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TAMPOTECHNIKA SP. Z O.O.  
ul. Kleszczowa 17B
02-485 Warszawa  
tel. 22 8635713
info@tampotechnika.pl
www.tampotechnika.pl

Tampotechnika od 1989 roku oferuje nowoczesne rozwiązania do druku na przedmiotach 
w technologiach druku tamponowego i sitodruku. Jesteśmy jednym z niewielu polskich 
producentów takich maszyn, które sprzedajemy na całym świecie. Naszych klientów 
zaopatrujemy w akcesoria i materiały eksploatacyjne. Rozwiązujemy także problemy 
związane z aktywacją powierzchni i usuwaniem ładunków elektrostatycznych.

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 autoryzowanym dystrybutorem urządzeń i materiałów do druku na tekstyliach. 
W asortymencie dostępne są plotery sublimacyjne marki EPSON (w tym NOWOŚĆ – ploter 
do sublimacyjnego druku przemysłowego EPSON SC-F10000) oraz do druku DTG (w tym 
NOWOŚĆ – ploter EPSON SC-F3000); sublimacyjne plotery przemysłowe marek HOMER 
i GONGZHENG; prasy i kalandry firmy Transmatic, Metalnox oraz Yuxunda; atramenty i papiery 
sublimacyjne. API.PL posiada w ofercie urządzenia do sitodruku firmy ROQ oraz farby (Sebek 
Inks, Union Ink i Rutland) i akcesoria do sitodruku (Easiway). W ofercie ma również folie flex 
i flock do zdobienia i znakowania odzieży (SO.L.TER, SEF oraz marki własnej VESLINE), 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 (40 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 6200 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!

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.

INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie
Miękinia k. Wrocławia
tel. 71 31 53 191
www.integart.com.pl
www.nowasublimacja.pl
www.ekologicznadrukarnia.pl

Integart – czołowy dystrybutor rozwiązań technologicznych do druku i zdobienia różnych 
rodzajów tkanin: drukarek HP Latex serii 300 oraz 500, a od 2019 r. drukarek HP Stitch 
S-Series, umożliwiających druk pośredni i bezpośredni na tkaninach. Portfolio tkanin do 
druku jest stale rozszerzane o innowacyjne produkty, w tym ekologiczne, biodegrado-
walne, pozbawione PCW, łatwe w recyklingu. Należą do nich takie tkaniny jak: Jet UP/
BC Dickson Evergreen, Apex Premium Easy i Canvas Stick, Mitylon/Mikrofibra, Apex 
Premium Textile Backlite/Frontlit/Blockout. Proponowane nowości i bestsellery z oferty 
tkanin Berger Textiles: Display, Samba, G-Flag, Blockout Directo FR; Aurich Textilien: 
Digipanorama, Digicompetition, Digifascination; PONGS Stretch Twill Soft i inne.
Kontakt: Dawid Siedlis, siedlis@integart.com.pl;  

 (media) Agnieszka Kołodziejewska, kolodziejewska@integart.com.pl
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