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DOSTAWCY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG DO DRUKU NA TEKSTYLIACH

PRODUKCJA KSIĄŻEK W POLSCE (DOSTAWCY MATERIAŁÓW,  
MASZYN I URZĄDZEŃ, DRUKARNIE DZIEŁOWE)

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 wiel-
koformatowego i sitodruku.
Wyłączny dystrybutor urządzeń firmy EPSON do DRUKU SUBLIMACYJNEGO 
oraz DTG, PRAS I KALANDRÓW marki TRANSMATIC, PRZEMYSŁOWYCH 
DRUKAREK SUBLIMACYJNYCH i do DRUKU BEZPOŚREDNIEGO na teksty-
liach marki Homer Textile.
API.PL to również szeroka oferta URZĄDZEŃ I FARB SITODRUKOWYCH: m.in. 
amerykańskiej firmy M&R, firm Rutland, Union Ink, Minerwa, CPC, Virus.
Kilkanaście lat na rynku i autoryzowany serwis to gwarancja jakości 
usług firmy API.PL.

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

Digiprint dostarcza innowacyjne oraz kompleksowe systemy dla rynku 
poligrafii. W portfolio firmy znajdują się maszyny firmy HP oraz d.gen drukujące 
bezpośrednio na  tekstyliach:
• HP Latex 3500/3100 oraz HP Latex 1500 – do druku wielkoformatowego
• d.gen Teleios Hexa –  szerokość 1.8 m lub 3.3 m – druk sublimacyjny na 

poliestrach (flagi, banery, materiały do podświetleń – lightbox)
• d.gen Papyrus G5 – zadruku na papierze termotransferowym oraz możliwość 

druku na tapetach i na papierze typu blueback 
• d.gen Artrix G5 – możliwość bezpośredniego druku na tkaninach i dzianinach 

z prędkością 100m2/h, umożliwia zadruk materiałów naturalnych i elastycznych
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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.

Drukarnia Pozkal
Spółka z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Cegielna 10/12
88-100 Inowrocław
tel. 52 354 27 00
fax 52 354 27 05
sekretariat@pozkal.pl 
www.pozkal.pl

Główny profil działalności to produkcja dziełowa – druk offsetowy jed-
no- i wielobarwny B1 i B2, CMYK i kolory specjalne, oprawa twarda, 
zintegrowana, miękka (w tym PUR), zeszytowa. Produkcja opakowań 
z tektury litej – wykrawanie, sklejanie do 8 pkt., uszlachetnianie do B1 – 
hot-stamping, embossing, lakierowanie UV i specjalne. Druk cyfrowy, per-
sonalizacja druków, kody promocyjne i dostępowe ze zdrapką. Posiadamy 
certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, FSC.

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 poligraficzne. 
W  skład parku maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe 
maszyny firmy 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
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P.H.U. PolKos  
Mariusz Kosior
ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz
polkos@polkos.com.pl
www.polkos.com.pl

Proponujemy Państwu rozwiązanie do druku sublimacyjnego, które zapewni 
jeszcze bardziej żywe kolory, a przez dobór odpowiedniego sprzętu, ergonomię 
i łatwość pracy. Ploter Roland Texart RT-640 opracowany został specjalnie dla 
tuszy sublimacyjnych. Zapewnia on doskonałą jakość, żywą kolorystykę i bardzo 
stabilną pracę. Może on stanowić wartość dodaną dla firmy poprzez produkcję 
modnej, a także personalizowanej odzieży, reklamy, elementów wystroju wnętrz 
i oryginalnych towarów. Kalander Roland Texart CS-64 to profesjonalne urzą-
dzenie do transferu sublimacyjnego pośredniego.
Firma PolKos świadczy również serwis oraz pełne szkolenia i wdrożenia.

Hedpes Sp. z o.o.

ul. Folwarczna 1
62-081 Przeźmierowo
tel. 61 663 79 15
info@hedpes.pl   
www.hedpes.pl

Oferujemy kompletny program do przemysłowego zdobienia wszelkich 
podłoży metodami sitodruku, tampodruku, rotograwiury, fleksografii oraz 
druku cyfrowego.
Hedpes jest wyłącznym przedstawicielem włoskiego koncernu Epta Inks 
na terenie Polski i oferuje produkty takich marek, jak Manoukian-Argon 
oraz Visprox.
Naszą ofertę poszerzają takie marki, jak VFP Ink Technologies – farby na 
karty lojalnościowe, Baltink – lakiery UV.
Viper – najwyższej jakości gumy raklowe, Chromaline – filmy kapilarne, 
SAATI – siatki.

SICO Polska Sp. z o.o.

ul. Daniszewska 10
03-230 Warszawa
tel. 22 814 50 01/03/33/34
fax 22 814 50 91
sico@sico.pl
www.sico.pl

Pełna oferta do sublimacji: drukarki Mimaki, kalandry Monti Antonio, laser 
do cięcia tkanin Eurolaser, atramenty Sensient, flagi i tkaniny Pongs, papier 
przekładkowy. Usługi serwisowe: przeglądy okresowe, naprawy i konserwacje 
maszyn sublimacyjnych, solwentowych, UV i lateksowych. Autoryzowany 
przedstawiciel w zakresie sprzedaży części zamiennych Mimaki. Wykonujemy 
profile kolorystyczne ICC na wszystkich rodzajach mediów.

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 firmy Mimaki na Polskę, oferuje 
innowacyjne rozwiązania dla firm 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.

www.akademia–wiedzy.eu 

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.


