
M A I N  T O P I C S  N E W S

www.akademia–wiedzy.eu 

DOSTAWCY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG DO DRUKU NA TEKSTYLIACH

AMATEC Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2
55-010 Radwanice  
k. Wrocławia
tel. 71 311 77 70,
kom. 609 47 87 67
adam@amatec.pl
www.amatec.pl

AMATEC to część skandynawskiej grupy firm SCANTIMA, prowadzącej 
od prawie 50 lat działalność handlową, serwisową i doradczą w zakresie 
szycia i  zdobienia tekstyliów. Na łamach ŚD gościmy przez wzgląd na 
drukarki DTG (do druku bezpośredniego na odzieży i wykrojach), których 
jesteśmy dystrybutorem od ponad 6 lat. Oferujemy przemysłowego Kornita 
z 3 różniącymi się wydajnością i polem zadruku drukarkami: Breeze, Storm II 
i Avalanche, a także komercyjnego Polyprinta, którego flagowy produkt TexJet 
PLUS jest najpopularniejszym modelem drukarki DTG w Polsce.
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ADP Polska
ul. Błękitna 70
04-663 Warszawa
tel./fax 22 773 85 75
biuro@adppolska.pl
www.adppolska.pl

ADP s.c. oprócz sprzedaży najwyższej jakości sprzętu i materiałów do druku 
wielkoformatowego (m.in. laminatorów, drukarek, ploterów tnących, oczka-
rek, listew tnących) jest dostawcą urządzeń do drukowania na tekstyliach. 
W ofercie: drukarki Mimaki JV150/JV300, kalandry rolowe Kala i Monti 
Antonio, prasy płaskie, doskonałej jakości atramenty sublimacyjne, pig-
mentowe i wodne, materiały do druku sublimacyjnego. 
Najwyższej jakości serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, w tym części za-
mienne, profile ICC, naprawa mechaniki i elektroniki do maszyn: Mimaki, 
Mutoh, Roland, Asbru. 

Alubest UG
An de Lehmkuhl 14
25853 Bohmstedt
Niemcy
tel. +48 518 980 994
bartosz.kuchta@alubest.de
www.alubest.de
www.pigmentinc.eu 

Firma Alubest jest wyłącznym dystrybutorem drukarek wielkoformatowych 
roll-2-roll LDP LED UV oraz drukarek płaskich (flatbed). W ofercie ma 
również drukarki  do druku bezpośredniego na materiałach bawełnianych 
i poliestrowych GoTx australijskiej firmy Pigmnent.inc. W portfolio można 
znaleźć również kalandry do sublimacji i urządzenia do nakładania apretur, 
filce, najwyższej jakości tusze UV, sublimacyjne i pigmentowe. W zeszłym 
roku Alubest uzupełnił ofertę o oprogramowanie UPMe web-2-print i web-
-2-decor firmy Graysoftware.

Endutex Sp. z o.o.
ul. Szlachecka 191 
32-080 Brzezie 
tel. 12 427 24 67 
endutex@endutex.pl 
www.endutex.pl

Endutex w Polsce jest członkiem Grupy Endutex. Firma jest oddziałem por-
tugalskiego producenta, którego aktywność koncentruje się na działalności 
handlowej w sektorze różnorodnych tkanin powlekanych PCV oraz PU produ-
kowanych w naszej fabryce na reklamy wielkoformatowe, roll-upy, reklamy 
typu lightbox, flagi i stoiska wystawiennicze. W ofercie mamy też materiały 
do wystroju wnętrz: tapety, wykładziny podłogowe, materiały na markizy, 
rolety i tapicerkę meblową; a także specjalistyczne tkaniny na plandeki, odzież 
wodoochronną, namioty, budowle pneumatyczne i inne.

Epson Europe BV  
Oddział w Polsce

ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
tel. 22 357 75 00
LFP@epson.pl
www.epson.pl

Rozwiązania Epson do druku na tekstyliach: 
• SureColor SC-F2000 – drukarka DTG do szybkiego druku bezpośrednio na 

koszulkach, torbach i innych materiałach z bawełny; 
• drukarki sublimacyjne Epson SureColor SC-F6200 (44”, druk do: 63,4 m2/h),  

SureColor SC-F7200 (64”, druk do: 58,9 m2/h) oraz SureColor SC-F9200 
(64”, druk do: 100 m2/h) do transferowego druku na poliestrach, flagach, 
odzieży sportowej, ubraniach, akcesoriach i materiałach promocyjnych;

• atramenty sublimacyjne Epson UltraChrome DS;
• papiery sublimacyjne DS Transfer Multi-Purpose oraz DS Transfer Production.

Digiprint Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 295 03 80
fax 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

Digiprint  specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych oraz kompleksowych 
systemów dla rynku poligrafii. W portfolio firmy znajdują się również maszyny 
firmy d.gen drukujące bezpośrednio na tekstyliach. Są to między innymi:
• Teleios Grande H6 – nowość; 3,3-metrowa maszyna do druku sublimacyjnego 

na poliestrach (flagach, banerach, materiałach do podświetleń typu lightbox);
• Papyrus G5 – maszyna do zadruku na papierze transferowym, możliwość 

druku na tapetach (atrament pigmentowy) oraz na papierze typu blueback 
(atrament graficzny);
• Artrix G5 – możliwość bezpośredniego druku na tkaninach i dzianinach 

z prędkością 100 m2/h.
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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, główny dostawca ploterów japońskiej fi rmy Mimaki na Polskę, oferuje 
innowacyjne rozwiązania dla fi rm tekstylno-reklamowych i przemysłu. Jako 
pierwsi w Polsce wdrożyliśmy systemy druku cyfrowego sublimacyjnego 
i bezpośredniego na tekstyliach. Oprócz ploterów i oprogramowania do-
starczamy prasy płaskie i rolowe oraz atramenty i papier do druku trans-
ferowego. W br. TeBa przedstawia nowość: ploter sublimacyjny Mimaki 
TS300P-1800. Kolejna premiera to ploter Mimaki do druku bezpośredniego 
na tkaninach TX300P-1800. Maszyny, takie jak TS500-1800 i TX500-1800, 
nadal są postrzegane przez naszych klientów jako nowe rozwiązania i cieszą 
się dużym zainteresowaniem.
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PrintMyTransfer.com

tel./fax +48 517 825 076
kontakt@printmytransfer.com
www.printmytransfer.com

Printmytransfer.com jest jedyną stroną internetową, która pozwala na za-
mawianie on-line nadruków termotransferowych sitodrukowych jednokolo-
rowych oraz pełnokolorowych na materiały tekstylne. Dostarczamy nadruki 
transferowe gotowe do naniesienia przy użyciu prasy na gorąco. Są bardzo 
elastyczne, trwałe, o bardzo wysokiej jakości. Sprawdź nasze krótkie terminy 
realizacji zamówień i nasze atrakcyjne ceny. SKORZYSTAJ Z OFERTY SPECJAL-
NEJ: RABAT 40% na pierwsze zamówienie!

.com

ON LINE SOLUTIONS

EKSTREME Centrum DTG

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

Dystrybutor na Polskę urządzeń i produktów DTG Digital, OKI, Afi nia Label, D.P.R., 
GoTx, Forever.
• DTG Digital – drukarki, oprogramowanie, atramenty do druku bezpośredniego 

na tekstyliach, urządzenia wspomagające.
• OKI – drukarki z białym tonerem do druku na mediach do transferu na tekstylia 

i podłoża twarde.
• Forever – wysokiej jakości papiery i folie do termotransferu.
• GoTx – szerokoformatowe cyfrowe drukarki rolowe do tekstyliów, urządzenia 

wspomagające.
• Afi nia Label – cyfrowe drukarki do pełnokolorowego druku etykiet z roli w tech-

nologii memjet i ledowej, urządzenia wykańczające.
• D.P.R. – urządzenia wykańczające do etykiet.

L-Shop-Team Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 162 A
30-435 Kraków
tel. +48 12 446 78 10
info@l-shop-team.pl
www.ksiazkawyboru.pl

Dystrybutor hurtowy L-Shop-Team (35 lat na rynku) oferuje największy w Pol-
sce wybór tekstyliów reklamowych, sportowych, biznesowych i roboczych. Aż 
4500 produktów od 95 znanych producentów: Fruit of the Loom, Sol’s, Anvil, 
Gildan, Russell, Slazenger, Fare, Stedman, Flexfi t, Atlantis, B&C, Halfar, JHK, 
Regatta, Tee Jays, Result, Premier itd. Zapraszamy serdecznie do współpracy 
agencje reklamowe, drukarnie, hafciarnie oraz fi rmy zajmujące się sprzedażą 
detaliczną odzieży.

DOSTAWCY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG DO OBRÓBKI PO DRUKU I USZLACHETNIANIA

Vilpol Sp. z o.o.
Wilków Polski 74
05-155 Leoncin
tel. 22 785 69 09
vilpol@vilpol.pl 
www.vilpol.pl

Vilpol istnieje od 1990 roku. Oferuje kompleksowe usługi poligrafi czne. 
W  skład parku maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe 
maszyny fi rmy Heidelberg, maszyny do kaszerowania i sztancowania, linie 
do oprawy miękkiej – zeszytowej, klejonej oraz twardej, wykrawania, skła-
darko-sklejarki i złamywarki. Firma świadczy także usługi uszlachetniania 
druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie. Produkuje też złożone wyro-
by, takie jak: wielkoformatowe displaye, hangery, wobblery, opakowania.

www.vilpol.pl

drukarnia

WEILBURGER 
Grafi k-Polska Sp. z o.o.
ul. Skośna 8 
62-080 Batorowo
tel. 61 661 70 12
fax 61 661 70 01
biuro@weilburger-grafi k.pl
www.weilburger.com

Dostarczamy produkty dla arkuszowego oraz zwojowego druku 
offsetowego, maszyn lakierujących, a także dla sitodruku i fl eksografi i. 
Dysponujemy szerokim asortymentem lakierów, klejów i farb fl eksogra-
fi cznych, doradztwo techniczne, nowoczesne rozwiązania technologiczne 
oraz fachowy serwis techniczny dla produktów opracowanych na potrzeby 
naszych klientów.

WEILBURGER Grafik-Polska Sp. z o.o. 
Skośna 8 · 62-080 Batorowo (Poland) 
T: +48 61 661 70 08 · F: +48 61 661 70 01 · M: +48 692 467 465 
a.styszewski@weilburger-grafik.pl · www.weilburger.com

Andrzej Styszewski
Serwis techniczny | Technical Service and Sales


