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| DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ DO DRUKU NA TEKSTYLIACH |

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 podąża 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.

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.

OKI EUROPE (POLSKA)  
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
tel. 22 448 65 00 
fax 22 448 65 01
promocja@oki.com.pl
www.oki.com/pl

Oki to jeden z czołowych producentów urządzeń drukujących oraz rozwiązań z zakresu 
druku, z bardzo bogatym portfolio 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. 

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

www.akademia–wiedzy.eu 

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. 


