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

| PODŁOŻA DO DRUKU |

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 posiada w ofercie wysokiej jakości MEDIA i PODŁOŻA do większości rodzajów 
druku cyfrowego znanych marek: DECAL, DRYTAC, GUANGDONG, MOLCO oraz marki 
własnej VESLINE. W asortymencie dostępne są banery, folie okienne, folie monomerowe  
i polimerowe, laminaty i szronionki, canvasy, materiały na roll-upy oraz materiały specjalne-
go przeznaczenia. Oferujemy MATERIAŁY BANEROWE do wszelkich realizacji wielkoforma-
towych, media na trudne powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne, jak asfalt i beton, media 
niszowe oraz nośniki do druku offsetowego. Nowością w ofercie są podłoża amerykańskiej 
firmy GENERAL FORMULATIONS, a także wielkoformatowe media arkuszowe (sztywne) 
do druku UV, w tym ekologiczne płyty EXCELLENT szwedzkiego producenta Oppboga. 

SUN CHEMICAL SP. Z O.O.
ul. Okólna 46A 
05-270 Marki
tel. 22 761 51 00
fax 22 761 51 01
grp_email_info@sunchemical.com
www.sunchemical.com

SUN CHEMICAL, światowy lider w produkcji farb, lakierów, powłok, pigmentów oraz 
innych materiałów znajdujących zastosowanie w procesie drukowania; dostarcza 
rozwiązania umożliwiające druk najwyższej jakości opakowań i etykiet. W ofercie firmy:
FARBY – offsetowe, fleksograficzne, rotograwiurowe; SPECJALISTYCZNE – metaliczne 
i fluorescencyjne, offsetowe i flekso UV; farba biała SunLase do zadruku laserem niskiej 
mocy; DO ZABEZPIECZEŃ – termochromowe, świecące w świetle UV, zmieniające 
kolor, Valimark, ukryte – reagujące na czytnik IR; LAKIERY – standardowe i do efektów 
specjalnych; KLEJE; PANTONE LIVE; SUN COLORBOX; ŚRODKI POMOCNICZE

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28A
91-341 Łódź
tel. 42 613 50 89
digital@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

SCORPIO sp. z o.o.  to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn dla różnych 
dziedzin poligrafii i przemysłu, z 30-letnim doświadczeniem w branży.
Dla segmentu druku i uszlachetniania UV oferujemy następujące rozwiązania:
• plotery wielkoformatowe UV-LED, z płaskim stołem i rolowe, szwajcarskiej firmy  

swissQprint;
• urządzenia do konwencjonalnego lakierowania UV, arkuszowe i rolowe, firmy Kompac;
• arkuszowe i rolowe rozwiązania do domingu, na żywice PU i UV firmy Demak;
• obciągi offsetowe do druku konwencjonalnego i UV firmy Kinyo.
Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne na etapie 
wdrożenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

PROFEX ELEKTRONIK –  
SWOBODA 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.

AMAGRAF SP. Z O.O. SP. K.
ul. A. Struga 23
95-100 Zgierz
tel. 42 716 99 99
biuro@amagraf.pl
www.amagraf.pl

Amagraf zajmuje się dostarczaniem urządzeń poligraficznych do druku cyfrowego, wielko-
formatowego oraz maszyn introligatorskich. Każdy klient może liczyć na profesjonalny 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zaopatrzyć się w materiały eksploatacyjne oraz części 
zamienne. Jesteśmy autoryzowanymi partnerami marek Canon, Duplo, OKI, Develop oraz 
dystrybutorem specjalistycznych czyściw poligraficznych.

Zapraszamy na strony www: introligatorskie.pl • solwentowe.pl

Świat DRUKU | 1/2021


