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LOHMANN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Krzemowa 2
81-577 Gdynia, Poland
tel. 58 555 81 58 
     58 888 26 64
wsparciesprzedazy@lohmann-tapes.com
www.lohmann-tapes.pl

Lohmann to światowej klasy producent i konwerter rozwiązań na bazie taśm 
dwustronnie klejących, będący jednocześnie wiodącym dostawcą na rynku 
poligraficznym.
Niezależnie od zróżnicowanych wymagań określonej gałęzi fleksografii – opakowania 
elastyczne, etykiety, tektura falista – stosując nasze taśmy DuploFLEX®, zawsze możecie 
Państwo liczyć na bezkompromisową jakość. Wierzymy, że każdy wydruk może być dzie-
łem sztuki. Współpraca z Lohmann jest również gwarancją fachowej obsługi technicznej 
naszych FLEXpertów w zakresie optymalizacji procesu druku. Kreowanie unikalnych 
rozwiązań, takich jak DuploFLEX® CoronaPEN, jest potwierdzeniem kierunku rozwoju 
naszej firmy jako lidera innowacji w branży fleksograficznej.

API.PL SP. Z O.O.
ul. Zgierska 86/88
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 
ekosolwentowego, UV, pigmentowego i sublimacyjnego.
W ofercie API.PL znajdują się europejskie marki jak DECAL (folie polimerowe, mono-
merowe, laminaty, folie szronione), DRYTAC (laminaty i media specjalistyczne) oraz GU-
ANDONG (media specjalistyczne), MAGDECOR (folie magnetyczne i ferromagnetyczne), 
a także media marki VESLINE (banery, rollupy, OWV, papiery fotograficzne i graficzne, 
canvasy, tapety).
API.PL to również media do druku na tekstyliach, w szczególności papier sublimacyjny, 
a nowością są media tekstylne dedykowanego przeznaczenia.

P.P.H.U. BRETAR
BARBARA WIECZOREK
ul. Joselewicza 3 lok. 1
42-200 Częstochowa
tel. 34 365 62 94
     601 51 06 89
barbara@max.net.pl
www.dickson-coatings.pl

Agencja Handlowa fabryki Dickson Coatings – Francja – producenta mediów dla druku 
wielkoformatowego: solwent, ekosolwent, UV, latex. Banery PVC i ekologiczne EverGreen.
Zastosowania: indoor, outdoor, tapety, dekoracje ścienne, display, roll-up. 
Trudnozapalność: M1, M2, B1, Euroklasa: B-s1-d0, B-s2-d0. 
Szerokości: 0,76–3,20 m; gramatury: 180–900 g/m2.
Profile ICC : www.dickson-color.com
Certyfikacje: 
HP LATEX, GREENGUARD, NO CURLING, OEKO-TEX, SAFETY OF TOYS.
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API.PL SP. Z O.O.
ul. Zgierska 86/88
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 
MTEX, 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.

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

Dostawca podłoży do zadruku różnymi technologiami (Solwent, UV, Latex, Sublimacja, 
Direct):
• folie samoprzylepne, banery pvc i mesh, papiery, tapety, canvasy, flagi i inne 

tekstylia do druku.
Plotery do druku wielkoformatowego na tekstyliach: EFI, Mimaki.

Kontakt – materiały:
Mariusz Fronia, 698 698 652 
Anna Andruszkiewicz, 698 698 612
Paweł Górniak, 698 698 610

Kontakt – maszyny:
Urszula Gałuszka-Marzecka, 698 698 638
Piotr Białowieżec 698 698 628
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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 przemysłowych maszyn cyfrowych do druku na tkaninach 
i dzianinach firmy Durst Phototechnik AG. Szerokie portfolio urządzeń pozwala wybrać 
systemy druku od szerokości 1,8 m do 3,3 m, które produkują obrazy z prędkościami 
ponad 1000 m2/h. Certyfikowani inżynierowie naszego serwisu pomagają we wdroże-
niach procesów produkcji druku na tkaninach i dzianinach.
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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

TEBA jest autoryzowanym partnerem japońskiej marki MIMAKI. Dostarczamy innowacyjne 
rozwiązania dla przemysłu tekstylnego. Nowość: TS55-1800 o najniższych kosztach 
druku (max. 140 m2/h) z opcjami: odwijarką papieru z mini-jumbo roli (ok. 2500 m.b.), 
10 kg zbiornikami atramentu, suszarką. Oferujemy plotery o szer. druku 1,3 m–3,2 m do 
druku sublimacyjnego – serie JV, TS z atramentami fluo oraz maszyny z serii TX do 
druku bezpośredniego na tekstyliach. Dla przemysłu oferujemy wydajną maszynę Tiger-
-1800B do druku papieru transferowego i bezpośredniego o maks. prędkości 385 m2/h. 
Dostarczamy również uniwersalne stołowe plotery tnące JWEI z głowicami tnącymi 
do tekstyliów na przenośniku taśmowym.

SICO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Annopol 3  
03-236 Warszawa
tel. 22 660 48 50 (0-9)
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 sitodruku, solwentu i sublima-
cji, ale również wspieramy klientów usługami inżynierów serwisu. Rozszerzając swoje 
portfolio, na targach RemaDays zaprezentujemy kompletną linię produkcyjną odzieży 
w technologii sublimacyjnej.
Zapraszamy na pokaz drukarki Mimaki, kalandra Monti Antonio 180T, Eurolaser CC 
Cut Vision i maszyny do szycia.

SOFTPLAST  
LIDIA PAWLACZYK-VAN STRAATEN
ul. Stokowa 15
62-510 Konin
tel./fax 63 245 89 37
tel.  63 211 21 60
biuro@softplast.pl
www.softplast.pl

Firma SoftPlast jest dystrybutorem maszyn i urządzeń cenionych przez działy produkcyjne 
w firmach na całym świecie, wykorzystywanych do produkcji szeroko pojętej reklamy 
zewnętrznej i wewnętrznej, plandek, namiotów oraz osłon okiennych. W ofercie znajdują 
się automaty szyjące i lasery tnące – MATIC, kalandry – FLEXA, XPRO, zakuwarki – 
JOPEVI oraz papier do sublimacji – BEAVER PAPER.

Biuro Handlowe / Magazyn / Serwis: ul. Przemysłowa 54, 62-510 Konin

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. 

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

• EFI – maszyny do druku sublimacyjnego w szerokości do 5 m.
• Dostawca następujących materiałów tekstylnych do druku: Perfecta X-line oraz 

Pongs, do zastosowań przy różnych technikach zadruku (Sublimacja, Direct, UV, 
Latex): flagi, banery, backlity, blockouty, stretch, canvas oraz wielu innych produktów 
tekstylnych.

Kontakt – materiały:
Mariusz Fronia, 698 698 652 
Anna Andruszkiewicz, 698 698 612
Paweł Górniak, 698 698 610

Kontakt – maszyny:
Urszula Gałuszka-Marzecka, 698 698 638
Piotr Białowieżec 698 698 628


