOFORMATOWYCH: ecosolwentowe/solwen-

towe/do tkanin/UV
• SERWIS DRUKAREK WIELKOFORMATOWYCH: Roland, Mimaki, Mutoh 

i inne; profesjonalizm/konkurencyjne ceny
• ATRAMENTY: ecosolwentowe/solwentowe/sublimacyjne/UV
• URZĄDZENIA I AKCESORIA DLA DRUKARNI WIELKOFORMATOWYCH: 

laminatory/zgrzewarki/nawijarki/suszarki/laminaty/oczkarki

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

K+L Biuro Handlowe  
Polska Sp. z o. o.
ul. Manewrowa 7 
92-517 Łódź
tel. 42 649 22 12
fax 42 649 22 13
biuro@kplusl.com.pl
www.kplusl.com.pl

K+L jest wyłącznym przedstawicielem światowej klasy producentów 
materiałów do sitodruku i tampondruku. Oferta dla branży tekstylnej to 
produkty wodne, plastizolowe, silikonowe oraz rozcieńczalnikowe do druku 
na bawełnie, materiałach syntetycznych i ich mieszaninach, na powierzch-
niach impregnowanych oraz innych podłożach. Posiadają one deklarację 
zgodności z Öko-tex standard 100 i spełniają normę EN-71. Proponujemy 
również materiały światłoczułe, siatki sitodrukowe, zmywacze oraz szablony 
sitodrukowe.

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. Nasza 
firma jako pierwsza w Polsce wdrożyła systemy druku cyfrowego na tek-
styliach. Dostarczamy prasy płaskie i rolowe, atramenty i papier do druku 
transferowego. Oferta nasza poszerzyła się o szereg nowości do druku 
na tekstyliach. Do druku na papierze transferowym jest to nowa seria JV 
150, JV300 i najszybsza maszyna w swojej klasie TS500-1800. Do druku 
bezpośredniego: TX500-1800DS do tkanin i niektórych dzianin poliestro-
wych oraz TX500-1800B do dzianin i tkanin  naturalnych i poliestrowych, 
z pasem transporterowym. Dużym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania 
sprawdzone TS34-1800, JV34-260, JV5-160.
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