
52

Świat DRUKU | 4/2019

| DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG DO DRUKU W WIELKIM FORMACIE |
   

P.P.H.U. BRETAR
BARBARA WIECZOREK
ul. Joselewicza 3 lok. 1
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 365 62 94
     +48 601 51 06 89
barbara@max.net.pl
www.dickson-coatings.pl

Dickson Coatings – Francja – producent banerów PCV i ekologicznych, dekoracyjnych 
tkanin Evergreen do druku w technologiach: solwent, ekosolwent, UV i latex.
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.

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 drukarek, atramentów i mediów do druku UV.
Jako wyłączny dystrybutor ploterów UV marki HANDTOP oferuje szeroką gamę urządzeń 
HYBRYDOWYCH drukujących na mediach sztywnych i z roli na rolę oraz PLOTERÓW  
Z PŁASKIM STOŁEM o szerokościach od 1,60 m do 3,20 m. Utrwalanie LED, druk białym 
i lakierem w jednym przebiegu oraz najszybsze głowice na rynku plasują te urządzenia 
w czołówce ploterów UV na świecie. API.PL zapewnia atrakcyjną ofertę, autoryzowany 
serwis oraz obsługę pogwarancyjną.

COLOURS FACTORY SP. Z O.O.
ul. Wypoczynkowa 13 
64-920 Piła 
M. +48 67 349 09 81
info@coloursfactory.pl
www.coloursfactory.pl

Colours Factory is the fastest-growing printing company in Poland and it houses various 
printing technologies within one facility. The company owns state-of-the-art printing 
machines and the total area of the facility is 16,000 m2. It successfully implements 
numerous different tasks and provides comprehensive services for retail chains, stores 
and customer service points in regard to the production and installation of advertising 
materials, billboards and large format prints throughout Europe.

DIGIPRINT SP. Z O.O.
ul. Annopol 4A
03-326 Warszawa
tel. 22 295 03 80
fax 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu

DIGIPRINT – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA POLIGRAFII

Firma DIGIPRINT od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych systemów 
poligraficznych. Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje m.in.:
• arkuszowe maszyny cyfrowe HP Indigo 50000/30000/12000/7900/5900 • rolowe 
maszyny cyfrowe HP Indigo 20000/8000/WS6900 • maszyny do druku wielkoformatowego  
HP Latex 3600/3200/1500/R2000/R1000 • maszyny do druku na podłożach płaskich 
HP Scitex fB750 i fB550 • przemysłowe maszyny do druku na tekturze HP Scitex 
11000/15500/17000 • plotery tnące Esko Kongsberg • maszyny do druku na tkaninach 
d.gen • automatyczne trymery tnące Fotoba • kaszerownice i sklejarki Lamina System  
• oprogramowanie Esko, Caldera, GMG, Measure Color.

DKS SP. Z O.O.
Centrala
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
tel. 58 309 03 07
kom. 664 042 295

poligrafia@dks.pl
www.dks.pl

Autoryzowany dostawca urządzeń wielkoformatowych pracujących w technologiach: 
inkjet, UVgel i elektrofotograficznej. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
W naszej ofercie m.in.: Océ Colorado 1640 (najnowsza technologia Canon UVgel);  
Canon plotery inkjet 24 do 60 cali: seria TX oraz seria PRO; OKI plotery ekosolwentowe 
64–104 cali; KIP seria 800.
Oferujemy także wielkoformatowe skanery Contex, składarki es-te oraz drukarki i kopiarki 
wielkoformatowe KIP dla branży CAD&GIS.

JETPOL.PL
Jeżynowa 14/14a
70-892 Szczecin
607 681 993
jetpol@jetpol.pl
www.jetpol.pl

Jetpol.pl twoim dostawcą profesjonalnych rozwiązań w druku wielkoformatowym.
Oferta obejmuje drukarki wielkoformatowe UV & UV Led firmy JHF (rolowe, stołowe 
oraz hybrydowe) oraz solwentowe i sublimacyjne firmy OKI. Urządzenia dostępne są 
w różnych konfiguracjach kolorystycznych (CMYK, CMYKLcLm oraz kolory dodatkowe Lk 
oraz Biały) Firma Jetpol posiada własny magazyn części oraz serwis drukarek z ponad 
15 letnim doświadczeniem. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wdrażaniem 
nowych technologii!
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REPROGRAF-GRAFIKUS 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:
• Mimaki: plotery drukujące w technologiach UV LED, solvent – urządzenia rolowe 

i stołowe
• EFI: plotery EFI drukujące w technologiach UV, UV LED, sublimacja – urządzenia 

rolowe i hybrydowe
• podłoża do zadruku: folie samoprzylepne, papiery, canvasy, banery, mesh,  flagi, 

tapety, tekstylia
Plotery: Urszula Gałuszka-Marzecka, 698 698 638, Piotr Białowieżec, 698 698 628
Podłoża: Anna Andruszkiewicz 698 698 612, Paweł Górniak 698 698 610,  

Mariusz Fronia 698 698 652

MAGENTA VISION POLSKA  
SP. Z O.O.
ul. Puławska 34 bud. 26A
05-500 Piaseczno
tel. 22 299 13 80
support@magenta-vision.com
www.magenta-vision.com

MAGENTA VISION jest europejskim dostawcą rozwiązań w szerokim i superszerokim 
formacie maszyn drukarskich. Produkuje najwyższej jakości atramenty UV, UV LED, 
Eco Solvent, Hard Solvent, Latex, a także płynne powłoki do gruntowania trudnych 
powierzchni oraz laminaty zabezpieczające wydruki. Firma oferuje również serwis tech-
niczny maszyn i urządzeń do druku cyfrowego, a także sprzedaż ploterów. MAGENTA 
VISION jest autoryzowanym dealerem maszyn do druku cyfrowego marki TECKWIN oraz 
POLAROID. Zapraszamy do kontaktu.

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28A
91-341 Łódź
tel. 42 613 50 92 
digital@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

SCORPIO Sp. z o.o. to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn dla takich dziedzin 
poligrafii, jak: fleksodruk, offset, introligatornia, tampondruk, znakowanie laserowe i druk cyfrowy.
Dla segmentu druku w wielkim formacie oferujemy następujące rozwiązania:
• plotery wielkoformatowe UV-LED szwajcarskiej firmy swissQprint;
• drukarki inkjet memjet® do zadruku opakowań firmy Xante;
• zgrzewarki do banerów, plandek i innych zastosowań firmy Miller Weldmaster;
• oczkarki hiszpańskiej marki Jover;
• tapety i canvas do zadruku cyfrowego firmy BN International.
Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne na etapie wdrożenia 
oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

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

Dystrybutor maszyn do cyfrowego druku przemysłowego firmy Durst Phototechnik AG. 
Oferujemy urządzenia drukujące z roli na rolę oraz na podłożach płaskich. Posiadamy 
w swojej ofercie szeroki wybór specjalistycznych drukarek pracujących w technologii 
tuszów UV oraz tuszów wodnych, do przemysłowych zastosowań. Dla producentów opa-
kowań polecamy nasze najszybsze, przemysłowe systemy do druku jednoprzebiegowego. 
Oferujemy również przemysłowe drukarki 3D firmy Massivit3D dla rynku reklamowego.

UV PRINTER.PL SP. Z O.O.
ul. Nad Zalewem 10C
30-235 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.

www.akademia–wiedzy.eu 


