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API.PL SP. Z O.O.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
ul. Zgierska 86/88
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 42 250 55 95, fax: 42 250 
55 94
e-mail: zamowienia@api.pl
www.api.pl

API.PL jest dystrybutorem urządzeń i akcesoriów do druku wielkoformatowego: reno-
mowanych ploterów ekosolwentowych marki EPSON serii SureColor SC-S oraz ploterów 
pigmentowych serii SureColor SC-P i SC-T; ploterów UV marek: HandTop, Plamac 
i SunThinks, a także atramentów i ploterów tnących, akcesoriów do postprodukcji: 
oczkarek, laminatorów i trymerów. Oferuje media do druku reklamowego (outdoor  
i indoor) wraz z systemami do ich przechowywania firmy PlastGrommet. Gwarantuje 
serwis na najwyższym poziomie.
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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 • przemysłowe maszyny do druku na tekturze HP 
Scitex 11000/15500/17000 • plotery tnące Esko Kongsberg • maszyny do druku na tkani-
nach 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
 664 941 134
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 1650, 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.

INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie
Miękinia k. Wrocławia
tel. 71 31 53 191
biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl
www.nowasublimacja.pl

Firma Integart sp. z o.o. jest oficjalnym dystrybutorem drukarek HP Latex w Polsce.  
W ofercie firmy znajdują się zarówno urządzenia małe z serii 100, 300, 500 (do 1,6 m), 
średnionakładowe s. 1500 (3,2 m) oraz przemysłowe s. 3000 (3,2 m). Portfolio firmy 
to także rozwiązania tandemowe HP Print & Cut, dzięki którym można drukować i ciąć 
jednocześnie. Nowością w ofercie są drukarki HP Latex serii R przeznaczone do druku 
rolowego i na sztywnych podłożach z użyciem białego koloru HP Latex White Ink oraz 
nowoczesne maszyny sublimacyjne HP Stitch do druku na tekstyliach.

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!

DKS SP. Z O.O.
Centrala
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
tel. 58 309 03 07
  664 042 295
poligrafia@dks.pl
www.dks.pl

Autoryzowany dostawca najnowszych rozwiązań do produkcyjnego druku cyfrowego 
arkuszowego i cy frowego druku etyk iet. Autoryzowany serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny.
W naszej ofercie urządzenia nowe, m.in.: Canon imagePRESS C910/C810/C710; Canon 
VarioPrint 115/130/140; Konica Minolta Accurio C6100/C6085, Accurio C3070/3080; 
Konica Minolta Accurio Label 190.
W ofercie także urządzenia używane z kontraktami serwisowymi: Konica Minolta C1100/
C1085, C2060/C2070, C1060/C1070; Konica Minolta 1052/1250, 1051/1200.
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PLUS DIGITAL SP. Z O.O.
ul. Kraszewskiego 7
85-240 Bydgoszcz
tel./fax 52 320 46 40

biuro@plusdigital.pl
www.plusdigital.pl

Plotery wielkoformatowe firmy EPSON: ecosolventowe z serii SC-S, pigmentowe 
SC-T oraz fotograficzne/proofingowe SC-P. Drukarki kolorowe do etykiet ColorWorks 
oraz wąskowstęgowe SurePress. Dostawca trymerów pionowych i poziomych wio-
dącego producenta KeenCut oraz ploterów tnących - płaskich i rolowych Summa.  
PLUS DIGITAL sprzedaje również tusze i materiały eksploatacyjne do powyższych 
urządzeń oraz oprogramowania takie jak: CALDERA, ONYX, Efi, NiceLabel, Wastach, 
Bartender, Mirage i Colorgate.

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 ploterów japońskiej marki Mimaki. Oferujemy wszystkie typy 
ploterów produkowanych przez tę firmę. Maszyny UV LED UJF-3042MkII, UJF-6042MkII 
i UJF-7151Plus, JFX200-2513 EX (250 × 130 cm), JFX200-2531 (250 × 310 cm), 
oraz JFX500-2131 (210 × 310 cm) do druku na gadżetach, etui, opakowaniach, 
szkle, metalach oraz do znakowania i personalizacji. Drukarkę z roli na rolę UV LED 
– UCJV300-160 z funkcją cięcia, drukującą do 4 warstw atramentu w jednym przebiegu 
oraz UJV55-320 o szerokości druku do 320 cm. Plotery do druku bezpośredniego 
i sublimacyjnego na tekstyliach o szerokości od 1,3 m do 3,2 m, seria JV oraz seria 
TS, TX. W tym TS55-1800 o max. prędkości druku 140 m2/h. Sprawdzone plotery 
solwentowe JV150 i JV300 oraz drukująco-tnące CJV150 i CJV300.
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VES PLOTER S.C.
ul. Chojnowska 6C
03-583 Warszawa
tel./fax 22 633 36 14
vesploter@vesploter.pl
www.vesploter.pl

VES PLOTER jest dystrybutorem japońskiej firmy Graphtec, czołowego producenta 
ploterów tnących. W naszej ofercie znajdują się:
• solwentowe plotery drukujące
• stołowe plotery drukujące UV o polu roboczym od 600 × 900 mm  

do 2500 × 3000 mm
• atramenty solwentowe i UV
• rolkowe plotery tnące o szerokości cięcia do 1650 mm
• stołowe plotery tnąco-bigujące o polu roboczym od 660 x 490 mm  

do 3500 x 2100 mm
• cyfrowe wykrojniki „F- MARK” obszar roboczy od A4 – 350x500 mm.

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. 

www.akademia–wiedzy.eu 
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