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 | DOSTAWCY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG W ZAKRESIE DRUKU NA TEKSTYLIACH |

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O.
Oddział w Polsce
tel. 22 375 75 13
lfp@epson.pl
www.epson.pl

• SURECOLOR SC-F3000 – szybki model DTG do druku wysokonakładowego. Dwie 
głowice, 1,5-litrowe worki z tuszem, druk na ubraniach do 29,5 mm grubości.

• SURECOLOR SC-F10000 – sublimacyjna drukarka przemysłowa, 4 duże głowice, 
3- lub 10-litrowe zasobniki na atrament, system wymiany „hot-swap” ograniczający 
przestoje. Prędkość do 255 m2/h.

• SURECOLOR SC-F100 – najmniejsze urządzenie sublimacyjne A4 z systemem stałego 
zasilania w atrament.

• MONNA LISA ML8000 – przemysłowy druk bezpośrednio na tkaninach (DTF)  
z 8 głowicami PrecisionCore; drukuje z prędkością 290 m2/h. Druk atramentami 
kwasowymi, reaktywnymi, pigmentowymi oraz dyspersyjnymi.

ROLAND DG
Farum Gydevej 71
3520 Farum
Denmark
tel. +45 8882 2000
www.rolanddg.pl

Firma Roland DG jest jednym z największych światowych dostawców rozwiązań do druku 
cyfrowego. Produkowane przez Roland DG drukarki inkjetowe, systemy drukująco-tnące 
i plotery tnące są szeroko wykorzystywane do produkcji artykułów reklamowych, jak 
banery, oznakowania, grafiki samochodowe, naklejki i etykiety, a także do personalizacji 
odzieży i przedmiotów takich jak etui na telefony komórkowe. Więcej informacji na 
stronie www.rolanddg.pl.

SICO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Annopol 3  
03-236 Warszawa
tel. 22 660 48 50 (0-9)
sico@sico.pl
www.sico.pl

Sico Polska jako autoryzowany dealer jest liderem w sprzedaży drukarek Mimaki na rynku 
polskim. Posiadamy profesjonalny program do sublimacji. W naszym portfolio znajdziesz 
media potrzebne do całego procesu sublimacyjnego. Posiadamy kalandry włoskiego pro-
ducenta Monti Antonio, sprzedajemy szwajcarskie atramenty do sublimacji SunChemical, 
oferujemy tekstylia i papiery sublimacyjne. Bardzo ważnym punktem programu jest zespół 
profesjonalnych inżynierów serwisu, wspierający technicznie produkcje naszych klientów. 
Dopełnieniem działań są organizowane warsztaty, szkolenia i webinaria.

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 oferuje kompleksowe rozwiązania do druku dla branży tekstylnej. Firma jest 
dystrybutorem ploterów marki EPSON (sublimacja i DTG); sublimacyjnych ploterów 
przemysłowych marki Homer (1,6 m) i GongZheng (3,2 m); pras i kalandrów firmy 
Transmatic i Metalnox, a także atramentów i papierów sublimacyjnych. Ponadto API.
PL ma w ofercie urządzenia do sitodruku firmy ROQ oraz farby (Sebek Inks, Union Ink  
i Rutland) i akcesoria do sitodruku (Easiway) oraz folie flex i flock do zdobienia i znako-
wania odzieży (SO.L.TER i SEF), a także media tekstylne do zastosowania w reklamie 
(tkaniny do podświetleń) oraz w home decor.

L-SHOP-TEAM SP. Z O.O.
ul. Zakopiańska 162A
30-435 Kraków
tel. 12 446 78 10

info@l-shop-team.pl
www.l-shop-team.pl

Dystrybutor hurtowy L-SHOP-TEAM (39 lat na rynku) oferuje największy w Polsce wy-
bór tekstyliów reklamowych, sportowych, biznesowych i roboczych. Również produkty 
bezmetkowe, z recyklingu, sublimacyjne oraz tekstylia gotowe do druku DTG.
Aż 6500 artykułów pod jednym dachem od 120 producentów: bags2GO, miners mate, 
Neutral, Beechfield, Next Level Apparel, Fruit of the Loom, Sol’s, Regatta, Atlantis, 
Premier i wiele innych. Dla drukarń i hafciarń – oferta akcesoriów do nadruku i haftu 
(folie, nici) oraz prasy marki Stahls. Wysokie stany magazynowe, comiesięczne zestawy 
produktów do testowania, neutralne katalogi online, usługa newslettera i inne produkty 
wspierające sprzedaż. Zapraszamy!

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 druku na tekstyliach. Atrium oferuje plotery drukujące 
w szerokościach do 320 cm, zapewniające najwyższą jakość druku i niezwykłą 
wydajność. W pełni ekologiczne atramenty gwarantują nasycone barwy oraz bardzo 
wysoką odporność. W portfolio Atrium znajdują się również kalandry, wygrzewarki, 
plotery tnące, oprogramowanie graficzne ONYX, EFI i CADLink, posiadające szereg 
udogodnień dla branży tekstylnej. Ofertę uzupełniają materiały do druku: papier 
sublimacyjny, tkaniny itp.
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