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Built for your needs. 
  The B2 presses.

Niezawodne, komfortowe, wydajne: nasze modele w formacie B2 

są dopasowane do Państwa potrzeb produkcyjnych.  

Przekonajcie się Państwo o elastycznych możliwościach 

zastosowania naszych Rapid w małym formacie i odkryjcie ich 

jedyne w swoim rodzaju rozwiązania, pozwalające uzyskać 

jeszcze większą skuteczność i różnorodność produkcyjną na 

rynku.

Przekonajcie się już teraz: b2.koenig-bauer.com/pl

KBA CEE 

02-884 Warszawa, ul. Puławska 456

www.koenig-bauer.com/pl
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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:
• EFI: plotery EFI drukujące w technologiach UV, UV LED, sublimacja – urządzenia 

rolowe i hybrydowe. Zapraszamy na targach FESPA: stoisko EFI – 2.2 – B30
 Kontakt: Radosław Brzeziński, 698 698 609
• Mimaki: plotery drukujące w technologiach UV LED, solvent – urządzenia rolowe 

i stołowe. Zapraszamy na targach FESPA: stoisko Mimaki – 1.2 – D20 i D30
 Kontakt: Piotr Białowieżec, 698 698 628

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
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.

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 urządzeń japońskiej marki Mimaki. Dostarczamy in-
nowacyjne rozwiązania dla producentów odzieży sportowej, reklam na tekstyliach oraz 
przemysłu tekstylnego. W naszej ofercie znajdują się plotery o szerokości druku od  
1,3 m do 3,2 m, przeznaczone do druku sublimacyjnego transferowego – seria JV oraz 
seria TS i do druku bezpośredniego seria Tx. Dla przemysłu oferujemy wysoko wydajną 
maszynę Tiger-1800B drukującą na papierze transferowym i bezpośrednio na tekstyliach. 
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AGFA 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

Nowy sublimacyjny ploter Agfa Avinci DX3200 z powodzeniem obsługuje szeroką gamę 
mediów poliestrowych do szerokości 3,2 m, wykorzystywanych przy takich aplikacjach, jak: 
displaye typu POS, grafika ścienna, reklama zewnętrzna, materiały wystawiennicze czy flagi.
Urządzenie pracuje w kilku trybach produkcyjnych z rozdzielczością do 1440 × 540 dpi –  
w zależności od zastosowań jego prędkość wynosi nawet 123 m2/h.
Ploter drukuje w sześciu kolorach (CMYKLcLm) i nanosi krople atramentu o wielkości  
14 pl. To gwarantuje uzyskanie wyrazistego gamutu kolorystycznego, znakomitych 
przejść tonalnych i znakomitej reprodukcji detali.

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. 
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
tel.: 22 375 75 13

lfp@epson.pl
www.epson.pl

• SURECOLOR-F2100 drukarka DTG o rozdzielczości 1440 x 1440 dpi, pracująca 
z wykorzystaniem białego tuszu. Zapewnia szybkość i niezawodność przy niskim 
TCO, dołączane oprogramowanie Garment Creator.

• SURECOLOR SC-F6200 (44"), SURECOLOR SC-F7200 (64") oraz SURECOLOR 
SC-F9300 (64") transferowe urządzenia sublimacyjne z 720x1440 dpi. Kompletne 
rozwiązanie obejmujące sprzęt, tusz ULTRACHROME DS, oprogramowanie, głowicę, 
papier sublimacyjny, gwarancję i serwis. 

• Software Edge Print RIP dołączany do drukarek do tekstyliów serii F optymalizuje 
proces pod kątem jakości i oszczędności. Technologia Precision Dot pozwala uzy-
skiwać lepsze rezultaty bez inwestycji w nowy sprzęt.

www.akademia–wiedzy.eu 


