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

Firma Integart sp. z o.o. jest oficjalnym dystrybutorem drukarek HP Latex w Polsce. 
W ofercie firmy znajdują się zarówno urządzenia małe z serii 100, 300, 500 (1,6 m), 
pó łprzemysłowe 1500 (do 3,2 m) oraz przemysłowe z serii 3000 (do 3,2 m). 
Pewnego rodzaju nowością w ofercie są systemy tandemowe HP Print&Cut, 
w  skład których wchodzi drukarka, ploter tnący oraz oprogramowanie tandemowe  
HP Signage Suite.

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
zakupy online: inkjet24.pl
www.api.pl 

API.PL jest bezpośrednim importerem drukarek, atramentów i mediów do druku UV.
Jako wyłączny dystrybutor ploterów UV marki HANDTOP oferuje szeroką gamę urządzeń 
HYBRYDOWYCH drukujących na mediach sztywnych i z roli na rolę oraz PLOTERÓW  
Z PŁASKIM STOŁEM o szerokościach od 1,60 m do 3,20 m. Utrwalanie LED, druk białym 
i lakierem w jednym przebiegu oraz najszybsze głowice na rynku plasują te urządzenia 
w czołówce ploterów UV na świecie. API.PL zapewnia atrakcyjną ofertę, autoryzowany 
serwis oraz obsługę pogwarancyjną.

DIGIPRINT SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 295 03 80
fax 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu

Firma Digiprint od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych systemów 
poligraficznych. Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje m.in.:
• HP Scitex FB750, HP Scitex FB550 do druku na podłożach płaskich  

oraz z roli na rolę,
• HP Scitex 11000, HP Scitex 15500, HP Scitex 17000, HP Scitex 17000 flex  

do przemysłowego druku na tekturze,
• maszyny do druku Gandy Digital do druku na podłożach płaskich  

oraz z roli na rolę.

MULTIFOL  
JANUSZ KUZIOŁA SP.J.
ul. Śliwiaka 28
30-797 Kraków
tel. 12 294 91 36
fax 12 294 91 37
biuro@multifol.com.pl
www.multifol.com.pl

Multifol: sprawdzony partner. Oferujemy: 
• Złocenie do formatu B1 folią złotą, srebrną oraz foliami kolorowymi i dyfrakcyjnymi. 
• Foliowanie do formatu B0. Uszlachetniamy druki foliami BOPP – błyszczącą, 

matową i strukturalną, metalizowaną folią PET srebrną oraz holograficzną Rainbow 
Seamless. 

• Lakierowanie UV: NOWOŚĆ!!! Lakier holograficzny i lakier Laser Effect.
• Wykrawanie, perforowanie, bigowanie.
• Kalandrowanie.

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

WEILBURGER  
GRAFIK-POLSKA SP. Z O.O.
ul. Skośna 8 
62-080 Batorowo
tel. 61 661 70 12
fax 61 661 70 01
biuro@weilburger-grafik.pl
www.weilburger.com

Dostarczamy produkty dla arkuszowego oraz zwojowego druku offsetowego, maszyn 
lakierujących, a także dla sitodruku i fleksografii. Dysponujemy szerokim asortymentem 
lakierów, klejów i farb fleksograficznych, doradztwo techniczne, nowoczesne rozwiązania 
technologiczne oraz fachowy serwis techniczny dla produktów opracowanych na potrzeby 
naszych klientów.

INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie
tel. 71 315 31 91
biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl

W ofercie firmy Integart znajdują się plotery stołowe szwajcarskiej firmy Zünd. Urządzenia 
tej firmy znane są na całym świecie i kojarzone z precyzją, dokładnością i wydajnością. 
Wśród oferowanych ploterów są modele S3, D3 oraz G3 – flagowy model firmy Zünd. 
Urządzenia mają znaczne możliwości rozbudowy i mogą być dostarczane w wielu 
różnych rozmiarach.
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LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS 
SP. Z O.O.
ul. Kwidzyńska 11
51-415 Wrocław
tel. 71 321 98 83
office@lfp-industrial.pl
www.lfp.industrial.pl

Autoryzowany dystrybutor urządzeń do cyfrowego druku przemysłowego firmy Durst 
Phototechnik oferuje maszyny drukujące z roli na rolę, na podłożach płaskich oraz 
szeroką gamę rozwiązań do przemysłowego druku na tkaninach i dzianinach, a także 
wielkoformatowe rozwiązanie do druku 3D firmy Massivit3D, najszybszą na rynku dru-
karkę dla rynku reklamy. Oryginalne materiały eksploatacyjne oraz certyfikowane usługi 
napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych do wszystkich urządzeń.

PROFEX ELEKTRONIK  
SP. Z O.O. SP.K.
ul. Głogowska 39/41
45-315 Opole
tel. 531 717 899
order@uv.opole.pl
www.uv.opole.pl

Autoryzowany serwis i dystrybutor firmy GEW (EC) Limited. 
• Systemy hybrydowe ArcLED, łączące konwencjonalne lampy łukowe z możliwością 

późniejszego unowocześnienia do rozwiązań LED.
• Systemy LW2 wykorzystujące w pełni technologię LED UV.
• Systemy NUVA2 dla wymagających.
• Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardzania UV.
• Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne. Serwisujemy 

zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset UV.

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 wydruku 
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 poprzed-
nich modelach. Kolory biały i lakier (połysk) z atramentem są wyrzucane przez dwa 
rzędy dysz. EF-300 umożliwia drukowanie na wielu podłożach, jak PET, ABS, poliwę-
glan, 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.

PLUS DIGITAL SP. Z O.O.
ul. Kraszewskiego 7
85-240 Bydgoszcz
tel./fax 52 320 46 40

biuro@plusdigital.pl
www.plusdigital.pl

Drukarki wielkoformatowe z cer ty fikatami ekologiczności – Epson SureColor 
S40610/60610/80610. Drukarki fotograficzne/proofingowe A3/A0+ – Epson Sure-
Color P9000/8000/7000/6000/5000. Drukarki CAD/GIS A1/A0+ – Epson SureColor 
T7200/5200/3200. Drukarki biznesowe A4/A3+ – Epson WorkForce Pro. Drukarki 
kolorowych etykiet na żądanie – Epson ColorWorks C3500/C7500, Epson SurePress 
L-4533AW. Drukarki termiczne – Godex. Oprogramowanie – Caldera, Onyx, Wasatch, 
Mirage, Colorgate, Bartender, NiceLabel. Trymery do cięcia od 1 m do 3,6 m – Keencut. 
Plotery tnące rolowe i płaskie – SummaCut/S-Class/F-Series. Tusze do drukarek oraz 
elementy eksploatacyjne i akcesoria.

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88 
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00
fax 22 539 40 10
info@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

Firma posiada w swojej ofercie:
• Mimaki: plotery drukujące w technologiach UV LED, solvent – urządzenia rolowe 

i stołowe
• EFI: plotery EFI drukujące w technologiach UV, UV LED, sublimacja – urządzenia 

rolowe i hybrydowe

Kontakt:
Radosław Brzeziński, 698 698 609, Piotr Białowieżec, 698 698 628

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28a
91-341 Łódź
tel. 42 613 50 92 
digital@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

SCORPIO sp. z o.o. to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn dla takich 
dziedzin poligrafii, jak: fleksodruk, offset, introligatornia, tampondruk, znakowanie laserowe  
i druk cyfrowy. Dla segmentu druku i uszlachetniania UV oferujemy następujące rozwiązania:
• plotery wielkoformatowe UV-LED szwajcarskiej firmy swissQprint;
• przemysłowe systemy do cyfrowego lakierowania UV firmy MGI;
• arkuszowe i rolowe urządzenia do lakierowania UV firmy Kompac;
• wycinające plotery wielofunkcyjne firmy Lasercomb;
• oprogramowanie do optymalizacji procesów produkcyjnych firmy Hybrid Software.
Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne na etapie 
wdrożenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
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EKSTREME CENTRUM DTG 
WOJCIECH KRÓLIK
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, Afinia 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.

HEDPES SP. Z O.O.
ul. Graniczna 63A / Baranowo
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 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, ROQ – karuzele oraz 
inne maszyny do wykonywania nadruków na tekstyliach, Viper – najwyższej jakości 
gumy raklowe, Chromaline – filmy kapilarne, SAATI – siatki.

UV PRINTER.PL SP. Z O.O.
ul. Królowej Jadwigi 219 A/7 
30-218 Kraków 
tel. 508 389 628 

k.kanturski@uvprinter.pl   
www.UVprinter.pl

Dystrybutor przemysłowych profesjonalnych drukarek UV do zadruku na gadżetach  
i powierzchniach płaskich. Idealne maszyny w przystępnej cenie. Zakres wielkości stołu: 
0,6 × 0,9 m, 1 × 1,5 m,  1,3 × 2,5 m. Maksymalna wysokość przedmiotu do druku  
20 cm. Głowice Ricoh Gen5, Toshiba CE4, chłodzenie wodne. Kolorystyka 2 × CMYK  
+ 2 × White. Prędkość zadruku do 25 m2/h. Maksymalna rozdzielczość 1440 × 2880 dpi.

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
zakupy online: inkjet24.pl
www.api.pl 

API.PL jest bezpośrednim importerem urządzeń i materiałów do druku wielkoformatowego 
i sitodruku.
Autoryzowany dystrybutor urządzeń firmy EPSON do DRUKU SUBLIMACYJNEGO oraz 
DTG, PRAS i KALANDRÓW marek TRANSMATIC i METALNOX, PRZEMYSŁOWYCH  
DRUKAREK SUBLIMACYJNYCH i do DRUKU BEZPOŚREDNIEGO na tekstyliach marki 
HOMER i GONGZHENG. 
API.PL to również szeroka oferta URZĄDZEŃ i FARB SITODRUKOWYCH firm: M&R, Rutland, 
Union Ink, Minerwa, CPC, Virus, Magna i innych.
Wieloletnie doświadczenie 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

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

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 elementów w postaci gadżetów 
reklamowych po urządzenia do druku na płytach w rozmiarze 200 x 300 cm. Od nie-
spełna półtora roku oferujemy nową serię maszyn UJF 3042MKII, UJF3042MKIIEX, 
UJF6042MKII. Dzięki wysokiej jakości druku i funkcjonalności cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem klientów. W naszej ofercie znajdują się również większe urządzenia 
Mimaki UV LED: seria JFX o dwóch rozmiarach JFX2513 (250 x 130 cm) i JFX500-
2131 (210 x 310 cm).


