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DOSTAWCY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG DO DRUKU UV

API.PL Spółka z o.o.
ul. Okrężna 37 
95-070 Aleksandrów Ł.
Rąbień
tel. +48 42 250 55 95
fax + 48 42 250 55 94 
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, gwa-
rantuje zadowolenie klientów firmy na każdym etapie współpracy.
API.PL jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń firmy Epson do druku sublima-
cyjnego, ploterów UV firmy HandTop oraz pras i kalandrów marki Transmatic.
Ponadto w ofercie znajdują się: laminatory: Drytac, Ecoroll; plotery tnące i try-
mery: Keencut, Summa; oczkarki i stojaki na media: Plastgrommet. API.PL to 
również szeroka oferta mediów i atramentów do druku wielkoformatowego.

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 oferuje plotery do drukowania atramentami UV (na podłożach 
płaskich i z roli) z rodzin Anapurna oraz Jeti. Innowacyjne rozwiązania 
czynią je najwydajniejszymi urządzeniami w swojej klasie. Hybrydowe mo-
dele UV to Anapurna M1600, Anapurna M2050i i największy Anapurna 
M2500i. Dostępny jest model z płaskim stołem – Anapurna M2540i FB, 
a  także wersja pracująca z roli na rolę – M3200i RTR. Ostatnio wpro-
wadzono też ich wersje z utrwalaniem LED UV: Anapurna H2050i LED, 
Anapurna H2500i LED oraz Anapurna RTR3200i LED. Najwydajniejsze 
plotery należą do serii Jeti i są to Titan, Mira z płaskim stołem i ruchomą 
ramą karetki oraz superwydajny hybrydowy Tauro.

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 23 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 
TRUEPRESS JET W3200 UV. W ofercie Atrium są także urządzenia marki 
ARTEMIS z ploterami serii UV-Y (plotery typu flatbed oraz roll-2-roll). Do 
wysokojakościowego druku na gadżetach przeznaczony jest biurkowy 
MUTOH VALUJET 426 UF pracujący w technologii LED-UV.
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sprawiają, że poligrafia nabiera dla młodego człowieka 
zupełnie nowego znaczenia. Bardzo ważne z naszego 
punktu widzenia podczas pracy nad projektem #STU-
DENTPRINTNEWS było wyjście poza schemat klasycz-
nego studiowania i chęć uchylenia rąbka tajemnicy 
z zakresu technologii poligrafii przed naszymi młodszymi 
koleżankami i kolegami z ZTP. Rozwiązania, które szcze-
gólnie zwróciły naszą uwagę, to personalizacja druku, 
technologia nanograficzna, platforma usług serwisowych 
w chmurze internetowej, bieżąca kontrola jakości przy 
wysoko uszlachetnionych opakowaniach, nowoczesny 
panel sterujący wprowadzający operatora maszyny na 

poziom użytkownika mobilnego kokpitu i elementy urzą-
dzenia domu wykonane ze stosu arkuszy odpowiednio 
wyciętych i uformowanych w warstwy. Motto »Touch 
the future« wyraźnie można było poczuć na tegorocznej 
edycji targów, przemierzając kolejne stoiska w 17 halach 
wystawowych. Większość producentów maszyn offse-
towych w swoich interaktywnych pokazach szczególny 
nacisk kładła na detekcję błędów. Takie rozwiązania, jak 
numerowanie arkuszy oraz porównywanie ich zgodności 
z plikiem PDF, wpisały się już w pewien standard nowo 
produkowanych maszyn. Motywem przewodnim targów 
była wszechobecna cyfra i również w naszych relacjach 
znaczny nacisk kładliśmy na odpowiedź na pytanie, 
dlaczego producenci maszyn offsetowych cenią sobie 
połączenie z drukiem cyfrowym, który jest wyraźnym 
obszarem do ekspansji. Projekt #STUDENTPRINTNEWS 
pozwolił nam na podwyższenie kwalifikacji w zakresie 
najnowszych technologii wykorzystywanych w poligra-
fii, a także nawiązanie międzynarodowych kontaktów 
w branży. Szczególne podziękowania kierujemy do 
partnerów naszego projektu i patronów medialnych, 
dzięki którym mogliśmy zrealizować ten projekt, m.in.: 
3M, Reprograf, Lotos Poligrafia, Böttcher, Heidelberg, 
Xerox, Presafe, SAIP”.
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Jetpol.pl
ul. Jeżynowa 14 A
70-892 Szczecin
tel. 696 216 718 
607 681 993
jetpol@jetpol.pl
www.jetpol.pl

Jetpol.pl tworzą profesjonaliści z ponad piętnastoletnim doświadcze-
niem w branży poligraficznej.
Oferta zawiera m.in. maszyny, media, oprogramowanie ERP, a także usługi 
wsparcia administracyjno-serwisowego dla branży reklamowej oraz przemy-
słowej. Jako jedyni w Polsce reprezentujemy sprzęt czołowego producenta 
maszyn wielkoformatowych NOECHA, które wyróżniają się niezawodnością 
i 3-letnią gwarancją. Gwarantujemy Państwu wysokiej jakości sprzęt, a także 
fachowe doradztwo i profesjonalną obsługę.

Igepa Polska Sp. z o.o.
ul. Siwka 11
31-588 Kraków
tel. 666 854 983,
plotery@igepa.pl
www.igepa-viscom.pl

Autoryzowany dystrybutor ploterów Roland; w ofercie rodzina ploterów UV 
LED tej marki: Roland UV LEF-12/ LEF-20/ LEF-300 – niewielkie drukarki 
UV do druku na szkle, drewnie, płytach z tworzyw sztucznych (PCV, PLEXI, 
PET), na gadżetach, obudowach smartfonów, tabletów. Roland Versa UV 
LEJ-640 – hybrydowy ploter UV do zadruku sztywnych materiałów o grubości 
do 13 mm (folie, płyty PP, PCV, pleksi, tektura) oraz do druku z roli na rolę. 
Roland Versa UV LEC-540 / LEC-330 – plotery UV ze zintegrowaną funkcją 
cięcia. Rewolucja w przemyśle opakowań, prototypów, etykiet.

Europapier Polska Sp. z o.o.
Magazyn centralny:
Pass 20 J
05-870 Błonie k. Warszawy
tel. 801 989 800
office@europapier.pl
www.europapier.pl

Europapier Polska jest jednym z czołowych dystrybutorów podłoży do druku 
i mediów do reklamy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Naszą ofertę 
opieramy na produktach renomowanych, międzynarodowych producentów. 
Nasz asortyment stanowią m.in.: papiery graficzne (m.in. powlekane, offse-
towe, etykietowe, samokopiujące, objętościowe), papiery biurowe, papiery 
kreatywne pod marką Papierowy Dizajn, materiały opakowaniowe (m.in. 
tektury faliste, lite, powlekane, papiery pakowe), media reklamowe: folie, 
laminaty, papiery (blueback, whiteback, citylight, tapety), banery, tkaniny 
typu canvas, tworzywa sztuczne, systemy ekspozycji.

Fujifilm Sericol Polska  
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

Światowej klasy platformy drukarskie:
Seria Uvistar  
Ekonomiczne rolowe i hybrydowe 4- i 8-kolorowe drukarki (3,5 m i 8 m)  
Seria Inca Onset X  
Najszybsze na świece wielkoformatowe drukarki płaskie – do 900 m2/h  
Seria Acuity Advance Select  
Najbardziej popularne drukarki płaskie z opcją roli, białego i lakieru  
Acuity LED 1600 II  
Wysokiej jakości drukarki hybrydowe z najnowocześniejszym utrwalaniem 
ledowym UV

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 marki Roland. Najnowszym ploterem z działu urządzeń dedy-
kowanych do druku UV jest ploter Roland Versa UV LEF 30 0. Jest to ploter 
o wymiarach 770 x 330 mm o fotograficznej jakości druku. Urządzenie drukuje 
w 6 kolorach: CMYK+BIały+Lakier. Roland Lef300 sprzedawany jest wraz 
z nowym RIP VersaWorks Dual RIP. Urządzenie umożliwia zadruk na takich 
materiałach, jak: akryl, drewno, plastik, metal, szkło, materiały tekstylne, skóra, 
ekoskóra. Ploter dodatkowo został wyposażony w stół z podsysem, co znacznie 
ułatwia druk na materiałach o bardzo niskich gramaturach.

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: 0,76–3,20 m; 
gramatury: 190–900 g/m2.
Certyfikacje: HP LATEX, NO CURLING, OEKO-TEX, SAFETY FOR TOYS.
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P.H.U. PolKos  
Mariusz Kosior
ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz
polkos@polkos.com.pl
www.polkos.com.pl

PolKos oferuje szybki i ekonomiczny ploter Roland VersaUV LEF-300. Obszar wy-
druku LEF-300 został rozszerzony do 770 × 330 mm. Cztery głowice drukujące 
i dwie lampy UV-LED umożliwiają drukowanie dwukierunkowe około 1,6 razy 
szybciej niż w poprzednich modelach. Kolory biały i lakier (połysk) z atramentem 
są wyrzucane przez dwa rzędy dysz. EF-300 umożliwia drukowanie na wielu 
podłożach, jak PET, ABS, poliwęglan, i materiałach miękkich, jak TPU i skóra. Stół 
próżniowy daje możliwość łatwego mocowania cienkich i miękkich materiałów 
w miejscu druku. Ploter może drukować elementy do 100 mm wysokości.

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 marki Mimaki. Oferu-
jemy wszystkie typy ploterów certyfikowanych w Unii Europejskiej. TeBa 
w swojej ofercie ma plotery UV LED do każdego medium, począwszy od 
małych elementów w postaci gadżetów reklamowych po urządzenia do 
druku na płytach w rozmiarze 2 × 3 m. Plotery stołowe UJF dostępne są 
w formatach A3 i A2. TeBa jako pierwsza w Polsce przedstawia najnowsze 
urządzenie UV LED Mimaki  UJF 7151 plus, o formacie stołu 71 × 51 cm. 
Większe urządzenia Mimaki to seria JFX o dwóch rozmiarach: JFX2513  
(250 × 130 cm) i JFX500-2131 (210 × 310 cm).

Ves Ploter S.C.
ul. Chojnowska 6 C
03-583 Warszawa
tel./fax 22 633 36 14
vesploter@vesploter.pl
www.vesploter.pl

Ves Ploter jest dystrybutorem japońskiej firmy Graphtec, czołowego pro-
ducenta ploterów tnących. W naszej ofercie znajdują się: 
• rolkowe i tablicowe plotery tnące umożliwiające precyzyjne wycięcie 

po obrysie grafiki dowolnego kształtu, wydrukowanej dowolną metodą;
• plotery hybrydowe drukujące atramentami UV - umożliwiające wydruk 

na materiałach miękkich i sztywnych o grubości do 30 mm;
• plotery płaskie drukujące atramentami UV – umożliwiające wydruk 

na materiałach płaskich o grubości do 120 mm;
• plotery drukujące solwentowe i atramentowe firm Canon, Epson, 

Naniva, Mutoh.

Plotserwis
M. Janicki, M. Mrugała Sp.J.
ul. Cicha 4 
45-824 Opole 
tel. 77 441 70 71 
fax 77 457 78 76 
biuro@plotserwis.pl 
www.plotserwis.pl

Wiodący w Polsce dystrybutor maszyn wielkoformatowych i materiałów do 
druku. Posiada wyłączność na dystrybucję w kraju drukarek wielkoforma-
towych UV Docan, zadrukowujących z fotograficzną jakością podłoża o do-
wolnej kolorystyce i strukturze, sztywne i elastyczne do grubości 100 mm. 
Maszyny wyposażone w japońskie głowice Konica Minolta 1024, trwałe 
japońskie prowadnice liniowe i mechanizmy śrubowe, poprawiające 
rozdzielczość i jakość druku; mogą też być wyposażone w najnowsze 
głowice Ricoh Gen5. Wszechstronna obsługa, pełna oferta materiałów 
eksploatacyjnych i atramentów oraz profesjonalny serwis. 

SCORPIO Sp. z o.o.
ul. Brukowa 28 A 
91-341 Łódź 
tel. 42 613 11 42 
fax 42 640 51 95
digital@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

W ofercie wiodący producenci maszyn i urządzeń do druku i uszlachetniania UV:
• swissQprint – plotery wielkoformatowe UV o szer. stołu do 3,2 m, do 

zadruku powierzchni płaskich i mediów rolowych. Możliwość druku prac 
z efektami 3D, zwiększona o 50% rozdzielczość druku, pozwalająca od-
wzorować grafiki z jakością bliską offsetowej.

• MGI – systemy do cyfrowego uszlachetniania i złocenia wybiórczego JETvar-
nish 3D, dostępne w wersjach arkuszowych od formatu SRA3 do B1+ i w wer-
sji rolowej o szer. roli do 400 mm. Wyposażone m.in. w opatentowany system 
pasowania ARS oparty na skanerze, umożliwiający precyzyjne pasowanie.
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UV Printer

ul. Królowej Jadwigi 219 A/7 
30-218 Kraków 
tel. +48 508 38 96 28  
k.kanturski@uvprinter.pl   
www.UVprinter.pl

Dystrybutor przemysłowych profesjonalnych drukarek UV do zadruku na 
gadżetach i powierzchniach płaskich. Idealne maszyny w przystępnej cenie. 
Zakres wielkości stołu: 0,6 × 0,9 m, 1 × 1,5 m, 1,3 × 1,5 m. Maksymalna 
wysokość przedmiotu do druku 20 cm. Głowice Epson DX7, chłodzenie wod-
ne. Kolorystyka 2 × CMYK + 2 × White. Prędkość zadruku do 16 m2/h. 
Maksymalna rozdzielczość 1440 × 2880 dpi.


