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pują w różnych rozmiarach (są też w Polsce firmy, które 
produkują je na zamówienie pod wymiar) i wpasowują 
się w każdą przestrzeń. Niektóre standy mogą być wypo-
sażone dodatkowo w kieszonki na ulotki lub uchwyty na 
ekran (tablet lub telewizor), co daje możliwość zachęcenia 
odwiedzających do interakcji. 

Grafika tekstylna otwiera także możliwości dla form 
niestandardowych. Dzięki swojej elastyczności układa się 
idealnie na konstrukcjach o nieregularnych kształtach, 
tworząc niepowtarzalną instalację. Takie rozwiązania są 
wykorzystywane w miejscach, gdzie przede wszystkim 
ceni się design. 

Przyszłość druku na tkaninach

Tkaniny na pewno są w szczycie swojej popularności. 
Dopracowywane są nowe atramenty, które będą jeszcze 
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bardziej przyjazne dla środowiska. Aktualnie dostępne 
na rynku są już bezwonne barwniki produkowane na 
bazie wody. Ma to bardzo dobry wpływ na jakość pracy 
drukarzy, którzy nie muszą przebywać w toksycznych opa-
rach, oraz na finalny wydruk, który nie ma intensywnego 
zapachu. Dzięki temu grafikę stosować można także 
w wymagających miejscach, np. w przestrzeni, w której 
przebywają chorzy i dzieci. 

Wydruki na tkaninach mają wiele zalet i są niezwykle 
trwałe, co wróży im świetlaną przyszłość. Mądrze zapla-
nowana inwestycja zaowocuje grafikami, których będzie 
można używać przez kilka sezonów.  

Anna ROHDE-PŁOTYCIA
Marketing Manager, Ultima Displays

www.ultimadisplays.pl

L-SHOP-TEAM SP. Z O.O.
ul. Opatkowicka 10B
30-499 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 Europie 
wybór tekstyliów reklamowych, sportowych, biznesowych i roboczych. Również produkty 
z usuwalną metką, z recyklingu, sublimacyjne oraz tekstylia gotowe do druku DTG.
Aż 6300 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

Nowe urządzenia serii Epson SureColor F zapewnią najwyższą jakość w przypadku 
druku nisko- i średnionakładowego na tkaninach poliestrowych i artykułach promo-
cyjnych bez wcześniejszego przygotowania. Sercem naszych drukarek są wysokowydajne 
głowice drukujące PrecisionCore TFP. Zostały zaprojektowane z myślą o wyjątkowej 
jakości przy dużych szybkościach drukowania i są zaopatrzone w nasze atramenty 
sublimacyjne. Atramenty te zostały specjalnie opracowane wraz z papierem transfe-
rowym, aby zapewnić doskonałe uwalnianie atramentu podczas sublimacji na wielu 
różnych przedmiotach.

EKSTREME CENTRUM DTG
ul. Trakt Lubelski 410
04-667 Warszawa
tel. 22 740 44 16
tel. kom. 515 174 789

contact@ekstreme.pl
www.ekstreme.pl

EKSTREME od ponad 10 lat oferuje kompleksowe rozwiązania do cyfrowej produkcji etykiet 
w systemie rolowym:

• drukarki OKI Pro 1040/1050 w technologii led, CMYK + WH (biały);
• drukarki Afinia z głowicą memjet (L701, L801, L901) i HP (L502);
• finishery D.P.R. (nożowe, laserowe i semi-rotacyjne);
• przewijarki i zliczarki etykiet, aplikatory, dyspensery, nawijaki;
• podłoża samoprzylepne w rolkach (papiery, folie PP, folie PET).
Świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju.

P.H.U. POLKOS  
MARIUSZ KOSIOR
ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz

polkos@polkos.com.pl
www.polkos.com.pl

PolKos jako ceniony dostawca maszyn do druku proponuje urządzenie produkcyjne 
do sublimacji: Xenons CS8. Ploter jest cenioną na światowym rynku drukarką do 
sublimacji – o szerokości 1860 mm. Nowoczesne rozwiązanie – osiem głowic z 3200 
dyszami w każdej – sprawi, że druk da wrażenie 3D. Światłowodowy przesył danych 
to najbardziej niezawodny i szybki sposób transmisji komend druku wpływających na 
jakość i efektywność pracy.


