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Doświadczenie zdobywane w branży sitodruku od 1998 r. zaowocowało z początkiem 
2011  r. powstaniem naszej firmy. Nasz personel to profesjonaliści w swojej dziedzinie. 
Wykonywanie ram sitodrukowych. Ramy sitodrukowe wykonujemy zarówno ze stan-
dardowych profili aluminiowych, jak i według indywidualnego projektu klienta. Powierzchnię 
klejoną przygotowujemy poprzez piaskowanie ramy. Stale rozbudowujemy park maszy-
nowy, dzięki czemu oferujemy również usługi profesjonalnej regeneracji ram używanych. 
Napinanie siatek sitodrukowych. Do napinania wszystkich siatek używamy tylko 
profesjonalnych, sterowanych pneumatycznie napinarek szczękowych SEFAR 3A. Proces 
napinania i siła napięcia kontrolowane są niutonometrem Tensocheck 100.
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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.
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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.
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Oki to jeden z czołowych producentów urządzeń drukujących oraz rozwiązań z zakresu 
druku, z bardzo bogatym portfolio urządzeń graficznych przeznaczonych dla branży 
graphic arts, w tym wydrukom na tekstyliach. Szerokoformatowe plotery ColorPainter 
E-64, M-64 oraz H3-104 świetnie sprawdzają się przy wydrukach sublimacyjnych. Urzą-
dzenia 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. 
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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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• 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.


