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

SICO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Annopol 3  
03-236 Warszawa
tel. (+48 22) 814 50 01/03/33/34 
fax. (+48 22) 814 50 91
sico@sico.pl
www.sico.pl

SICO Polska, podążając za nowymi trendami pojawiającymi się w komunikacji wizualnej, 
poligrafii i reklamie, jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm handlowych  
w branży poligraficznej. Oferujemy nie tylko produkty do sprzedaży, ale daliśmy się 
poznać naszym klientom jako partner, który wprowadza na rynek najnowsze technolo-
gie druku, wspiera poprzez prężnie działającą obsługę posprzedażową dzięki wysoko 
wykwalifikowanym inżynierom serwisu oraz aktywnie dzieli się wiedzą, organizując co 
roku cykl szkoleń na terenie całej Polski.

OKI SYSTEMS POLSKA  
SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
tel. 22 448 65 00 
fax 22 448 65 01
promocja@oki.com.pl
www.oki.pl

Oki to jeden z czołowych producentów urządzeń drukujących oraz rozwiązań z zakresu 
druku, z bardzo bogatym portolio urządzeń graficznych przeznaczonych dla branży gra-
phic arts, w tym wydrukom na tekstyliach. Szerokoformatowe plotery ColorPainter E-64 
i M-64 świetnie sprawdzają się przy wydrukach sublimacyjnych. Urządzenia do wydruków 
termotransferowych to drukarki z białym tonerem Pro7411WT (A4) i Pro8432WT (A3+) 
oraz drukarka neonowa Pro6410NWT, dzięki której można tworzyć przyciągające oko 
fluorescencyjne wzory. 

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

Integart sp. z  o.o. jest jednym z  czołowych dystrybutorów produktów z  tworzyw 
sztucznych wykorzystywanych w branży reklamowej oraz dekoracji wnętrz. W swojej 
ofercie firma posiada m.in. tkaniny przeznaczone do druku w różnych technologiach: 
HP Latex, UV i solwentowej. W Integart stawia się na jakość, dlatego w ofercie znaj-
dują się jedynie produkty wiodących producentów, jak Aurich Textilien, Neschen, Apex 
Premium czy Mitylon. 

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, jako główny dostawca ploterów japońskiej firmy MIMAKI na Polskę, oferuje inno-
wacyjne rozwiązania dla firm tekstylno-reklamowych i przemysłu. Oprócz ploterów oraz 
oprogramowania dostarczamy również prasy płaskie i rolowe, a także atramenty i papier 
do druku transferowego. Na targach RemaDays 2018 TEBA kolejny raz przedstawi ploter 
Mimaki TX300P-1800 do druku bezpośredniego na tekstyliach sztucznych i naturalnych, 
w zależności od zastosowanego atramentu. Zaprezentujemy również sprawdzoną już 
maszynę do druku sublimacyjnego Mimaki JV300-160.

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

Wyłączny w Polsce, autoryzowanym dystrybutor firmy Durst. W naszym portfolio znaj-
dują się wszystkie wielkoformatowe urządzenia drukujące z roli na rolę oraz do druku 
na podłożach płaskich, a także maszyny wstęgowe do druku etykiet. Dostarczamy 
tusz oraz certyfikowane usługi napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Jesteśmy 
również autoryzowanym dystrybutorem firmy MASSIVIT 3D, która proponuje największe  
i najszybsze na świecie maszyny do druku 3D.
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