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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 bezpośrednim importerem i dystrybutorem urządzeń do druku na tekstyliach: 
ploterów sublimacyjnych i DTG marki EPSON serii SureColor SC-F, sublimacyjnych 
ploterów przemysłowych marek: MTEX (1,6 m) i GongZheng (3,2 m); pras i kalandrów 
do termotransferu Transmatic i Metalnox. Oferuje: folie flex i flock (SO.L.TER i SEF); 
atramenty i papiery sublimacyjne oraz media tekstylne. Posiada bogatą ofertę maszyn 
(karuzele M&R), farb (Sebek Inks, Union Ink i Rutland) i akcesoriów do sitodruku 
(Easiway). 

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 z głowicami tnącymi do 
tekstyliów na przenośniku taśmowym.

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

Integart sp. z o.o. jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów z tworzyw sztucz-
nych wykorzystywanych w branży reklamowej oraz dekoracji wnętrz. W swojej ofercie 
firma posiada m.in.  tkaniny przeznaczone do druku w technologiach HP Latex, UV czy 
sublimacyjnej. W firmie Integart stawia się na jakość, dlatego w ofercie znajdują się 
jedynie produkty wiodących producentów, tj. Aurich Textilien, Berger Textilies, Folex, 
Neschen, Apex Premium czy Mitylon.
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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
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.

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O. 
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
tel.: 22 375 75 13

lfp@epson.pl
www.epson.pl

• 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 optymali-
zuje proces pod kątem jakości i oszczędności. Technologia Precision Dot pozwala 
uzyskiwać lepsze rezultaty bez inwestycji w nowy sprzęt.


