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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 jako główny dostawca ploterów japońskiej firmy MIMAKI na Polskę oferuje 
innowacyjne rozwiązania dla firm tekstylno-reklamowych i przemysłu. Nasza firma 
jako pierwsza w Polsce wdrożyła systemy druku cyfrowego sublimacyjnego oraz 
bezpośredniego na tekstyliach. Oprócz ploterów oraz oprogramowania dostarcza-
my prasy płaskie i rolowe, a także atramenty i papier do druku transferowego. 
W roku bieżącym TEBA ma zaszczyt przedstawić absolutną nowość: ploter sub-
limacyjny Mimaki TS500P-3200. Kolejną nowością jest ploter Mimaki do druku 
bezpośredniego na tkaninach TX300P-1800B. Maszyny, takie jak TS500-1800 
i TX500-1800, są nadal postrzegane przez naszych klientów jako nowe rozwiąza-
nia, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Agfa Graphics NV  
(Spółka Akcyjna)  
Oddział w Polsce
Oxygen Park Budynek B
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa
tel. 22 31 11 900
fax 22 31 11 966 
info.pl@agfa.com
www.agfa-polska.pl

AGFA GRAPHICS oferuje wydajny ploter AVINCI, przeznaczony do drukowania na 
tkaninach poliestrowych o szerokości do 3,2 m. Wydajne atramenty, pełna automa-
tyzacja czyszczenia głowic i mechanizmy utrzymujące stan układu atramentowego 
w pełnej gotowości zapewniają wygodę użytkowania i stabilność zachowania. 
Nasycone barwy, doskonała penetracja tkanin flagowych oraz wyrafinowany 
system prowadzenia materiału pozwalają na wykorzystanie plotera w wielu zasto-
sowaniach przy drukowaniu flag, displejów, jak również materiałów typu blockout. 

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 tuszów sublimacyj-
nych. 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 urządzenie do transferu sublimacyjnego pośredniego.
Firma PolKos świadczy również serwis oraz pełne szkolenia i wdrożenia.

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 sitodruku: farby belgijskiego producenta Sico Inks, chemia renomo-
wanej firmy MacDermid Autotype, najwyższej jakości włoskie siatki Extris.
Usługi napinania siatek w pełnym zakresie gęstości, w odmianach: biała lub żółta. 
Oferujemy usługę mieszania farb sitodrukowych w systemie PANTONE oraz RAL.
Istnieje możliwość przygotowania kolorów specjalnych według dostarczonego 
wzoru. Dobieramy farby do tzw. trudnych podłoży.

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 drukujące na tekstyliach:
• HP Latex 3600, 3200 oraz HP Latex 1500 do druku wielkoformatowego na 

tekstyliach,
• 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 – do zadruku na papierze termotransferowym oraz możliwość 

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

z prędkością 100 m2/h, umożliwia zadruk materiałów naturalnych i elastycznych,
• Gandy Digital-Softjet do druku wielkoformatowego na tekstyliach.
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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 koszul-

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

reColor 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.

 

 


