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ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa
AGFA NV Oddział w Polsce
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa
tel. 22 31 11 900
info.pl@agfa.com
agfa-polska.pl

W portfolio AGFA Graphics znajdują się plotery UV z utrwalaniem LED z rodzin  
Anapurna, Oberon oraz Jeti. Hybrydowe modele Anapurna występują w czterech modelach 
różniących się szerokością: H1650i, H2050i, H2500i oraz najszerszy H3200i, dający 
możliwość zadruku na mediach szerokości 3,2 m. Dostępny jest model z płaskim stołem 
FB2540i oraz typowo rolowy ploter o szerokości 3,2 m – RTR3200i. Najwydajniejsze 
plotery to seria Jeti: Jeti Mira ze stołem stałym do zadruku materiałów płaskich oraz 
rolowych, a także Jeti Tauro – hybrydowy ploter w dwóch szerokościach: 2,5 m oraz 
3,3 m i kilkunastu konfiguracjach. Trzema tegorocznymi nowościami są plotery: rolowy 
Oberon o szerokości 3,3 m, Jeti Tauro H3300UHS – ploter hybrydowy z możliwością 
druku do 600 m2/h – oraz kolejna generacja plotera do sublimacji Avinci CX3200.

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

Nowe drukarki z serii Epson SureColor R pozwalają rozszerzyć zakres drukowania 
od tradycyjnych etykiet do szerokiej gamy banerów, tapet ściennych, winylu, folii i tek-
styliów. Atrament na bazie wody jest bezwonny, dzięki czemu można go używać we 
wrażliwych środowiskach, takich jak szkoły, szpitale i hotele. Atrament żywiczny szybko 
schnie i jest odporny na zarysowania. Modele SC-S80610 i SC-S80610L z serii SC-S 
czerpią korzyści z dodania zarówno czerwonego, jak i pomarańczowego atramentu, aby 
rozszerzyć gamę kolorów i możliwości. Model SureColor SC-V7000 zapewnia znakomite 
wydruki, jakich wymagają klienci, oraz rewelacyjną jakość druku i żywe kolory.

DIGIPRINT SP. Z O.O.
ul. Annopol 4A
03-236 Warszawa
tel. 22 295 03 80
fax 22 295 03 91
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

DIGIPRINT dostarcza rozwiązania dla rynku poligrafii. Portfolio obejmuje m.in.: arkuszowe 
maszyny cyfrowe HP Indigo 100K/15K/7K/7ECO/35K, rolowe maszyny cyfrowe HP Indigo 
25K/6K/8K, maszyny do druku wielkoformatowego HP Latex 3600/1500/R2000/R1000,  
przemysłowe maszyny do druku na tekturze HP PWP C500/T1170/1190, przemysłowe 
maszyny inkjetowe HP T250, maszyny do druku na tekstyliach d.gen oraz HP Stitch 
S1000, automatyczne trymery tnące Fotoba, oprogramowanie Esko, Caldera, GMG, 
Measure Color. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę: www.digiprint.pl

VES PLOTER S.C.
ul. Chojnowska 6C
03-583 Warszawa
tel./fax 22 633 36 14
vesploter@vesploter.pl
www.vesploter.pl

VES PLOTER jest dystrybutorem japońskiej firmy Graphtec, czołowego producenta 
ploterów tnących. W naszej ofercie znajdują się:
• automatyczne wykrojniki cyfrowe umożliwiające seryjne wycinanie etykiet, opakowań 

wydrukowanych na materiałach formatu: A4 do B2;
• stołowe plotery tnąco-bigujące – niezastąpione przy projektowaniu i produkcji 

opakowań z kartonu i tektury falistej, a także przygotowaniu płyt i obciągów do laki-
erowania wybiórczego;

• rolkowe plotery tnące umożliwiające precyzyjne wycięcie po obrysie grafiki dowolnego 
kształtu, wydrukowanej dowolną metodą;

• plotery drukujące  UV – umożliwiające wydruk na materiałach płaskich o grubości  
do 120 mm.

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28A
91-341 Łódź
tel. 42 613 50 92
digital@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

SCORPIO Sp. z o.o. to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn dla takich dziedzin po-
ligrafii, jak: fleksodruk, offset, introligatornia, tampondruk, znakowanie laserowe i druk cyfrowy.
Dla segmentu druku wielkoformatowego oferujemy następujące rozwiązania:
• oprogramowanie do optymalizacji procesów produkcyjnych firmy Hybrid Software;
• plotery UV-LED, płaskie i roll-to-roll, szwajcarskiej firmy swissQprint;
• drukarki inkjet do zadruku opakowań tekturowych firmy Xante;
• zgrzewarki do banerów, plandek i materiałów technicznych firmy Miller Weldmaster;
• tapety i canvas do zadruku cyfrowego firmy BN International.
Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne na etapie 
wdrożenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
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