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 | DOSTAWCY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG DO DRUKU UV |

 | DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ DO DRUKU CYFROWEGO W MAŁYM FORMACIE |

 

 

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. Oferujemy 
wszystkie typy ploterów certyfikowanych w Unii Europejskiej. TEBA w swojej 
ofercie posiada plotery UV LED do każdego medium, począwszy od małych ele-
mentów 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. Nowa 
seria UJF3042MKII i UJF6042MKII cieszy się dużym uznaniem głównie za względu 
na jakość druku. Większe urządzenia Mimaki to seria JFX o dwóch rozmiarach 
JFX2513 (250 × 130 cm) i JFX500-2131 (210 × 310 cm).

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 wydru-
ku 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.

Oki Systems Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
tel. 22 448 65 00 
fax 22 448 65 01
info@oki.com.pl
www.oki.pl

Oki jest globalną marką działającą w sektorze B2B, specjalizującą się w tworze-
niu profesjonalnych urządzeń drukujących, oprogramowania oraz w oferowaniu 
usług zwiększających wydajność małych i średnich przedsiębiorstw, dużych firm 
oraz administracji. Oki wprowadziła na rynek całą gamę niesamowicie szybkich, 
niezawodnych, funkcjonalnych i wydajnych urządzeń do druku biurowego oraz 
specjalistycznego (przeznaczonych dla firm z sektorów graphic arts, retail, health- 
-care), które regularnie zdobywają nagrody branżowe. 

Plus Digital

ul. Kraszewskiego 7
85-240 Bydgoszcz
tel./fax 52 320 46 40
biuro@plusdigital.pl
www.plusdigital.pl

Nasza firma zajmuje się dystrybucją urządzeń drukujących firmy Epson. Oferujemy 
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.

DKS Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale k. Gdańska
tel. 664 042 295  
poligrafia@dks.pl
www.dks.pl

• Autoryzowany dostawca urządzeń do produkcyjnego druku cyfrowego koloro-
wego i czarno-białego.

• Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
• Jedyny w Polsce certyfikowany EFI Fiery Platinum Partner w zakresie wdrożeń 

kontrolerów druku.
• Certyfikat ISO 9001 na sprzedaż i serwis.
• 24 lata doświadczenia w serwisie i wdrożeniach.
• Urządzenia nowe i poleasingowe.
• Sprzedaż, najem, kontrakty serwisowe.
• W naszej ofercie m.in.  KIP, Konica Minolta, Canon, Duplo, Contex.
• Struktura 11 oddziałów.

Świat DRUKU | 7–8/2017

www.akademia–wiedzy.eu 


