
| DOSTAWCY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG W ZAKRESIE DRUKU NA TEKSTYLIACH |

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 ML-800 – przemysłowy druk bezpośrednio na tkaninach (DTF )  
z 8 głowicami PrecisionCore; drukuje z prędkością 290 m2/h. Druk atramentami 
kwasowymi, reaktywnymi, pigmentowymi oraz dyspersyjnymi.

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.

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!

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.

ATRIUM CENTRUM  
PLOTEROWE SP. Z O.O.
ul. Gosławicka 2D
45-446 Opole
tel. 77 458 16 81
fax 77 458 16 82
biuro@atrium.com.pl
www.atrium.com.pl

Atrium Centrum Ploterowe powstało w 1993 r. Siedziba firmy mieści się w Opolu, 
a do dyspozycji k lientów pozostają tak że oddzia ł y w Warszawie, Gdańsku, 
Poznaniu i Krakowie. Firma jest czołowym dostawcą maszyn i materiałów do druku 
wielkoformatowego oraz wyłącznym dystrybutorem ploterów MUTOH. W jej portfolio 
znajdują się takie marki, jak EFI, Summa, MTEX, Klieverik, Neolt, Onyx i wiele innych. 
Jako jedyna w kraju jest producentem materiałów do druku wielkoformatowego, 
oferowanych pod marką IKONOS.

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 przeznaczonych do druku 
i zdobienia różnych rodzajów tkanin: drukarek HP Latex, a od 2019 r. drukarek HP 
Stitch S- Series, oferujących nowy wymiar druku sublimacyjnego, umożliwiającego druk 
pośredni i bezpośredni na tkaninach (produkcja odzieży, dekoracji wnętrz, reklama).
Portfolio tkanin do druku jest stale rozszerzane o innowacyjne produkty. Proponowane 
nowości i bestsellery z oferty tkanin to Berger Textiles: Display, Samba, G-Flag, Blockout 
Directo FR. Pełna oferta dostępna jest w oddziałach, u przedstawicieli handlowych oraz 
opublikowana na stronie www.integart.com.pl
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