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COLOR LABORATORY MD 
SP. Z O.O.
ul. Wolności 24 
02-496 Warszawa (Ursus)
tel. 22 882 40 57
  601 954 030
biuro@color-laboratory.com
www.color-laboratory.com

Od ponad 10 lat zapewniamy naszym klientom kompleksowe rozwiązania składające się 
z urządzeń wielkoformatowych, niezawodnej jakości atramentów KAO Chimigraf oraz wielo-
letniego doświadczenia technicznego w serwisowaniu drukarek dużego formatu. Jesteśmy 
wyłącznym autoryzowanym partnerem handlowym i serwisowym producenta ploterów FLORA 
na rynku polskim i niemieckim.
• PLOTERY FLORA: solwentowe, UV, tekstylne, Single Pass, plotery tnące marki iEcho
• atramenty z EU KAO Chimigraf, lateksowe marki STS
• serwis większości maszyn na rynku poligraficznym.

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 – WIODĄCY DYSTRYBUTOR TECHNOLOGII HP LATEX, innowacyjnych 
urządzeń dla małych i średnich firm z branży LFP (od 1,6 m do 3,2 m) oraz HP Latex 
R do druku na mediach sztywnych. Dystrybutor drukarek HP STITCH S do druku 
sublimacyjnego na tkaninach. Ofertę Integart uzupełniają plotery laserowe – Summa 
L-Series, przeznaczone dla rynku druku tkanin technicznych i sublimacyjnych. Port-
folio postfinishingowe stanowią Summa F-Series oraz urządzenia komplementarne, 
tj. aplikatory Bubble-Free, plotery rolowe Summa, laminatory Neshen lub Mefu oraz 
trymery KeenCut i Flexa.
Kontakt: Dawid Siedlis,  tel. 605 102 205, siedlis@integart.com.pl

BÖTTCHER POLSKA SP. Z O.O.
ul. Lesznowska 20C 
05-870 Błonie 
tel. 22 731 61 10 
fax 22 731 61 11 

office.pl@boettcher-systems.com
www.bottcher.pl

Böttcher – lider wśród producentów wałków z pokryciami elastomerowymi do maszyn 
drukujących i zastosowań technicznych. Dostarczamy naszym klientom kompleksowe 
rozwiązania w zakresie wałków graficznych i technicznych, obciągów offsetowych, 
środków myjących i konserwujących oraz dodatków do roztworów nawilżających. Do 
maszyn flekso oferujemy tuleje i gumowe formy płaskie do grawerowania laserowego 
jako formy drukowe. Ponadto gumowe rękawy do lakierowania i tuleje montażowe do 
polimerów. Oferowane przez nas produkty chemiczne do produkcji opakowań posiadają 
atesty ISEGA i FOGRA. Firma powstała w 1725 roku i nieustannie służy swoim 
doświadczeniem klientom na całym świecie.

PHOSEON TECHNOLOGY INC.
Bakumer Strasse 86
49324 Melle, Niemcy
tel. +49 174 621 2654
adam.robak@phoseon.com
www.phoseon.com

Czy są Państwo zainteresowani technologią UV LED? Phoseon oferuje w pełni zintegro-
wane rozwiązania do modernizacji maszyn wąskiej wstęgi oraz rozwiązania przy zakupie 
nowych maszyn. Możliwa jest modernizacja każdej maszyny niezależnie od producenta. 
Aby uzyskać więcej informacji o produktach i usługach Phoseon Technology, prosimy 
o kontakt. Zaufaj firmie, która wynalazła UV LED w roku 2002!

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, a także płynne powłoki do gruntowania trudnych powierzchni 
oraz laminaty zabezpieczające wydruki. Firma oferuje również serwis techniczny maszyn 
i urządzeń do druku cyfrowego, a także sprzedaż ploterów. MAGENTA VISION jest 
autoryzowanym dealerem maszyn do druku cyfrowego marki TECKWIN oraz GRANDO. 
Zapraszamy do kontaktu.

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.


