
M A I N  T O P I C S  N E W SDOSTAWCY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG DO DRUKU NA TEKSTYLIACH

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
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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

W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór urządzeń do uszlachetniania druku, 
począwszy od laminacji, na konfekcji kończąc. Jednym z takich urządzeń jest 
Scorpio SCR35PL – system do wykańczania etykiet. Pozwala na profesjonalne 
wykończenie procesu produkcji etykiet, laminowanie, cyfrowe cięcie, a także 
usuwanie ażuru z etykiety. Ponadto polecamy laminatory Smart Tools L1 
oraz L3 charakteryzujące się m.in. samopoziomowaniem i laminowaniem 
jednostronnym na zimno i ciepło.

PC PRINT Sp. j.
ul. Białoborska 16
04-668 Warszawa
tel. 22 613 09 52
fax 22 812 97 52
www.pcprint.pl

PC PRINT od ponad 20 lat jest sprawdzonym dystrybutorem folii i akcesoriów  
do hot- i  cold-stampingu. Reprezentuje na polskim rynku firmę LEONHARD KURZ 
– światowego lidera w produkcji folii do uszlachetniania szerokiej gamy podłoży. 
PC PRINT dostarcza folie i matryce do zastosowań:  graficznych  dekoracji two-
rzywowych opakowań kosmetycznych  dekoracji elementów z tworzyw sztucznych  
 produkcji kart plastikowych i biletów  druku etykiet informacyjnych.
PC PRINT oferuje również produkty i systemy do wykorzystania przy ochronie marki, 
potwierdzaniu autentyczności produktu i śledzeniu towarów w łańcuchu dostaw.
Doświadczony zespół PC PRINT świadczy usługi w zakresie profesjonalnego wsparcia 
– doradztwo w planowaniu, przygotowaniu, projektowaniu i w końcu uruchomie-
niu projektów. Mamy wieloletnie doświadczenie. Znamy rozwiązania. Jesteśmy do 
Państwa dyspozycji.

Riset Polska
ul. Maszewska 28
01-925 Warszawa
tel. 22 864 65 55
fax 22 864 65 81 
riset@riset.pl
www.riset.pl

Riset Polska to wyłączny dystrybutor w Polsce firm: Uchida, Plockmatic, 
Tauler, SPC, Utax, Tacho, Powis, Caslon, B2C, Sysform…
W naszej ofercie znajdą Państwo: systemy broszurujące do 200 stron z trój-
nożem i kreatorem grzbietu w kwadrat, wycinarki z bigowaniem i perforacją 
fragmentaryczną, pneumatyczne foliarki rolowe z automatycznym podawa-
niem, falcerki, bigówki, liczarki, złociarki bezmatrycowe, kaszerówki, wiertarki 
elektryczne, gilotyny, oklejarki EVA i PUR, perforatory dziurkujące do 200 
arkuszy, bindownice, dziurkacze, oczkarki, nitownice i wiele innych.

Trodat Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 22
03-228 Warszawa
tel. +48 (0) 71 881 00 89 
lasery@trodat.net 
www.troteclaser.com 

Trotec jest wiodącym producentem urządzeń do cięcia, grawerowania 
i  znakowania laserowego, od kilkunastu lat wyznaczającym światowe 
standardy w zakresie technologii laserowej. Nasze innowacyjne rozwiązania 
pozwalają obniżyć koszty eksploatacji systemu laserowego, zwiększając 
jego ekologię, gwarantując najwyższą jakość i produktywność. Jesteśmy 
producentem szerokiej oferty urządzeń laserowych CO2, światłowodowych 
(fiber), układów wyciągowych oraz materiałów grawerskich.

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, falcerki, 
zbieraczki, urządzenia tnąco-bigujące, powielacze cyfrowe, układarki, bigów-
ki, trójnoże, foliarki, wycinarki do wizytówek, bigówko-falcerki.

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

DKS to dostawca urządzeń drukujących, introligatorni i oprogramowania. 
Jesteśmy autoryzowanym dealerem Duplo, w ofercie mamy także Dumor, 
Graphic Wizard, Fast Bind i inne:
• oklejarki typu hot-melt oraz PUR;
• systemy broszurujące;
• gilotyny 46–72 cm;
• urządzenia do cięcia, bigowania, falcowania i perforowania;
• laminatory;
• oprawa twarda.
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