
M A I N  T O P I C S  N E W S D R U K  3 D
DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ DO DRUKU CYFROWEGO W MAŁYM FORMACIE  

(MASZYNY, URZĄDZENIA, MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, SOFTWARE,  
PODŁOŻA DO DRUKU, SERWIS I OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA) 

PHZ i ITH Intrex  
Wanda Szperlińska
Sady, ul. Za Motelem 7
62-080 Tarnowo Podgórne 
tel. + 48 61 8417 203 
fax + 48 61 8417 207
intrex@intrex.pl
www.intrex.pl 

Intrex jest dystrybutorem urządzeń do znakowania, etykietowania, druku 
cyfrowego i kontroli wizyjnej oraz producentem autorskich rozwiązań po-
zycjonowania i prowadzenia produktu, doskonale sprawdzających się przy 
etykietowaniu opakowań. W swojej ofercie Intrex posiada rozwiązania an-
gielskiej firmy Domino w zakresie druku wysokiej jakości zmiennych danych 
na etykietach, arkuszach i drukach masowych.

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

Nasza firma zajmuje się dystrybucją urządzeń drukujących firmy Epson. Oferu-
jemy rozwiązania dla biznesu – seria WorkForce, dla przemysłu opakowań – 
ColorWorks (C7500). Dysponujemy urządzeniami umożliwiającymi osiągnięcie 
wysokiej jakości druku artystycznej i profesjonalnej fotografii w formacie A3 
i większym – seria SC-P oraz seria SC-T dla wydruków CAD. Dostarczamy 
także tusze do drukarek oraz elementy eksploatacyjne i akcesoria, w tym 
oprogramowanie ripujące do wyżej wymienionych serii.

Digicom 
ul. Łęczycka 55
95-100 Zgierz
tel. +48 42 715 43 96
fax +48 7154396 w. 24
biuro@digicom.com.pl
www.digicom.com.pl

Digicom to dostawca kompleksowych rozwiązań z zakresu profesjonalnego 
druku. Dopasowujemy rozwiązanie do każdego z projektów indywidualnie.
Drukarnia, która potrzebuje obsłużyć niskie nakłady i krótkie serie? Zakład 
produkcyjny, który we własnym zakresie chce drukować instrukcje obsługi? 
Znasz technologię Riso? Niskie koszty produkcji, szybkość działania, łatwość 
obsługi – to sprawia, że powielacze Riso obniżają koszty druku. Skontaktuj 
się z nami, a nasi analitycy dobiorą odpowiednie rozwiązanie.

Avery Zweckform GmbH
Polskie przedstawicielstwo 
handlowe
ul. Górecka 106
61-483 Poznań
tel. 61 898 27 46 

Avery/Zweckform to światowy producent etykiet samoprzylepnych oraz lider 
innowacyjnych rozwiązań obejmujących materiały samoprzylepne. Najwięk-
szym priorytetem firmy od zawsze było i nadal jest oferowanie możliwie naj-
większych korzyści użytkownikom swoich produktów. Począwszy od etykiet, 
w tym nowego asortymentu etykiet PCL 3 do zadruku cyfrowego, poprzez 
papiery, a skończywszy na identyfikatorach samoprzylepnych i wizytówkach 
– wysokiej jakości produkty Avery Zweckform do indywidualnego zadruku 
są powszechnie znane i cieszą się ogromną popularnością. 

DKS Sp. z o.o.
Centrala
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
tel. 58 30 90 307
kom. 664 042 295
poligrafia@dks.pl
www.dks.pl 

Dostawca kompleksowych rozwiązań do druku cyfrowego. Ponad 20 lat 
doświadczenia na rynku urządzeń drukujących. Handel i serwis gwarancyjny 
oraz pogwarancyjny w 11 oddziałach. Maszyny nowe i poleasingowe.
• Autoryzowany dostawca zaawansowanych maszyn produkcyjnych do 

druku cyfrowego.
• Introligatornia online, m.in. oprawa zeszytowa, oprawa klejona.
• Introligatornia offline dla drukarń cyfrowych i offsetowych.
• Rozwiązania wielkoformatowe do druku grafiki oraz CAD i GIS.
• Oprogramowanie dla drukarń.

www.akademia–wiedzy.eu 
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