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 | DOSTAWCY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG DO DRUKU CYFROWEGO WIELKOFORMATOWEGO |

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;
• wycinające plotery wielofunkcyjne firmy Lasercomb;
• 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.
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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 dystrybutorem urządzeń do druku wielkoformatowego. Posiada w ofercie 
renomowane plotery ekosolwentowe, sublimacyjne i pigmentowe marki EPSON; plotery 
UV marki HandTop – wyposażone w głowice Ricoh i Kyocera 6. generacji. Oferuje również 
drukarki do termotransferowego druku cyfrowego (tonerowego) marki OKI; plotery tnące 
marki SUMMA oraz akcesoria do postprodukcji: oczkarki, laminatory i trymery; media 
do druku reklamowego (outdoor i indoor) marki Decal, Drytac, General Formulations, 
Guandong, CartonGraf oraz Vesline, wraz z systemami do ich przechowywania firmy 
PlastGrommet.  

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, Pongs, Berger Textiles, 
Dickson, Neschen, JM Mediatex, Apex Premium, Mitylon.

ATRIUM CENTRUM  
PLOTEROWE SP. Z O.O.
ul. Gosławicka 2D
45-446 Opole
tel. 77 458 16 81
fax 77 458 16 82
biuro@atrium.com.pl
www.atrium.com.pl

Atrium Centrum Ploterowe od 1993 roku jest wiodącym polskim dostawcą kompleksowych 
rozwiązań do produkcji reklamy wielkoformatowej. Firma posiada certyfikat ISO 9001. 
Atrium jest wyłącznym dystrybutorem wielkoformatowych drukarek firmy Mutoh 
(żywicznych, LED, sublimacyjnych), wielkoformatowych drukarek LED firmy EFI, ploterów  
i systemów tnących Summa, laminatorów i trymerów Neolt, oprogramowania 
ONYX i wielu innych. Kilka tysięcy instalacji świadczy o ogromnym doświadczeniu  
i profesjonalizmie. Aktualnie firma zatrudnia ponad 100 specjalistów. Firma posiada 
oddziały w: Opolu, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie.

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.

www.akademia–wiedzy.eu 


