
55 | DOSTAWCY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG W ZAKRESIE DRUKU UV |
   

API.PL SP. Z O.O.
ul. Okrężna 37, Rąbień
95-070 Aleksandrów Ł.
tel. 42 250 55 95
fax 42 250 55 94 
zamowienia@api.pl
www.api.pl 

API.PL jest bezpośrednim importerem drukarek, atramentów i mediów do druku UV.
Jest dystrybutorem 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.

DKS SP. Z O.O.
Centrala
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
tel. 539 199 466
m.sawala@dks.pl
www.dks.pl

Autoryzowany dostawca urządzeń wielkoformatowych pracujących w technologiach UV, 
inkjet, ekosolwent i elektrofotografia.
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
W naszej ofercie m.in.:
• Ocè Colorado 1650, Ocè Colorado 1640
• Konica Minolta AccurioWide 200
• OKI ColorPainter M-64s
• KIP seria 800
• Canon seria ImagePROGRAF PRO.

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.

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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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.

P.H.U. POLKOS  
MARIUSZ KOSIOR
ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz

polkos@polkos.com.pl
www.polkos.com.pl

PolKos oferuje szybki i ekonomiczny ploter Roland VersaUV LEF 2-300. Obszar wy-
druku LEF 2-300 został rozszerzony do 770 × 330 mm. Cztery głowice drukujące  
i dwie lampy UV-LED umożliwiają drukowanie dwukierunkowe około 1,6 razy szybciej 
niż w poprzednich modelach. Kolory biały i lakier (połysk) z atramentem są wyrzucane 
przez dwa rzędy dysz. LEF 2-300 umożliwia drukowanie na wielu podłożach, jak PET, 
ABS, poliwęglan, i materiałach miękkich, jak TPU i skóra. Stół próżniowy daje możli-
wość łatwego mocowania cienkich i miękkich materiałów w miejscu druku. Ploter może 
drukować elementy do 100 mm wysokości. LEF 2-300 posiada innowacyjny system 
czyszczenia głowic, które od spodu pokryte są złotem.
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PROFEX ELEKTRONIK  
SP. Z O.O. SP. K.
ul. Głogowska 39/41
45-315 Opole
tel. 501 006 485
order@uv.opole.pl
www.uv.opole.pl

Autoryzowany serwis i dystrybutor firmy GEW (EC) Limited.
• Systemy hybrydowe ArcLED®, łączące konwencjonalne lampy łukowe wraz  

z możliwością późniejszego unowocześnienia do rozwiązań LED.
• Kompleksowe rozwiązania UV dla druku offsetowego – nowoczesne rozwiązania LED 

UV lub konwencjonalne systemy E4C.
Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardzania UV.
Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne.
Serwisujemy zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset UV.

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 po-
ligrafii, jak: fleksodruk, offset, introligatornia, tampondruk, znakowanie laserowe i druk cyfrowy. 
Dla segmentu druku i uszlachetniania UV oferujemy następujące rozwiązania:
• plotery UV-LED szwajcarskiej firmy swissQprint, w tym najnowszy ploter roll-to-roll 

Karibu, przeznaczony do zadruku tekstyliów, siatki mesh i innych podłoży elastycznych;
• przemysłowe systemy do cyfrowego lakierowania UV firmy MGI;
• arkuszowe i rolowe urządzenia do konwencjonalnego lakierowania UV firmy Kompac;
• oprogramowanie do optymalizacji procesów produkcyjnych firmy Hybrid Software.
Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne na etapie 
wdrożenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

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 z 30-letnim doświad-
czeniem. Dostarczamy maszyny UV LED stołowe UJF-3042MkII, UJF-6042MkII 
i UJF-7151Plus, nowy JFX200-2513 EX oraz JFX500-2131. Drukarki z roli na rolę UV 
LED – UCJV300-160 z funkcją cięcia 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 
do 140 m2/h. Plotery solwentowe: nowy SWJ-320EA (szer. 3200 mm), JV150 
i JV300 Plus oraz drukująco-tnące CJV150 i CJV300 Plus. Naszą ofertę dopełniają 
wszechstronne plotery tnące z wymiennymi głowicami i pasem transporterowym.

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 • rolowe maszyny 
cyfrowe HP Indigo 20000/8000/6900 • maszyny do druku wielkoformatowego HP Latex 
3600/3200/1500/R2000/R1000 • przemysłowe maszyny do druku na tekturze HP Scitex 
11000/15500/17000 • maszyny do przemysłowego druku na tkaninach HP Stitch S1000 
• 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.
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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 × 490 mm  

do 3500 × 2100 mm
• cyfrowe wykrojniki „F-MARK” obszar roboczy od A4 – 350 × 500 mm.

API.PL SP. Z O.O.
ul. Zgierska 86/88
95-070 Aleksandrów Ł.
tel. 42 250 55 95
fax 42 250 55 94 
zamowienia@api.pl
www.api.pl 

API.PL jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem urządzeń i akcesoriów do druku 
na tekstyliach. W ofercie posiada drukarki do przemysłowego druku sublimacyjnego 
(GONGZHENG, HOMER), a także druku na różnego typu tekstyliach (odzież, home decor, 
materiały reklamowe, materiały użytkowe). API.PL jest autoryzowanym przedstawicielem 
drukarek EPSON serii SureColor SC-F na terenie kraju: SC-F500 (gadżety reklamowe), 
SC-F2100 (druk DTG – bezpośrednio na bawełnie), SC-F6300 (gadżety reklamowe, 
odzież), SC-F9300 i SC-F9400H z atramentami FLUO (odzież, home decor, tekstylia do 
podświetleń). W ofercie firma posiada także atramenty i papiery sublimacyjne. 


