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API.PL SP. Z O.O.
ul. Okrężna 37, Rąbień
95-070 Aleksandrów Ł.
tel. 42 250 55 95
fax 42 250 55 94
news@api.pl
www.api.pl

API.PL jest bezpośrednim importerem urządzeń i materiałów do druku wielkoformatowego 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 tekstyliach 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.

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 3600 i 3200 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 – do 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 100 m2 /h, umożliwia zadruk materiałów naturalnych i elastycznych

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.,
Compress UV, 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.
• Compress UV – drukarki UV z płaskim stołem, atramenty UV
• Afinia Label – cyfrowe drukarki do pełnokolorowego druku etykiet z roli w technologii
memjet i ledowej, urządzenia wykańczające.
• D.P.R. – urządzenia wykańczające do etykiet.

EPSON EUROPE B.V.
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 m 2 /h),
SureColor SC-F7200 (64", druk do: 58,9 m2 /h) oraz nowość SureColor SC-F9300
(64", druk do: 108,6 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.

INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie
tel. 71 31 53 191
biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl

Integart Sp. z o.o. jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów tkanin wykorzystywanych w branży reklamowej oraz dekoracji wnętrz. W swojej ofercie firma posiada
produkty takich marek, jak Apex Premium oraz Aurich Textilien. Tkaniny Aurich Textilien
to nowość w ofercie Integart. Są to tkaniny dedykowane do druku przy użyciu HP Latex.
Posiadają specjalne powleczenie, dzięki któremu zadruk w tej technologii jest jeszcze
trwalszy.

SICO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
tel. 22 814 50 01/03/33/34
fax 22 814 50 91
sico@sico.pl
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TEBA SP. Z O.O. SP.K.
Natolin 46B
92-701 Łódź
tel. 42 639 51 87
fax 42 636 12 01
www.teba.pl

Pełna oferta do sublimacji: drukarki Mimaki, kalandry Monti Antonio, laser do cięcia tkanin
Eurolaser, atramenty Sensient, flagi i tkaniny HeatCoat, 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.
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TEBA jako główny dostawca ploterów japońskiej firmy Mimaki na Polskę oferuje innowacyjne rozwiązania dla firm tekstylno-reklamowych
i przemysłu.
ploterów
Świat
DRUKU |Oprócz
10/2017
oraz oprogramowania dostarczamy również prasy płaskie i rolowe, a także atramenty
i papier do druku transferowego. Na targach Fast Textile 2017 przedstawimy nowy ploter
Mimaki TX300P-1800B do druku bezpośredniego na tekstyliach sztucznych i naturalnych
w zależności od zastosowanego atramentu. Urządzenie wyposażone jest w rozwiązanie
ułatwiające druk na rozciągliwych dzianinach – pas transportowy, który zapewnia prawidłowe prowadzenie medium. Zaprezentujemy również sprawdzoną już maszynę do druku
sublimacyjnego Mimaki JV300-160, wyróżniającą się dużą prędkością druku i jakością.

